
 Protokół nr IX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 23 czerwca 2015 roku. w godzinach 1600-1900.  

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych  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 
- Przemysław Kurdzieko – wójt gminy Lipka 
- Marek Romaniec – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska  
- Harcerze 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Bogdana Osińskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Beatę 
Szymańską.  
 
Porządek przedstawia się następująco: 
 

1. Sprawy regulaminowe: 
                   a) stwierdzenie kworum 
                   b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami  
3. Udzielenie Burmistrzowi Gminy  i Miasta Jastrowie absolutorium z wykonania 

budżetu za rok 2014 rok. 
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2014 rok. 
b) odczytanie  uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie 

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014. 
c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 
d) odczytanie  uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie 

wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014  

e) dyskusja  
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok  
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 

Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok  
4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
5. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
 8.  Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła   

       9.  Przyjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok, 



     10.  Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
             miasta Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej 
     11.  Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
            miasta  Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza 
     12.  Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
            miasta Jastrowie w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej.  
     13.  Omówienie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy i miasta Jastrowie" 
     14.  Interpelacje i zapytania 
     15.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Ad. 1 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 do protokołu). 
Poinformował o podpisanych w okresie od 26.05.2015 do 23.06.2015 - 10 zarządzeniach od 
Nr 54 do Nr 63, o spotkaniach i  zgromadzeniach w których uczestniczył w Jastrowiu ,Pile i 
Złotowie. 
Za zgodą Przewodniczącego rady przekazał mikrofon harcerzom. 
Druhna Andżelika Terkiewicz podziękowała za otrzymany prezent dla drużyny od Burmistrza 
za dotychczasową pomoc dla harcerzy.  
Następnie głos zabrał  prezes LGD Krajna Złotowska Pan Przemysław Kurdzieko. 
Powitał zebrane gremium, podziękował za zaproszenie. W kilku słowach powiedział co to jest 
Lokalna  Grupa Działania Krajna Złotowska oraz przedstawił program jej działania .   
 
Ad. 3  
Udzielenie Burmistrzowi Gminy  i Miasta Jastrowie absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2014 rok. 
a)  
Pani Skarbnik Pani Czyżewska Teresa przedstawiła prezentację z wykonania budżetu gminy i 
miasta za 2014 rok (zał. nr 3 do protokołu). Wypowiedź Pani Skarbnik uzupełnił Burmistrz 
Gminy i Miasta Piotr Wojtiuk. Wspomniał, że dokonano 63 inwestycje a najważniejsze to 
Centrum edukacji, remont plaży przy jeziorze, zastosowanie separatorów, zakup 
samochodów. Poinformował, że zadłużenie Gminy i Miasta w roku budżetowym było 
mniejsze niż zakładano. 
 
b) 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w 
sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014. 
Uchwała nr SO.- 0954/23/13/Pi/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 roku wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie ( 
załącznik nr 4) 
 
c)  
Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Janusz Siwak  odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM Jastrowie absolutorium z tytułu  wykonania budżetu 
za rok 2014 (załącznik 5) 
 
d)  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu 
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014  
 



Uchwała  Składu Orzekającego  nr SO 0955/37/13/Pi/2015 z dnia 3 czerwca w sprawie 
wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 wyraża opinię , że wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Jastrowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 jest należycie uzasadniony ( załącznik nr 6)  
 
e) 
Przewodniczący Rady Piotr Kurzyna otworzył debatę nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2014 rok, poprosił przewodniczących komisji branżowych o zabranie głosu. 
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz 
integracji Europejskiej – Krzysztof Bzowski. Poinformował, że komisja zapoznała się ze 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok W kilku zdaniach podsumował wykonanie 
budżetu w 2014 roku. Komisja przyjmuje je pozytywnie bez uwag. 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku 
Publicznego i Gospodarki Gminnej Pan Adam Dzbuk. Wyraził słowa szacunku dla 
Burmistrza  za racjonalne gospodarowanie budżetem Gminy i Miasta Jastrowie. 
Poinformował o pozytywnej opinii jego komisji w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2014 rok.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych pan Bogdan 
Osiński poinformował, ze komisja nie miała zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2014 rok, opiniuje go pozytywnie. 
f)  
Przewodniczący odczytał uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i zarządził głosowanie. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2014 rok została podjęta 14 głosami za i 1 wstrzymującym się jako 
Uchwała Nr 89/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu ( załącznik nr 7) 
 
g) 
Przewodniczący rady odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok  
Zarządził głosowanie w wyniku którego została ona podjęta 14 głosami za i 1 wstrzymującym 
się jako Uchwała Nr 90/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 
rok ( załącznik nr 8) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej VII Kadencji Pan Piotr Kurzyna  pogratulował Burmistrzowi 
otrzymania absolutorium.                                                                                                                                                      
Burmistrz Pan Piotr Wojtiuk podziękował za współpracę  Pani Skarbnik Teresie Czyżewskiej, 
współpracownikom Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz jednostek organizacyjnych 
Wysokiej Radzie za udzielenie absolutorium, za wiele wspólnych posiedzeń, komisji 
i wypracowanych wspólnie wniosków. Na koniec wręczył kwiaty dziękując za pomoc w 
wykonaniu budżetu w roku 2014 Przewodniczącemu Rady Miejskiej VI kadencji Panu 
Janowi Przybylskiemu.  

O godzinie 1730 do 1740 Przewodniczący ogłosił przerwę. Po przerwie na salę sesyjną nie 
wrócił radny Michał Kruszy ński. 

Ad.4. 

Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,  
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (Załącznik nr 10) 
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji 



      Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia  27 maja 2015 r. 
nieruchomość, której dotyczy przedmiotowa uchwała, została przeznaczona do dzierżawy, 
gdyż jej dotychczasowy dzierżawca wyraził zainteresowanie kontynuowaniem dzierżawy przez 
kolejny okres .Dla skuteczności prawnej zawarcia umowy dzierżawy wymagana jest zgoda 
Rady Miejskiej. 

W wyniku głosowania Uchwała  Nr 91/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie  
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość została podjęta 14 głosami ( nieobecny radny M. Kruszyński). 
 
Ad.5. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość( Załącznik nr 11). Projekt uchwały został 
dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji 
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 92/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  14 
głosami 

Ad.6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość( Załącznik nr 12).. Projekt uchwały został 
dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji 
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 93/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  14 
głosami 

Ad.7.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość( Załącznik nr 13).  Projekt uchwały został 
dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji 
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 94/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  14 
głosami  

Ad.8.  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła ( Załącznik 
nr 14). Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na 
wspólnym posiedzeniu komisji.                                                                                                                     
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wystąpił  
z prośbą do Gminy i Miasta Jastrowie o podjęcie stosownej uchwały dot. udzielenia pomocy 
finansowej na realizację  zadania, a  w związku z tym, iż Gmina i Miasto Jastrowie z 
przyczyn organizacyjno-finansowych nie realizuje samodzielnie zadań wynikających z 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie  
postępowania z osobami  nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo 
zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób, zachodzi konieczność współpracy w tym zakresie z 
Gminą Piła. Kalkulacja kosztów gotowości dyżurowej Działu Opieki na 2015r wyliczona 
została na podstawie ilości osób przyjętych z terenu gminy i  miasta Jastrowie w 2014r., tj. 75 
osób. Stawka dzienna gotowości dyżurowej obliczana wskaźnikiem wg kalkulacji OPiRPA w 
Pile wynosi 34,93zł. x 365 = 12.750,00zł.                                                                                                   
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie.                                                                         
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 95/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  
14 głosami 



Ad.9.  

Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok( Załącznik nr 15).. 
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Pani Skarbnik poinformowała, że zmian nie było. 
Przewodniczący zaproponował żeby wykreślić z projektu uchwały punkt dotyczący 
przebudowy drogi powiatowej w Sypniewie, zapoznać się z możliwościami dofinansowania 
tego projektu, postarać się wraz z powiatem o dotacje zewnętrzne i wówczas rozpocząć 
przebudowę drogi na dłuższym odcinku. Jest to droga powiatowa i powiat powinien włożyć 
większy wkład w inwestycje.                                                                                                                                   
Każdego roku gmina przeznacza około 50 000 zł. na inwestycje wspólne z powiatem - 
poinformował Burmistrz. Na ten rok zaplanowana została inwestycja przebudowa  drogi 
powiatowej w Sypniewie. Okazało się, że powiat nie  spełnia warunków by dostać dotację. 
Uważam, -kontynuował że podjęta decyzja jest słuszna, mieszkańcy potrzebują tej drogi, 
jestem przeciw wnioskowi aby odrzucić te zmiany i apeluję do radnych aby mnie poparli.                
Przewodniczący Rady Piotr Kurzyna zaznaczył, że nie jest przeciwny zrobienia drogi, chce 
tylko zrobić ją jak najmniejszym kosztem dla gminy pozyskując środki zewnętrzne i zrobić  
dłuższy odcinek.                                                                                                                      
Radny Adam Dzbuk wypowiadając się zaznaczył, że droga jest bardzo potrzebna i trzeba 
przyjąć projekt. W kolejnych latach trzeba będzie robić i remontować następne drogi w 
gminie. Radny Bzowski przypomniał o składanych obietnicach, że droga będzie zrobiona w 
poprzedniej kadencji przez starostę. Czekano kilka lat i teraz nadarza się okazja żeby spełnić 
obietnice o którą dopytują się mieszkańcy. Radny Bzowski zgadza się ze zdaniem 
przewodniczącego ale wycofanie tego punktu z projektu uchwały spowoduje, że inwestycja 
zostanie odłożona na następne lata. Wypowiadając się Burmistrz stwierdził, że nie liczby 
procentowe są ważne ale mieszkańcy. Trzeba mieć świadomość że może nie nadarzyć się 
sytuacja w której powiat będzie mógł dołożyć jakiekolwiek środki finansowe. 
Przewodniczący powtórnie zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem remontu drogi, ale chodzi o 
to by pozyskiwać dodatkowe źródło dofinansowania i robić w gminie więcej. Poddał pod 
głosowanie wniosek o wykreślenia z projektu uchwały w sprawie zmian  budżetu punktu po 
stronie dochodów 90 000zł od powiatu i 170 000zł  po stronie wydatków ( 90.000 z powiatu + 
80.000 z gminy) i po przedyskutowaniu wprowadzenie tych zmian do projektu uchwały na 
sesję następną. 

Kto jest za przyjęciem wniosku -  2                                                                                                       
Kto jest przeciwny przyjęciu  wniosku – 11                                                                                                     
Kto się wstrzymał - 1 

 Przewodniczący zarządził głosowanie na uchwałą 

Uchwała  Nr 96/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w wyniku głosowania została podjęta  11 
głosami przy 3 wstrzymujących się 

Ad.10. 

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jastrowie w rejonie ul. Jedności Robotniczej i Okrężnej( Załącznik nr 16).   
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji 
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 97/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  14 
głosami  

 
 



Ad.11. 
Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej i Kieniewicza( Załącznik nr 17).   
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji 
Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 98/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  14 
głosami  

 
Ad.12 
Przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jastrowie w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Narutowicza i Ogrodowej. ( Załącznik nr 18).   
Projekt uchwały został dostarczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji  
Radny Krzysztof  Nagórski zapytał  
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
W wyniku głosowania Uchwała  Nr 97/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu została podjęta  14 
głosami  

Ad . 13  
Omówienie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy i miasta Jastrowie" 
( Załącznik nr 19).   
Informacja została dostarczona w materiałach sesyjnych i omówiona na wspólnym 
posiedzeniu komisji. Pan Piotr Kozłowski prosił tyko aby do 10 lipca br. przedstawić wnioski 
i propozycje zmian dotyczące regulaminu w biurze rady.   
 
Ad.14.  
 Interpelacje i zapytania.  
Przewodniczący przekazał burmistrzowi interpelację radnego Michała Kruszyńskiego                    
( Załącznik nr 20). 
Następnie radny Adam Dzbuk zapytał o odpowiedź przewodniczącego i burmistrza 
mieszkańcom Sypniewa na ich problem ze ściekami .Stwierdził, że trzeba się tym zająć aby 
nie było większych kłopotów. Burmistrz poinformował o interwencji w formie 
przeprowadzania kontroli w jakiej częstotliwości odprowadzane są ścieki.. Radny Ryszard 
Król przypomniał, że mieszkańcy Sypniewa oczekują, że radni zajmą się tym problemem 
chociaż doraźnie, na co Piotr Kurzyna odpowiedział, że problem trzeba rozwiązać a nie 
przykryć jak było to proponowane. 
 
Ad.15.  
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Przewodniczący przeczytał przesłanie Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych 
w sprawie naboru kandydatów na ławników . Poinformował o przeprowadzonej  z 
pozytywnym skutkiem kontroli problemowej wykonania zadań obronnych przez 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego.  
 
O godzinie 1910  stwierdził, że porządek posiedzenia został  wyczerpany i zamknął obrady IX sesji 
Rady Miejskiej w Jastrowiu. 

 

 

    Protokołowała  
    Beata Szymańska 


