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Protokół nr  XIV/2015 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 15 grudnia 2015 roku w godzinach od 1600 do 1815 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:                                                                                    
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk                                                                                             
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak                                                                                           
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska                                                                                          
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk                                                                                                                          
- Kierownicy jednostek organizacyjnych                                                                                               
-  Sołtysi                                                                                                                                                          
-  Prasa      
- Komendant Miejsko-Gminny OSP –Andrzej Kacprzak 
- Komendant straży Miejskiej- Karolina Wiśniewska 
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, stwierdził prawomocność sesji, powitał zebranych, powołał 
radną Izabelę Iwańską na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak                                     
Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 
1. Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

     c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o  pracy między sesjami. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunków oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendium 
sportowego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.   
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i 
Miasta Jastrowie na lata 2016 -2026 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok 
11. Interpelacje i zapytania  
12. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                                                  
                                                                                                                               
Pan Przewodniczący poinformował, że nastąpiła zmiana w nazwie uchwały - przyjęcie 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy -  w zaproszeniu na sesję uchwała była zapisana jako – w 
sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej 
własność Gminy i Miasta Jastrowie.   
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Następnie zapytał czy  ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?  
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr 
215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym  o uprawnieniach szkól 
publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Projekt uchwały został jednogłośnie wprowadzony do porządku obrad jako punkt 11. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół  XIII sesji, jest wyłożony do wglądu, o ile do 
końca tej sesji nie będzie żadnych uwag, zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem 
 
Ad. 2 
 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Następnie Burmistrz poinformował o zmianach kadrowych w urzędzie, reorganizacji w 
Referacie Rolnictwa. Podziękował za współpracę Pani Kierownik Referatu Rolnictwa Urszuli 
Żmudzińskiej-Czerwonka, która odeszła na emeryturę. Sołtysi także podziękowali za 
wieloletnią współpracę Pani Kierownik. 
Radny Hundt poprosił Burmistrza aby więcej powiedział o spotkaniu w Starostwie w sprawie 
reorganizacji oświaty w powiecie. 
Burmistrz odpowiedział, że padła na spotkaniu propozycja przejęcia budynków. Potwierdził 
swoje stanowisko w tym temacie. Ze strony Starostwa jest do załatwienia sprawa gimnazjum i 
domu dziecka. Przejęcie nastąpi na naszych warunkach ale najpierw Starostwo musi podjąć 
konkretne działania. 
 
Ad. 3 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych.  
Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym - na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługuje zwrot 
kosztów podróży służbowych. 
W myśl §2 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                  
z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy - termin i miejsce wykonywania zadania oraz 
miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady 
gminy w poleceniu wyjazdu służbowego. W stosunku do przewodniczącego rady czynności te 
dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.  
W świetle §5 ust.3 wskazanego wyżej rozporządzenia - na wniosek radnego przewodniczący 
rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym 
niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów 
przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę na podstawie 
przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy. 
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Przedkładany projekt uchwały realizuje omówione wyżej delegacje do wydania stosownego 
przepisu. 
 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 208/2015 (zał nr 3) 
 
Ad. 4 
 
Podjęcie uchwały w sprawie warunków oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendium 
sportowego. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych.  
Kierownik Referatu SPRIT  Wiesław Puzio wyjaśnił, że w stosunku do poprzedniej uchwały 
kryteria zostały obniżone aby więcej osób mogło korzystać ze stypendium sportowego, które 
wynosi 200zł. 
Radna Iwańska zapytała ile jest potencjalnych osób, które korzystałyby ze stypendium. 
Kierownik Puzio odpowiedział, że korzysta 4 osoby i jest złożonych na przyszły rok 6 
wniosków. Nie znaczy to, że wszyscy stypendia otrzymają. Trzeba spełniać warunki 
postawione w projekcie uchwały. 
Burmistrz wymienił osoby, które spełniają warunki do korzystania ze stypendium. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 209/2015 (zał nr 4) 
 
Ad. 5 
 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych. 
Burmistrz poinformował, że DINO Polska S. A. z siedzibą w Krotoszynie zwróciła się z 
wnioskiem o sprzedaż na jej rzecz w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w 
Jastrowiu oznaczonej nr geodezyjnym 2149, która przylega do działek nr 2147/1, 2147/2 i 
2148, stanowiących własność spółki w celu poprawy warunków zagospodarowania tych 
nieruchomości. DINO Polska S. A. z siedzibą w Krotoszynie planuje budowę w Jastrowiu 
centrum logistyczno – magazynowego. Działka nr 2149 stanowi działkę niezabudowaną 
pozbawioną dostępu do drogi publicznej. W związku z zamiarami inwestycyjnymi DINO 
Polska przez teren działki nr 2149 zaszłaby konieczność przeprowadzenia elementów 
infrastruktury technicznej planowanej inwestycji. Gmina i Miasto Jastrowie w odniesieniu do 
działki nr 2149 nie posiada koncepcji jej samodzielnego zagospodarowania. Łącznie działki 
nr 2147/1,  2147/2,  2148 oraz 2149 tworzyć będą zwarty kompleks nieruchomości.      
Zarządzeniem Nr 133/ 2015 z dnia 4 grudnia 2015r. przeznaczył do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym przedmiotową nieruchomość. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
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21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - nieruchomość jest zbywana w drodze 
bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, jeśli mogą 
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.  
Działka wyceniona została na 216tys plus 23% VAT. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Dzbuka)  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 210/2015 (zał nr 5) 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych. 
Kierownik MGOPS w Jastrowiu Jarosław Janusiak poinformował, że proponowana zmiana 
ma na celu obniżenie odpłatności osobom, których dochód w sposób nieznaczny przekracza 
kryterium dochodowe. Natomiast osobom z wyższymi dochodami odpłatność podwyższono, 
zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
Zmiana uchwały nie spowoduje wzrostu kosztów udzielania świadczeń po stronie Gminy, 
natomiast ułatwi dostęp do świadczeń dla mieszkańców Gminy z niewielkimi dochodami. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Dzbuka)  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 211/2015 (zał nr 6) 
 
Ad. 7 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.   
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją. 
Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 10 listopada 2015r. Pan Andrzej Dyczkowski zwrócił się do 
niego z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres dziesięciu  lat na część działki  
nr  513/3 i część działki  nr 513/4  o łącznej  powierzchni 104,67 m2  położonych w Sypniewie 
pod pawilon handlowy. Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest zagospodarowana 
zgodnie ze wskazanym wyżej przeznaczeniem na podstawie umowy dzierżawy zawartej na 
okres 5 lat. 
Zarządzeniem Nr 127/2015 nieruchomość, której dotyczy przedmiotowa uchwała, została 
przeznaczona do dzierżawy, gdyż jej dotychczasowy dzierżawca wyraził zainteresowanie 
kontynuowaniem dzierżawy przez kolejny okres. 
Uwzględniając okoliczność, że nieruchomość będzie w dłuższym okresie wykorzystywana na 
cele handlowe i  pozostaje już w dzierżawie wnioskodawcy, co daje możliwość pełnego i 
racjonalnego zagospodarowania  działki, zasadne jest odstąpienie w niniejszej sprawie z 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  
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Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Dzbuka)  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 212/2015 (zał nr 7) 
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że z uwagi na istotne zmiany w zakresie podatków lokalnych, 
wprowadzone głównie ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw  i wchodzących w życie z  dniem 1 stycznia 2016 r., 
zasadne stało się opracowanie aktualnych wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. Formularze podatkowe, określone w drodze niniejszej uchwały, będą 
obowiązywały na obszarze gminy i miasta Jastrowie od roku podatkowego 2016. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Dzbuka)  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 213/2015 (zał nr 8) 
 
O godzinie 1655 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1710 obrady wznowiono. 
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2016 -2026. 
Pani Skarbnik przeczytała uchwałę i dodała, że przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy i Miasta Jastrowie wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w 
ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty 
merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. 
Pan Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (zał nr 9) o 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 214/2015 (zał nr 
10) 
 
Ad. 10 
 
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że porządek sesji budżetowej określa uchwała nr 
278/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu i zaproponował  aby w ramach dzisiejszej sesji 
procedura ta obejmowała następujące elementy: 
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji 
Europejskiej 
- dyskusja nad projektem budżetu 
- podjęcie uchwały 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej a Pan Przewodniczący przeczytał 
opinię RIO o  projekcie uchwały budżetowej (zał nr 11). 
Burmistrz dodał informację o zadaniach zleconych na które gmina otrzymuje dotację od 
państwa. Dotacja nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z zadaniami. Musi być 
ona rozliczona, wprowadzono ankiety ile czasu zajmują urzędnikowi jego czynności i wyszło, 
że 24zł/godzinę należy zapłacić. Wypadałoby ograniczyć pracę USC do 2 godzin dziennie. 
Pan Przewodniczący odczytał opinię RIO o deficycie budżetowym (zał nr 12). 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej 
przeczytał opinię komisji o projekcie budżetu. Poinformował jakie wnioski zostały złożone do 
projektu budżetu przez pozostałe komisje. Komisja uznała, że nie spełniają one wymagań 
formalnych. Niektóre wnioski zostaną wprowadzone przez Burmistrza do realizacji po 
rozliczeniu budżetu za 2015 rok. 
Radny Król zapytał czy Komisja Budżetowa ma uprawnienia do rozpatrywania wniosków 
innych komisji. Według niego nie ma. Poprosił o opinię obecnego na posiedzeniu radcę 
prawnego. 
Pan Przewodniczący poinformował, że chodzi o wniosek Komisji Rolnictwa w sprawie 
likwidacji straży miejskiej. Następnie przeczytał artykuły uchwały Nr 278/2010 w sprawie 
procedur uchwalania budżetu. Poinformował, że w planie pracy Rady Miejskiej na przyszły 
rok postanowił ująć informację z działania straży miejskiej aby bliżej przyjrzeć się jej 
funkcjonowaniu. Komisja Budżetu na swoim posiedzeniu zapoznała się z wnioskami innych 
komisji i wniosek o likwidacji straży miejskiej uznała za słuszny jednak procedury likwidacji 
nie pozwalają aby wydatki na straż wykreślić z budżetu. 
Przewodniczący Komisji Budżetu Krzysztof Bzowski dopowiedział, że nikt nie uznał 
wniosków za niesłuszne lecz nie spełniały one wymogów formalnych. Przypomniał, że 
proponując zmiany w budżecie należy wskazać konkretnie źródło ich finansowania. Dyskusja 
o likwidacji straży miejskiej nie powinna odbywać się na tej sesji. 
Burmistrz powiedział, że radni Król i Kruszyński powinni znać procedury budżetowe i nie 
można składać wniosku i pisać, że sfinansować go należy z kredytu. Przypomniał, że na 
posiedzeniu komisji wyjaśniał dlaczego tego nie można zrobić. Radnemu Królowi wyjaśnił, 
że likwidacja straży miejskiej nie jest wnioskiem do budżetu. Najpierw trzeba podjąć 
intencyjną uchwałę o likwidacji straży, dać wypowiedzenia pracownikom. Wniosek o 
likwidację straży jest wnioskiem pod publiczkę aby zaprezentować, że jest jakiś problem ze 
strażą miejską. 
Radny Król wyjaśnił, że nie mówili o automatycznym wyłączeniu straży miejskiej a 
wygaszeniu straży na co dają pół roku. Środki przeznaczone na straż proponowali przenieść 
do rezerwy budżetowej. 
Pan Przewodniczący kolejny raz informował, że wniosek nie mógł być traktowany jak 
budżetowy ale jest to sygnał aby zastanowić się nad likwidacją straży miejskiej. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Adam Dzbuk powiedział, że wniosek o likwidacji straży 
miał nie być formalny ale  intencyjny. Do zastanowienia, pół roku na obserwację. Wiele 
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samorządów nie  likwiduje straży a reorganizuje i dlatego dyskutowano o tym na posiedzeniu 
komisji. 
Radny Kruszyński w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza zapytał czy 
inwestycji nie można realizować z kredytu, Burmistrz zarzucił im brak wiedzy. 
Burmistrz dodał, że brak fundamentalnej wiedzy i zacytował artykuł z ustawy o finansach 
publicznych, który mówi, że na zaciągniecie kredytu musi być zgoda organu wykonawczego. 
W tym miejscu Burmistrz i radny Kruszyński dyskutowali czy wnioski komisji były zgodne z 
wymaganiami formalnymi. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, żeby dyskutować o budżecie. 
Radny Nagórski powiedział, że z komisji wpłynął jeszcze jeden wniosek  nie do końca 
dotyczący wieloletniego planu inwestycyjnego, na który nie było odpowiedzi. 
Pan Przewodniczący powiedział, że nie był to wniosek do budżetu i ujął go w planie pracy 
Rady Miejskiej na przyszły rok. 
Burmistrz mówił, że o takim planie była mowa na posiedzeniach komisji, jest to słuszny 
pomysł. Powiedział, że Pani Komendant Straży Miejskiej co miesiąc będzie raportowała mu o 
poczynaniach straży. Chodzi też o to aby radni mieli pojęcie czym zajmuje się straż miejska. 
Sprawa o której mówił radny Nagórski nie jest wnioskiem do budżetu ale na komisji mówił, 
że taki plan przygotuje. Zwrócił uwagę, że o sprawie likwidacji straży czy planie 
inwestycyjnym mówiono na posiedzeniu komisji a teraz powinno się stosować procedury 
odnośnie uchwalenia budżetu i o to prosi. 
Radny Król przeczytał fragment protokołu z posiedzenia komisji z dnia 2.12.2015r. odnośnie 
wniosku o likwidacji straży miejskiej. Podał wynik głosowania za wnioskiem i zwrócił uwagę 
Przewodniczącemu Dzbukowi, że nie był to wniosek intencyjny a konkretny do budżetu. 
Pan Przewodniczący Dzbuk powiedział, że nie traktuje tego wniosku jako do budżetu. 
Radny Bzowski poprosił o zakończenie dyskusji. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały: 
Za                   - 14   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  1  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 215/2015 (zał nr 13) 
 
Ad. 11 
 
Przyjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 24 
listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom 
oświatowym  o uprawnieniach szkól publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta 
Jastrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 
Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak przedstawił projekt uchwały informując, że organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji 
oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w 
szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we 
wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób 
rozliczenia dotacji. Nowelizacja normy kompetencyjnej polega na rozszerzeniu uprawnień 
organu stanowiącego o ustalenie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji. 
Celem przedkładanej uchwały jest konieczność dostosowania obowiązującej uchwały Rady 
Miejskiej w Jastrowiu dotyczącej udzielania i rozliczania dotacji oświatowych do 
obowiązujących przepisów prawa.     
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15   
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Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 216/2015 (zał nr 
14) 
 
Ad. 12 
Nie było. 
 
Ad. 13 
 
Radny Dzbuk zapytał Burmistrza o spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Złotowie. 
Burmistrz odpowiedział, że musi ona na koniec roku zgodzić  się w PUP na przesunięcia 
środków w poszczególnych paragrafach. Zaproponowano między innymi przesunięcie 
środków na szkolenia. Była to robocza narada. Poinformował, że jedna ze szkół w Złotowie 
złożyła wniosek aby uruchomić kierunek technik logistyk. Potrzebna do tego opinia Rady. 
Burmistrz wyraził swój sprzeciw na utworzenie takiego kierunku. Z prasy dowiedział się, że 
kierunek ten w szkole mechanicznej już od września funkcjonuje. Dziwi go dlaczego taki 
kierunek nie jest tworzony w Jastrowiu, gdzie DINO prowadzi swoją inwestycję. U nas 
podobno ma być utworzony kierunek technik spedytor. Nie jest przekonany czy akurat na taki 
kierunek jest zapotrzebowanie w DINO. 
Następnie Burmistrz wyjaśnił na czym polegają interpelacje a na czym wnioski. Dodał, że 
często radni mylą interpelację z wnioskiem i odesłał ich do zapoznania się ze Statutem Gminy 
i Miasta Jastrowie, gdzie szczegółowo wyjaśnione jest na czym polega interpelacja i 
zapytanie. 
Pan Przewodniczący poinformował o piśmie jakie wpłynęło od Dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Złotowie w sprawie dofinansowania zakupu karetki, po przeliczeniu potrzeba 
około 25tys. 
Burmistrz powiedział, że zaprosił Panią Dyrektor na sesję aby wyjaśniła temat jednak nie 
mogła dzisiaj przybyć. Jest to temat do dyskusji, w budżecie na ten cel nie zaplanowano 
żadnej kwoty. Mamy przedstawiciela w Społecznej Radzie Szpitala więc niech się dowie jak 
sytuacja wygląda i wtedy poinformuje radnych czy dofinansowanie jest potrzebne. Dyrektor 
chce informacji do końca marca. 
Radny Dzbuk powiedział, że trzeba się dobrze zastanowić nad dofinansowaniem bo szpital 
ma bardzo złą opinię. 
Pan Przewodniczący zaproponował aby zaprosić Panią Dyrektor na komisję niech wyjaśni 
potrzebę dofinansowania. 
Następnie Pan Przewodniczący poinformował o piśmie Przewodniczącego Krajny w 
Złotowie, z całą korespondencją można zapoznać się w biurze rady. 
Burmistrz wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie przynależności do Związku Gmin Krajny. 
Instalacja jeszcze nie działa a my należymy do PRGOK w Pile. ZECIUK podpisał na 
najbliższe 3 lata umowę podwykonawczą w zakresie wywozu odpadów komunalnych. Trwają 
też prace przygotowawcze do wybudowania przez PRGOK na terenie Jastrowia PSZOKU. 
Na zakończenie poinformował, że dba o interes mieszkańców i zapewnił, że przez najbliższe 
3 lata opłata za śmieci nie wzrośnie. 
Pan Przewodniczący poinformował o skardze na działania Burmistrza, która wpłynęła od 
radnego Kruszyńskiego. Skarga dotyczyła braku odpowiedzi na wniosek radnego w sprawie 
demontażu progu zwalniającego na ul. Grunwaldzkiej. Zwrócił się więc do Burmistrza z 
prośbą o wyjaśnienie i odczytał pismo Burmistrza, w którym informuje o tym , że wniosek 
radnego został uznany za słuszny i próg zwalniający został zdemontowany. 
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Radny Kruszyński zwrócił uwagę Panu Przewodniczącemu, że skarga powinna zostać 
skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną, która zdecyduje o jej zasadności. 
Wyjaśnił, że skarga wiąże się z brakiem odpowiedzi na składane wnioski. 
Pan Przewodniczący poprosił aby Burmistrz się do wypowiedzi radnego Kruszyńskiego 
ustosunkował. 
Burmistrz przypomniał radnemu, że 30.03.2010r. złożył skargę na działalność Burmistrza 
Sikory. Komisja Rewizyjna odpowiedziała wtedy, że nie jest uprawniona aby zajmować się ta 
sprawą. Przypomniał o sposobach składania wniosków zgodnie ze Statutem i procedurze 
odpowiedzi.  
Burmistrz z radnym Kruszyńskim dyskutowali o sposobie załatwienia jego wniosku. 
Dyskusję przerwał Pan Przewodniczący informując, że uznaje sprawę za załatwioną. 
Radny Kruszyński mówił, że mieszkańcy zobowiązali go do złożenia wniosku i nie jest 
zadowolony ze sposobu załatwienia. Przez długi czas nie miał wiedzy czy jego wniosek 
zostanie przez Burmistrza pozytywnie rozpatrzony. 
Prezes ZECIUK Grzegorz Białas zawnioskował aby powołać specjalną komisję, która zajmie 
się decyzjami czy aby progi zwalniające na wnioskowanych miejscach są niezbędne. Często 
zdarza się, ze jedni mieszkańcy składają wniosek o zainstalowanie progu a inni mają 
pretensje, że próg jest. Na zakończenie złożył wniosek, że kiedy buduje się drogi nie należy 
ich psuć montażem progów. 
Burmistrz złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym i przekazał życzenia od władz 
powiatowych. Do życzeń przyłączył się Pan Przewodniczący. 
 
O godzinie 1815 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XIV sesji rady Miejskiej został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 
 
 


