
 
Protokół nr VI/2019 sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się dnia 

28 marca 2019r. 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności wygenerowanej z programu stanowiącej 
załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk 
- zaproszeni goście 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał na protokolanta Panią Beatę Szymańską. 
Przedstawił porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej 
1.  sprawy regulaminowe: 
2.  stwierdzenie kworum 
3.  przyjęcie protokołów V sesji 
4. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
    Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 
5. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami. 
6.  Informacja o planowanych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych. 
7.   Podsumowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania     
      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. 
8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019. 
9.   Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia           
      20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania     
      Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
      zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2019”. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  
      nieruchomości.  
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażeniazgody na udzielenie bonifikatyod ceny     
      nieruchomości. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  
      nieruchomości.  
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  
      nieruchomości. 
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność     
      Gminy i Miasta Jastrowie.   
16.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność    
      Gminy  i Miasta Jastrowie. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta    
      Jastrowie. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie   



      prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskie Koleje Państwowe S.A.  
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,  
      której przedmiotem  jest  ta sama nieruchomość. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,   
     której przedmiotem  jest ta sama nieruchomość. 
21.Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od    
      wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  
      w prawo  własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.       
       Jastrowie.- uchwała  Klubu Radnych ,,Aktywne Jastrowie”.  
22.  Podjęcie uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piła. 
23.  Podjęcie uchwaływ sprawie: ustalenia „Planu przyznawania środków na dofinansowanie   
       doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach    
       prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie". 
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu   
      przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych                
      z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania oraz stawek procentowych bonifikat od   
       opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów   
       stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie w prawo własności tych gruntów                 
       i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 
26.  Interpelacje i zapytania. 
27.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
 
Radny P. Kurzyna wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad  punktu 21. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od 
wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 
prawo  własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy. Jastrowie.- 
uchwała  Klubu Radnych ,,Aktywne Jastrowie”. W związku z tym, że są dwie takie uchwały 
radny zaproponował dyskusję  i małe zmiany w uchwale proponowanej przez Burmistrza. 
Przewodniczący odczytał porządek obrad po uwzględnieniu wniosku radnego. 

 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad nowym porządkiem obrad. 
Zmiany zostały przyjęte 14 głosami ,,za” 
Porządek obrad został zmieniony. 
 
Ad. 3 
Do protokołu V sesji Rady Miejskiej nie było uwag. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Protokół  został przyjęty 14 głosami ,,za”(zał.nr 3) 
 
Ad.4 
 
Burmistrz przedstawił i omówił podpisane zarządzenia poinformował o realizacji uchwał 
Rady  Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji oraz o spotkaniach w których uczestniczył. 
(załącznik nr 4).  
Odpowiedział na pytania zadawane przez radnych na temat spotkania w których uczestniczył. 
(https://www.youtube.com/watch?v=vCpN0aE3kXE) 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Informacja została przyjęta 14 głosami ,,za”(zał.nr 4) 
 



Ad.5  
Przewodniczący poinformował o spotkaniach i odbytych dyżurach między sesjami.(załącznik 
nr 5) 
 
Ad 6. 
Informacja o planowanych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych.  
Informacja szczegółowo została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji 
Pytań nie było 
Informacja została przyjęta 14 głosami ,,za” protokół z głosowania stanowi załącznik nr 6  do 
protokołu 
 
Ad.7 
Podsumowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r. 
Informację przedstawiła Pani Sekretarz Renata Szewczyk na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem podsumowania. 
Zostało przyjęte 14 głosami ,,za'' ( złącznik nr 7) 
 
Ad. 8. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019.  
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska  
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 46/2019 (załącznik nr 8)  
 
Ad. 9.   
 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia           
20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 
rok.  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Sekretarz 
Renatę Szewczyk.  
Pytań nie było.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 47/2019 (załącznik nr 8)  
 
Ad.10. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2019”. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Piotra 
Kozłowskiego  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 48/2019 (załącznik nr 9)  



 
Ad.11. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  
nieruchomości.  
 
Po zakończonej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 49/2019 (załącznik nr 9)  
 
Ad.12. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości.  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.   
Po zakończonej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 50/2019 (załącznik nr 10)  
 
Ad.13. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  
nieruchomości.  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.   
Pytań nie było, przewodniczący  zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 51/2019 (załącznik nr 11)  
 
Ad.14. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny  
nieruchomości.  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.   
Pytań nie było, przewodniczący  zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 52/2019 (załącznik nr 12)  
 
Ad.15. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność     
Gminy i Miasta Jastrowie.   
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.   
Pytań nie było, przewodniczący  zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 53/2019 (załącznik nr 13)  
 



Ad.16. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność    
Gminy  i Miasta Jastrowie. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.   
Pytań nie było, przewodniczący  zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za''  jako uchwała nr 54/2019 (załącznik nr 14)  
 
Ad.17. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta    
Jastrowie. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Burmistrz poinformował o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o 
dofinansowanie. 
Pytań nie było, przewodniczący  zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 55/2019 (załącznik nr 15 )  
  
Ad. 18. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie   
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskie Koleje Państwowe S.A.  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' i  1 wstrzymującym się  jako uchwała nr 56/2019 
(załącznik nr 16)  
 
Ad. 19. 
  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,  
której przedmiotem  jest  ta sama nieruchomość. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' jako uchwała nr 57/2019 (załącznik nr 17)  
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.  
 
Ad. 20. 
  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,   
której przedmiotem  jest ta sama nieruchomość. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 



przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' i  1 wstrzymującym się  jako uchwała nr 58/2019 
(załącznik nr 16)  
 
Ad. 21. 
  
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Piła. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' i  1 wstrzymującym się  jako uchwała nr 59/2019 
(załącznik nr 16)  
 
Ad. 22.  
 
Podjęcie uchwaływ sprawie: ustalenia „Planu przyznawania środków na dofinansowanie   
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie". 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' i  1 wstrzymującym się  jako uchwała nr 60/2019 
(załącznik nr 16)  
 
Ad. 23. 
  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych              
z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Pytań nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za''   jako uchwała nr 61/2019 (załącznik nr 16)  
 
Ad. 24. 
  
Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania oraz stawek procentowych bonifikat 
od   opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
gruntów   stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie w prawo własności tych 
gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. 

Klub radnych „Aktywne Jastrowie”. Monika Ruta–Zygiel, Monika Król, Michał Kruszyński 
i Piotr Kurzyna zaproponowali przyznanie mieszkańcom bonifikaty w wysokości: 98% 
w przypadku, gdy opłatę jednorazową ktoś wniesie w tym roku, 80%, gdy zrobi to w roku 



przyszłym i 70% w roku 2021. Burmistrz chciał, by ulga wyniosła 60% w przypadku, gdy 
czas trwania użytkowania wieczystego wynosi co najmniej 15 lat i 40% do 15 lat. Uzasadnił 
swoją decyzją tym, że dla części mieszkańców opłata przekształceniowa wynosi kilka złotych 
rocznie. Nawet przy pomnożeniu jej przez 20 lat daje ona niewielkie obciążenie. Podczas 
obrad radni z klubu „Aktywne Jastrowie” wycofali projekt swojej uchwały i zaproponowali, 
że poprą dokument burmistrza. Pod warunkiem jednak, że ten dołoży po 10% zniżki do obu 
z wymienionych kategorii.  – Dla gminy nie będą to duże pieniądze, natomiast dla 
szeregowego obywatela różnica jest znacząca.                                                            
Ostatecznie burmistrz Piotr Wojtiuk przystał na tę propozycję, wniósł do uchwały 
autopoprawkę po której ulgi wynoszą  70% w przypadku, gdy czas trwania użytkowania 
wieczystego wynosi co najmniej 15 lat i 50%, gdy jest on mniejszy niż 15 lat. Warunkiem 
udzielenia bonifikaty jest niezaleganie wobec Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu opłat 
rocznych za użytkowanie wieczyste związanych z nieruchomością będąca przedmiotem 
przekształcenia. Wniosek o nią złożyć należy do 30 czerwca 2020 roku.Przewodniczący 
zarządził głosowanie nad Uchwałą z autopoprawką w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  

Uchwała została podjęta 13 głosami ,,za'' jako uchwała nr 62/2019 (załącznik nr 16)  
 
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.  
 
Ad. 20  
Interpelacje i zapytania. 
Radna Monika Ruta – Zygiel wystąpiła z propozycją zatrudnienia na pół etatu osoby, która 
zajmowałaby się rozwojem miasta. 
Na propozycję radnej odpowiedział Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Następnie wypowiedział się radny Michał Kruszyński na temat promocji miasta w Polsce. 
Burmistrz w wyniku wypowiedzi radnych przedstawił swoje plany w temacie promocji.  
Radna Monika Król podziękowała za odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji. 
Odpowiedź nie jest zadawalająca dla mieszkańców , w budżecie na 2019 rok nie jest 
przewidziana dalsza budowa drogi na ulicy Bocznej i zadała pytanie na jakim etapie jest 
projekt zamienny. Następnym pytaniem jest kiedy zostanie otwarty mieszkańcom PSZOK bo 
jak wiadomo punkt został odebrany. Na pytanie odpowiedział Przewodniczący , następnie 
Burmistrz omówił problemy jakie występują w tym temacie. 
 
Ad.21 
Sprawy bieżące. 
Radni Powiatowi Ryszard Król i Tomasz Wojtiuk przekazali informacje na temat petycji 
złożonej Staroście Złotowskiemu w sprawie remontu drogi. 
Radna M. Ruta – Zygiel zapytała o dalsze działania powołanej komisji w sprawie szkoły oraz 
czy można reaktywować stronę internetową szkoły średniej.  
Na wypowiedź radnej odpowiedział Burmistrz. 
Radny Ryszard Król wypowiedział się na temat ,,promocji” szkoły przez redaktora  
Aktualności. 
Więcej pytań nie było. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej 
został wyczerpany i zamknął obrady. 

Protokołowała                                                                                                                    
Beata Szymańska                          


