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

23  kwietnia 2019 roku w godzinach od 1200 do 1445. 
 
W sesji uczestniczyło 15 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 
- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk  
- zaproszeni goscie 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Krzysztof  Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1200 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 VI 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. Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji, OSP za 2018r.    
7. Stan chodników i dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie po okresie zimowym –    
    informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki     
    Gminnej 
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów    
     publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o    
     analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na    
      terenie gminy i miasta Jastrowie w 2019r. 
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26   
      lutego 2019r. w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  Sypniewie    
       oraz nadania Statutu. 
12. Interpelacje i zapytania.  
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Ad 1  
Sprawy regulaminowe. 
Przewodniczący po przedstawieniu porządku obrad zapytał czy są propozycje zmiany 
porządku obrad? 
Burmistrz wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał :  
- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w systemie do głosowania za 



pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Zaproponowane projekty uchwał zostały wprowadzone 13 głosami ,,za'' 
 
Do protokołu VI sesji Rady Miejskiej uwag nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Protokół został przyjęty 13 głosami za. (załącznik nr 3) 
 
Ad.4 
Burmistrz przedstawił i omówił podpisane zarządzenia poinformował o realizacji 
uchwał Rady  Miejskiej w Jastrowiu od ostatniej sesji. (załącznik nr 4) 
Radny Ł. Cyruk zapytał o przebieg naboru Dyrektora Ośrodka Kultury.  
Burmistrz odpowiedział, że nadal trwa nabór. 
Radna A. Kazberuk zapytała o efekty spotkania z projektantem  w sprawie adaptacji 
pomieszczeń na żłobek miejski. 
Burmistrz poinformował, że trwają przygotowania do złożenia wniosku dotyczącego 
utworzenia żłobka miejskiego. Zajmuję się tym Pani A. Głyżewska Klofik, wspomniał o 
alternatywie pozyskania funduszy na funkcjonowanie żłobka oraz o adaptacji pomieszczeń w 
przychodni zdrowia. 
Radny P. Kurzyna zapytał czy znane są potrzeby ilości miejsc w żłobku, który ma powstać.  
Burmistrz zakłada, po przeprowadzeniu analizy, że  na początku na 20 miejsc w żłobku 
będzie zapotrzebowanie .  
Radny poprosił o przedstawienie analizy z którą chciałby się zapoznać. Analizą jest stan 
urodzeń w gminie między innymi odpowiedział Burmistrz.  
Trwała rozmowa w temacie żłobka. 
 
Ad.5  
Przewodniczący poinformował o spotkaniach i odbytych dyżurach między sesjami. 
 
 
Ad 6. 
Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji, OSP za 2018r.    
Szczegółowe informacje na temat działalności za 2018r. przedstawili na wspólnym 
posiedzeniu komisji:  
- OSP Komendant Oskar Dąbrowski  
Informacja została przyjęta 13 głosami za i stanowi załącznik nr 5  do protokołu.   
- Policji Komendant Posterunku Policji w Jastrowiu Marek Wójcicki  
Informacja została przyjęta 13 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.   
- Straży Miejskiej przedstawiła Pani Komendant Karolina Wiśniewska  
Pytań nie było 
Informacja została przyjęta 14 głosami za i stanowi załącznik nr 7  do protokołu.   
 
 
Ad. 8.  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Krystynę 
Kamińską. 
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 63/2019 (załącznik nr 9)  
 
Ad.9 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu 
o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
Projekt uchwały omówił Kierownik MGOPS w Jastrowiu Jarosław Janusiak 
Pytań nie było 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15głosami ,,za'' jako uchwała nr 64 /2019 (załącznik nr 10 )  
 
Ad.10  
Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 
terenie gminy i miasta Jastrowie w 2019r. 
Pytań nie było 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15głosami ,,za'' jako uchwała nr 65/2019 (załącznik nr 11 )  
 
Ad.11 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
26 lutego 2018r. w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w  
Sypniewie oraz nadania Statutu. 
Pytań nie było 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15głosami ,,za'' jako uchwała nr 66 /2019 (załącznik nr 12)  
 
Ad.12 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Najemca lokalu mieszkalnego, którego uchwała dotyczy, zwrócił się z wnioskiem                     
o sprzedaż na jej rzecz wynajmowanego lokalu.  
Proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 70% od ceny nieruchomości ustalonej 
według wyceny rzeczoznawcy majątkowego. 
W aktualnym stanie prawnym organ stanowiący gminy może upoważnić organ właściwy w 
sprawach gospodarki nieruchomościami do udzielania bonifikaty w określonej wysokości w 
odniesieniu do indywidualnych nieruchomości. 
Pytań nie było 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15głosami ,,za'' jako uchwała nr   67/2019 (załącznik nr 14)  
 
Ad.13.  
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
Przedmiotowa działka posiada powierzchnię 356 m2 i zagospodarowanie jej w inny sposób 
niż poprzez sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 



nie jest możliwe. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, przedmiotem zbycia 
jest nieruchomość która poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
 

Pytań nie było 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 15głosami ,,za'' jako uchwała nr   68/2019 (załącznik nr 15)  
 
Ad.7  
Stan chodników i dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie po okresie zimowym –
informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego                    
i Gospodarki Gminnej.  
Informację na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa Elżbieta Magda wspomniała o wystosowanym wniosku w sprawie remontów dróg 
powiatowych do Zarządu Powiatu. 
Pytań nie było 
Informacja została przyjęta 15 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.   
 
 
Ad.14. 
 Sprawy bieżące.  
 
Radna M. Król wspomniała o planowanym przetargu w sprawie wyłonienia zarządcy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , dnia 1.05.2019r. miało być otwarcie punktu. 
Zapytała jak wygląda aktualna sytuacja.  
Prezes Spółki ZECiUK  poinformował o  formalnych przeszkodach powodujących, że 
przetarg się nie odbył. W sprawie PSZOK-u i wywozu śmieci wypowiedział się również 
Burmistrz. 
Radny P. Kurzyna ponawia pytanie o dalszy remont dolnej części drogi na ulicy Zawiszy. 
Konkretnie chciał się dowiedzieć kiedy będzie sporządzony projekt.  
Burmistrz odpowiedział, że nie może podać konkretnej daty.  
Prezes Spółki ZECiUK  przypomniał radnym o wydatkach jakie gmina będzie musiała 
ponieść w związku ze skanalizowaniem obszarów wiejskich i o konsekwencjach karnych jeśli 
inwestycja nie zostanie sfinalizowana. Przewodniczący Rady przypomniał radnym o podjętej 
decyzji w tym kierunku.  
Radny J. Siwak zapytał o składowisko odpadów na terenie byłego zakładu Ziempil, 
Poinformował o niebezpiecznym terenie na ulicy 1 Maja przy lesie.  
Burmistrz poinformował zebranych, o wyrażeniu zgody na wykonanie badań przez firmę w 
celu pozyskiwania torfu w miejscu o którym mówił radny. Po eksploatacji torfu mógłby 
powstać tam mały zbiornik wodny. Samowolne użytkowanie terenu przez grupę cyklistów 
skończy się kiedy kopalnia go zabezpieczy.  
Kierownik P. Kozłowski wypowiedział się na temat opadów składowanych na terenie byłego 
Ziempilu , poinformował o toku postępowania administracyjnego. 
Radny Ł. Cyruk zapytał jakie koszty będą poniesione na utylizacje odpadów.  
Burmistrz odpowiedział, że nie może podać jakie będą koszty i kto ostatecznie je poniesie.  
Radny P. Kurzyna wystąpił z zapytaniem do obecnego Prezesa Klubu Polonia Tomasza 
Wojtiuka o udostępnienie harmonogramu zajęć jakie się odbywają na jastrowskim stadionie. 
Mieszkańcy skarżą się, że publiczny obiekt nie jest im udostępniany.   



T. Wojtiuk udzielił odpowiedzi polegającej na informacji w jakim stanie znajduje się obiekt. 
Poinformował o dużym obłożeniu grup trenujących na stadionie. Wiele młodszych grup 
trenuje na orlikach. Obiecał, że przedstawi radnemu harmonogram.  
Radna A. Kazberuk zapytała o sytuację w szkołach podczas strajków.  
Odpowiedzi udzieliła z-ca burmistrza A. Głyżewska - Klofik. że w szkołach większych 
problemów nie było, egzaminy odbyły się planowo. Szkoła w Brzeźnicy nie strajkowała.  
Problemy wystąpiły w przedszkolu w Jastrowiu zorganizowano dwie grupy liczące po 25 
dzieci. Przyjmowane są dzieci rodziców oboje pracujących. Tam gdzie jedno z rodziców nie 
pracuje dziecko zostaje pod jego opieką w domu.  
Radna M. Król zapytała powracając do tematu obiektów sportowych dlaczego nieczynny jest 
orlik przy ulicy Kolejowej. 
P. Wojtiuk odpowiedział, że murawa jest w bardzo złym stanie, poddana została nawożeniu, 
przy aktualnej pogodzie  nic nie można powiedzieć kiedy murawa będzie zregenerowana i 
dopiero jesienią będzie udostępniona. 
Radny Powiatowy R. Król wypowiedział się na temat regeneracji murawy i oceny 
mieszkańców na temat podziału młodzieży, która może ćwiczyć. Burmistrz wypowiedział się 
na temat procedury udostępniania obiektów sportowych. 
Toczyła się rozmowa w temacie. 
Przewodniczący i Burmistrz przypomnieli  zebranym o święcie nadania sztandaru dla 21 
Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach  w dniu 26.04.2019r. oraz o dzisiejszym 
spotkaniu w Sypniewie z Panią wiceminister Andżeliką Możdżanowską. 
Następnie Mieszkaniec Jastrowia Dariusz Małecki wystąpił z propozycją wykorzystania 
potencjału Plaży Miejskiej w Jastrowiu, oraz modernizacji ścieżki rowerowej. 
Przewodniczący Rady zgodził się z potrzebami przedstawionymi przez Pana Dariusza.  
Toczyła się rozmowa w temacie projektów, wykonawstwie, oraz własności terenów, których 
dotyczy ankieta przedstawiona radnym. 
Radny Powiatu Złotowskiego R. Król poinformował o złożeniu wniosku na budowę drogi 
Brzeźnica – Sypniewo przez Powiat. Wypowiedział się na temat postępowania w sprawie 
wniosku.  
Wspomniał o wycenie obiektów powiatowych, których kupnem zainteresowana  jest gmina. 
Toczyła się rozmowa w sprawie remontu wspomnianej drogi. 
Więcej spraw i pytań nie było.  
 
Przewodniczący Stwierdził, że porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej został wyczerpany i 
zamknął obrady.  
 
 
Protokołowała 
Beata Szymańska                                                                                    

 


