
 
Protokół nr  XLIII sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się dnia 29 

maja 2018 roku w godzinach od 1600 do 1945. 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radny M. Kruszyński) wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Agnieszkę Kazberuk na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską. 
1. Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej 
a)  sprawy regulaminowe 
b)  stwierdzenie kworum 
c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych 
w okresie między sesjami 
4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2017r. oraz  
    informacja o zaplanowanych imprezach w okresie letnim.  
5. Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie.  
6. Sport i kultura w gminie, baza turystyczna i przygotowanie do sezonu    
    letniego 
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z   
    organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.    
    3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 467/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 479/2018 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu  z dnia 27 marca 2018r.w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe 
obwody głosowania oraz ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 
18. Interpelacje i zapytania 
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Burmistrz złożył wniosek w sprawie zniesienia z porządku obrad w punkcie 11 uchwały w 
sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
W miejsce uchwały jako punkt 11wnioskował o wprowadzenie uchwałę zmieniającą uchwałę 
Nr 208/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
Burmistrz wyjaśnił powód zniesienia uchwały z programu. 
Radny K. Nagórski wniósł wniosek o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały z 
poprzedniej sesji w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu o przedstawiciela Klubu Radnych Jastrowie 2014, Wniosek  poprzez 
głosowanie radnych Rady Miejskiej nie został prowadzony do porządku obrad na sesji z dnia 
24.04.2018r. Po dyskusji w temacie przewodniczący P. Kurzyna przyjął wniosek aby poddać 
go pod głosowanie. 
Głosowanie nad wnioskiem Burmistrza o zniesienie z porządku obrad w punkcie 11 
uchwały w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki  lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie, 
wprowadzenie jako punkt 11 uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 208/2015 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
  
Za                   - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony jako pkt. 11. 
Głosowanie nad wnioskiem radnego K. Nagórskiego wprowadzenie projektu uchwały w 
sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu o 
przedstawiciela Klubu Radnych Jastrowie 2014 
Za                        - 5    
Przeciw               - 8 
Wstrzymało się  - 1 
 
Wniosek został odrzucony. 
Rozpoczęła się dyskusja na temat Komisji Rewizyjnej, w której głos zabrał były 
przewodniczący komisji radny J. Siwak twierdząc, że najpierw trzeba wybrać 
przewodniczącego komisji, a dopiero później uzupełnić jej skład. Odmienne zdanie ma radny 
R. Król twierdząc, że najpierw trzeba uzupełnić skład komisji, następnie z pełnego składu 
komisji wybrać przewodniczącego. Klub Radnych 2014 ma swojego przedstawiciela w 



Komisji Rewizyjnej jest nim radny B. Osiński , który reprezentuje Klub Radnych 2014 oraz 
komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych. 
Przewodniczący Rady P. Kurzyna przypomniał, że projekt uchwały został przez radnych 
odrzucony i zamknął dyskusję w temacie.  
 
Ad. 1c 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag.  
Głosowanie: 
Za                   - 14  (przy nieobecności radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) oraz informację z 
realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji (zał nr 3). 
Burmistrz rozwinął temat spotkań w których uczestniczył: 
1. W dniu 11.05.2018r.w Złotowie – obchody powiatowego Dnia Strażaka  
2. W dniu16.05 2018r. w Wałczu – obchody XXV –lecia Nadleśnictwa Płytnica.  
3. W dniu 1616.05.2018r. w Nadarzycach – spotkanie w ramach współpracy cywilno –  
    wojskowej podczas zgrupowania poligonowego   
4. W dniu 21.05.2018r. w Jastrowiu spotkanie z prezesem Zarządu firmy Rimaster Polska 
    sp. z o.o.  
5. W dniu 24 – 26.05.2018r. Gdańsk – Jastrowie delegacja samorządowców z partnerskiej    
   gminy Steinfeld.  
6. W dniu 28.05.2018r. w Pile – Zgromadzenie Związku Międzygminnego << Pilski region   
    gospodarki Odpadami Komunalnymi”  
7. W dniu 29.05.2018r. Złotów – Starostwo Powiatowe – spotkanie informacyjno -   
    konsultacyjne w sprawie S-11 Szczecinek – Piła  
 
Pani Sekretarz Renata Szewczyk poinformowała radnych Rady Miejskiej o fakcie iż Urząd 
Gminy i Miasta Jastrowie uplasował się na II miejscu w woj. wielkopolskim w badaniu 
jakości e-komunikacji. Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Wydziału Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
przełomie listopada i grudnia 2017r. na próbie 226 gmin woj. wielkopolskiego. 
Radny B. Osiński zapytał Burmistrza o rezultaty  spotkania w dniu 21.05.2018r. z firmą 
Rimaster. Czy zapadły już jakieś deklaracje ze strony firmy w sprawie wejścia firmy na nasz 
rynek lokalny. Burmistrz wspomniał o nieudanej pierwszej rekrutacjach zorganizowanej 
przez Rimaster. Następna rekrutacja przyniosła lepsze efekty. Trwają rozmowy z 
przedsiębiorstwami w zakresie wynajmu lokali. Rimaster ma na oku dwie lokalizacje 
w mieście, z których mogłaby skorzystać. Jeśli wszystko pójdzie po myśli firmy, to 
z produkcją w Jastrowiu chcieliby ruszyć nawet w przeciągu kilku tygodni. Warunkiem 
koniecznym do realizacji przedsięwzięcia jest jednak znalezienie odpowiedniej liczby 
pracowników. W najbliższych dniach sprawa powinna się wyjaśnić.    
Następnie głos zabrał poseł Grzegorz Piechowiak informując radnych o planach przebudowy 
drogi krajowej 22 oraz budowy S11. Potwierdził informacje o których już rozmawiano. 
Wspomniał o drodze do Nadarzyc, o zakwalifikowaniu jej remontu poprzez program 
finansowany przez  Ministra Obrony Narodowej. 
Następnie poinformował o tym, że wraca ze Szpitala Powiatowego, który wsparł kwotą 
750 000 zł. w celu adaptacji pomieszczeń  na budowę zespołu przychodni. Skumulowanie 



lekarzy w jednym miejscu usprawni im pracę i skróci czas oczekiwania na badania 
pacjentom. 
 
 Zastępca Burmistrza J. Klimczak zapytał posła czy w kraju przewidziana jest reorganizacja 
Urzędów Pracy. Ewidentnie widać, że istnieje rynek pracownika , a nie rynek pracodawcy.  
Bezrobocie spada i w urzędach pracy jest aktualnie przerost pracowników w stosunku do 
pracy którą trzeba było wykonać kiedyś skomentował Poseł G. Piechowiak. 
Burmistrz Klimczak zapytał o likwidację powiatów na co poseł odpowiedział, że teraz 
odważnych na to nie będzie. 
 
Ad. 3  
Pan Przewodniczący przedstawił informację  o swojej pracy między sesjami (zał nr 4).  

• 3 maja 2018r., uroczystości obchodów Dnia Konstytucji, 
• 7 maja 2018r. , dyżur,   
• 14 maja 2018r. dyżur, 
• 21 maja 2018r. brak dyżuru z powodu choroby 
• 22 maja 2018r. spotkanie z pracownikami punktu usługowego, który prowadzi sprzedaż 

napojów alkoholowych w godzinach nocnych, przekazanie podpisów i petycji do biura rady 
• 22 maja 2018r. wspólne posiedzenie komisji stałych 
• 28 maja 2018r. brak dyżuru z powodu choroby, 

 
  
Ad. 4  
      Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2017r. oraz informacja o 
zaplanowanych imprezach w okresie letnim.  (zał nr 5). 
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie było omówione na wspólnym 
posiedzeniu  komisji, radni otrzymali je wcześniej i poprosił o pytania. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (przy nieobecności radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 5 
        Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie. (zał nr 6). 
Na wspólnym posiedzeniu komisji temat omówił przewodniczący Komisji Rolnictwa 
Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (przy nieobecności radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 6 
     Sport i kultura w gminie, baza turystyczna i przygotowanie do sezonu letniego (zał nr 7). 
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie było omówione na wspólnym 
posiedzeniu  komisji przez Kierownika SPRiT Pana W. Puzio. Zapytał  radnych czy mają 
pytania. Pytań nie było. 
 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (przy nieobecności radnego Kruszyńskiego) 



Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 7  
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017 (zał nr 8). 
Pan Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali je wcześniej. W sprawozdaniu od roku 
poprzedniego nie zaszły większe zmiany. Zapytał radnych czy omawiać szczegółowo 
sprawozdanie  i czy mają pytania w temacie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       - 14 (przy nieobecności radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
 
Ad. 8  

 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekty uchwały były omówione na wspólnym 
posiedzeniu  komisji przez Panią Sekretarz R. Szewczyk. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami przy nieobecności radnego   
Kruszyńskiego) jako uchwała Nr 500/2018 (zał nr 9) 
 
Ad. 9  

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 467/2018 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji przez Panią Sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 501/2018 (zał nr 
10) 
 
Ad. 10  

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 479/2018 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu  z dnia 27 marca 2018r.w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe 
obwody głosowania oraz ustalenia  ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.  



Przewodniczący P. Kurzyna poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 502/2018 (zał nr 
11) 
 
Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę Nr 208/2015 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu. Projekt uchwały przedstawił Burmistrz. 
 Uchwałą Nr 208/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. Rada Miejska w Jastrowiu ustaliła zasady 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnym, w tym stawki za 1 km przebiegu pojazdu. 
Projekt uchwały przedkładany jest w związku z celowością urealnienia stawek za 1 km w 
stosunku do stawki określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 
2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -13  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 1 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 503/2018 (zał nr 12) 
 
Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. Burmistrz wyjaśnił o co chodzi w uchwale na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 504/2018 (zał nr 
13) 
 
Ad. 13  

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zamiany nieruchomości.  
Projekt uchwały został mówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 505/2018 (zał nr 
14) 
 



Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został mówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 506/2018 (zał nr 
15) 
 
Ad.15 
  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został mówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 507/2018 (zał nr 
16) 
 
Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został mówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 508/2018 (zał nr 
17) 
 
Ad.17 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok 
Projekt uchwały został mówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 509/2018 (zał nr 
18) 
 
Ad. 18  
Interpelacje i zapytania  



Radna Jolanta Łatka przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Społecznej przy Szpitalu 
Powiatowym w Złotowie ( zał.. 18) 
Radny G. Hundt zapytał Burmistrza czy są plany termomodernizacji budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jastrowiu.  
Burmistrz odpowiedział, że obiekt jest w zarządzaniu spółki ZGM. Nie jest mu wiadomo o 
takich planach.  Trudno jest pozyskać fundusze na tego typu budynki. W przestrzeni kilku lat 
były dokonywane remonty, w tym przypadku łatwiej byłoby gdyby nie był to budynek 
komercyjny, wówczas można by postarać się o dofinansowanie. Dochody za wynajem nie 
kwalifikują do wzięcia kredytu.   
Rany B. Osiński zapytał o plaże miejską i jezioro. Burmistrz odpowiedział, że dotychczas 
Starosta nie zdecydował się podpisać zgody na korzystanie z wody pomimo, że w księgach 
wieczystych figuruje jako właściciel poprzez reprezentowanie Skarbu Państwa. Czekamy w 
tej chwili na decyzję po czym zwrócimy się do Wód Polskich, które twierdzą, że Starosta 
powinien podjąć decyzję. Gmina wystąpiła do Sanepidu w celu badania wody, ponosi koszty 
remontów, podpisuje umowy z ratownikami, bo bez względu na ustawy społeczeństwo będzie 
korzystać z plaży i jeziora dodał Burmistrz.  
Ze strony gminy zapewnione będzie bezpieczeństwo w sezonie letnim.  
Radny K. Nagórski zapytał przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej o  pismo które od niego otrzymał. 
Kto miał zgłosić wniosek do rady o wniesienie uchwały.  
Przewodniczący odpowiedział, że ustosunkował się do odpowiedzi i nie ma nic więcej do 
powiedzenia w sprawie. Uważa, że radny Nagórski mógłby wejść w skład komisji rewizyjnej, 
i on nie ma nic przeciwko temu ale jeżeli radni Rady Miejskiej uważają, że z racji bycia 
przewodniczącym Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska Porządku Publicznego i 
Gospodarki Gminnej to on jest w komisji rewizyjnej wówczas radny Nagórski byłby jak się 
wyraził jako ,,dubeltowy " i on nie widzi w tym sensu. Sprawa komisji jest ważna ale 
uchwały Rady są nadrzędne. Jak wiadomo radni Rady Miejskiej odrzucili wniosek o  
poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej o osobę radnego K. Nagórskiego to się trzeba poddać 
woli Rady 
 Poprosił obecnego na sesji Radcę Prawnego o wypowiedź w tej kwestii. Radca W. 
Kosowicki, stwierdził iż zaszło nieporozumienie bo pod głosowanie o wprowadzenie do 
porządku obrad na XLII sesji R.M. poddany został projekt uchwały w sprawie  rozszerzenia 
składu Komisji Rewizyjnej  o członka Klubu Radnych 2014 natomiast radny Nagórski 
otrzymał odpowiedź na wniosek, który był złożony , a dotyczył  udziału w komisjach 
kontrolnych Komisji Rewizyjnej. Taki wniosek nie uzyskał akceptacji Rady. Radny Nagórski 
wtrącił, że rozmowa nie dotyczy tej sprawy tylko tego, że na komisji branżowej 
przegłosowany został wniosek o poszerzenie składu Komisji Rewizyjnej o członka Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej na podstawie  
§23 regulaminu Komisji Rewizyjnej gdzie jest powiedziane, że po powzięciu stosownych 
uchwał przez zainteresowane  komisje , a taką komisją jest Komisja Rolnictwa i taką uchwałę 
podjęła i na jakiej podstawie - zapytał Radcę Prawnego - Pan twierdzi, że powinno być 
jeszcze potwierdzenie Rady i dalsze procedurowanie czy głosowanie. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kurzyna zapytał radnego K. Nagórskiego na jakiej 
podstawie twierdzi, że Komisja Rolnictwa może wybierać skład Komisji Rewizyjnej i od 
kiedy ma takie kompetencje. Radny K, Nagórski odpowiedział, że taki mamy przepis. 
Wówczas Przewodniczący i Burmistrz stwierdzili, że nie ma takiego przepisu, a jeżeli jest to 
poprosili o jego przytoczenie. Radny K. Nagórski przytoczył paragraf 23 twierdząc, że 
Komisja Rolnictwa jako zainteresowana komisja może podjąć uchwałę. Burmistrz 
przypomniał radnemu, że uczestniczył w komisji i o tym, że złożony został wniosek przez 
radnego a nie projekt uchwały. Próbował wytłumaczyć radnemu sens paragrafu 23 



regulaminu Komisji Rewizyjnej.. Ponownej interpretacji § 23 radnemu Nagórskiemu podjął 
się Przewodniczący Rady P. Kurzyna. Trwała dyskusja w temacie. Radny Nagórski przyjął 
argumentacje i zapytał  kto ma złożyć taki wniosek. Przewodniczący P. Kurzyna zapytał w 
czym jest problem bo wniosek  by w pracach kontrolnych Komisji Rewizyjnej uczestniczył 
radny Nagórski został odrzucony przez radnych Rady Miejskiej. Radny K. Nagórski 
stwierdził, że są to dwie różne sprawy bo jemu chodzi o wniosek złożony na posiedzeniu 
Komisji Rolnictwa. Do dyskusji dołączył się radny R. Król podpowiadając aby wziąć 
nagranie z komisji i odsłuchać. Przewodniczący odpowiedział, że jest podpisany protokół, 
który jest  dokumentem, a nagrania już nie ma. Nagrania kasowane są na bieżąco. 
Radny K. Bzowski przypomniał radnym, że członkostwo w komisjach nie jest na zasadzie bo 
ja chcę. Członkowie komisji powoływani są przez Radę Miejską i to Rada wybiera 
przewodniczącego i zastępcę Komisji Rewizyjnej. Członkowie powoływani są z pośród 
przewodniczących Komisji Stałych lub członków Klubu Radnych. Kiedy powstał Klub 
Radnych 2014 długo rozmawiano czy to musi być przewodniczący klubu w Komisji 
Rewizyjnej czy nie. Wówczas zadecydowano, że Klub ma swojego przedstawiciela w 
Komisji Rewizyjnej w osobie członka klubu - Bogdana Osińskiego. Radny K. Bzowski 
zapytał radnego Nagórskiego czy radny świadomie zrobił wszystko by dostać się za wszelką 
cenę do Komisji Rewizyjnej walcząc przez rok z jej przewodniczącym doprowadzając, że ten 
ustąpił. Radny Nagórski odpowiedział, że utrudniana jest normalna praca i obowiązki 
radnego, które są zapisane w Statucie co jest jak się wyraził ,,zaciemnianiem sytuacji" nie wie 
czy coś jest do ukrycia czy nie ale fakt jest taki zdaniem radnego K. Nagórskiego, że coś 
próbuje się ukryć. Zadał pytanie Radcy Prawnemu czy procedura na jakiej działa Komisja 
Rewizyjna jest zgodna z prawem. Radca odpowiedział, że nie można jednoznacznie określić, 
ale to rada decyduje kto może być powołany do prac w  komisji rewizyjnej a nie komisje. Na 
tą chwile jest tak jak rada ukształtowała komisje rewizyjną przed laty. Przewodniczący P. 
Kurzyna powiedział radnemu Nagórskiemu, że na najbliższej sesji wniesie projekt uchwały w 
sprawie powołania radnego w skład Komisji Rewizyjnej. Radny K. Nagórski podziękował, za 
to, że po trzech sesjach doszło do porozumienia. Zapytał na jakiej podstawie prawnej w 
protokole poprzedniej sesji zapisane zostało, że delegatem do Komisji Rewizyjnej został 
przewodniczący Komisji Rolnictwa. Według radnego jest to lekko posunięte niezgodnie bo 
jakim delegatem. Kto go delegował. Przewodniczący przypomniał, że głosowanie nad 
przyjęciem protokołu było na początku sesji i wówczas można było wnioskować o zmiany. 
Protokół został przyjęty i poprosił o sensowne pytanie. Radny Nagórski wie że 
przewodniczący A. Dzbuk został członkiem Komisji Rewizyjnej został według jakiegoś 
ustalenia więc skąd się wzięło w protokole słowo  że jest delegatem tego chciałby się dopytać.                                 
Pan P. Kurzyna zapytał o co chodzi czy uważa, że jest błędny zapis w protokole. Na to radny 
Krzysztof Nagórski odpowiedział, że chodzi mu o zapis prawny bo on nie wie czy jest błędny 
bo przewodniczący był wybrany więc jak jest  delegatem. Na to padła odpowiedź, że z 
klucza, z automatu żeby każda komisja miała wgląd do Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący 
A. Dzbuk odpowiedział żeby powołać radnego do komisji rewizyjnej jak tak chce dla 
spokoju. Na to przewodniczący odpowiedział, że to byłby chaos gdyby robiono co kto chce 
dla spokoju. Poprosił radnego Nagórskiego, że jeżeli miał problemy z interpretacją protokołu 
to musi wyjaśnić to przed głosowaniem. Może poprosić prawnika o interpretacje. 
Radny Ł. Cyruk poprosił o interwencje policji na ulicy Poznańskiej i Gdańskiej z powodu 
nasilonych postojów na chodnikach samochodów dostawczych co uniemożliwia to poruszanie 
się pieszych np. z wózkami. 
Radny J. Siwak. zwrócił uwagę na ulicy Grunwaldzkiej zarośla zrastają wąski chodnik co 
przeszkadza w poruszaniu się. Następnie na ulicy Świętojańskiej stoi uschłe drzewo i stanowi 
zagrożenie, wspomniał jeszcze o zaroślach przy ulicy Narutowicza , Mickiewicza.  Kierownik 



GPRiOŚ Piotr Kozłowski odpowiedział, że sukcesywnie będzie reagować, ale największym 
problemem jest brak rąk do pracy.  
Radny B. Osiński chciałby wprowadzić zmiany w planie pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w związku z pracą nad uczczeniem 100 Rocznicy 
Niepodległości.  
Radny A. Dzbuk poruszył sprawę kanalizacji w Samborsku. Stwierdził, że była obietnica , że 
zostanie to zrobione i nic nie jest robione, a ścieki wpływają do rzeki. Burmistrz 
odpowiedział, że była prowadzona w tej sprawie korespondencja, niestety prywatni lokatorzy 
nie wyrazili zainteresowania w tej sprawie. Tłumaczono, że bez zgody właścicieli lokali nic 
nie można zrobić. Radny R. Król wspomniał, że był na spotkaniu Komisji Rolnictwa Ochrony 
Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej i nikt z urzędników nie wspomniał 
o tym, że trzeba składać jakiekolwiek wnioski. Piotr Kozłowski zapytał kto z urzędników 
uczestniczył w tym spotkaniu. Jak się okazało żaden pracownik urzędu nie był zaproszony. 
Kierownik P. Kozłowski poinformował, że do końca  czerwca można składać wnioski przez 
wszystkich właścicieli o dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych. Trwała 
rozmowa w temacie. Prezes ZECiUK przypomniał radnym, że to już nie są czasy, że ktoś coś 
zrobi za kogoś. Każdy musi zadbać o swoje wygody, gmina nie może za kogoś wypełnić 
wniosku. Przewodniczący poprosił radnego A. Dzbuka o poinformowanie mieszkańców 
bloku o dopełnienia formalności związanych z budową oczyszczalni.  Musimy respektować 
prawo dodał Prezes Białas.   P. Kozłowski wyjaśnił, że gmina nie wybuduje za mieszkańców 
oczyszczalni.  Po złożeniu wniosków dostaną oni 2500zł. bez względu na to jakie poniosą 
koszty. Czy są oni w stanie i mają chęć podjęcia inwestycji.  Radny K. Nagórski nie 
uczestniczył w spotkaniu w Samborsku  i nie miał świadomości, że nie cała miejscowość 
będzie skanalizowana. Nikt go nie poinformował o tym.  Burmistrz zapytał o to na ilu 
spotkaniach  uczestniczył ktoś z urzędników  choćby po to aby  poruszać takie problemy. 
Przewodniczący podjął temat zmiany ulicy Roosevelta.  Burmistrz przedstawił historię 
związaną z osobą Roosevelta i jego działaniami związanymi z Polską. P. Kozłowski 
zaproponował zmianę imienia gdyż Teodor Roosevelt nie miał niechlubnej historii 
W rezultacie przegłosowano wystąpienie z wnioskiem do IPN o zmianę ulicy 
za - 10  
przeciw - 0  
wstrzymało się - 2  
 
Ad. 19  
Sprawy bieżące i wolne wnioski   
Przewodniczący zaproponował wyjazd rowerowy po inwestycjach w któryś piątek czerwca. 
Radni zaproponowali zorganizować wspólne posiedzenie komisji w formie wyjazdowej w 
miejsca inwestycji  wykonanych, w trakcie wykonywania i zaplanowanych. 
Prezes ZECiUK poinformował zebranych o podwyżkach za wodę i ścieki w związku z nową 
ustawą. 
O godzinie 1945 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XLIII sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała:                                       
Beata Szymańska 


