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Protokół nr  XIX/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 26 kwietnia 2016 roku w godzinach od 1600 do 2020 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1. Radna 
Pawłowska dołączyła o godzinie 1715 
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 
-Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu- Błażęj Redzimski 
- Starosta Złotowski- Ryszard Goławski 
- Przewodnicząca rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
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 
radnego Krzysztofa Nagórskiego na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak.                                                                                                                                               
Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 

1.  Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej 
       a)  sprawy regulaminowe: 
       b)  stwierdzenie kworum 

             c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach między 

sesjami 
4. Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji oraz Straży 

Pożarnej za rok ubiegły.  
5. Informacja w sprawie bazy turystycznej na terenie gminy i miasta Jastrowie 
6. Informacja na temat bazy sportowej na terenie gminy i miasta Jastrowie 
7. Stan chodników i dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie  po okresie zimowym - 

informacja Komisji Rolnictwa, Porządku  Publicznego i Gospodarki Gminnej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2016 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej na mienie 
komunalne Gminy i Miasta Jastrowie 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Gminy i Miasta Jastrowie 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi 
Złotowskiemu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi 
Złotowskiemu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
18. Interpelacje i zapytania 
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

  
Pan Przewodniczący poinformował, że w pkt 8 nastąpiła - zmiana nazwy uchwały na „w 
sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Jastrowie.”  
Następnie zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?  
Burmistrz  poprosił o wniesienie do porządku projekt uchwały w sprawie: 
-  wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
- zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego  
- sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wprowadzenia 
opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Za                   - 13   
Przeciw            - 0  
Wstrzymał się  -0  
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 18 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 
2016 kredytu długoterminowego 
Za                   - 13   
Przeciw            - 0  
Wstrzymał się  -0  
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 19 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie 
Za                   - 13   
Przeciw            - 0  
Wstrzymał się  -0  
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 20 
 
Porządek obrad został ustalony. 
 
 
Ad. 1 c 
Protokół  XVIII sesji jest wyłożony do wglądu o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych 
uwag zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem 
 
 
Ad. 2 
Informacja Burmistrza o pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radny Król zapytał o pkt. 5- zmiany WPF czego dotyczyły. 
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Pani Skarbnik odpowiedziała, że  zmiana budżetu była podjęta uchwałą na sesji w marcu, 
chodzi o kredyt. Była to tak istotna zmiana, że trzeba było doprowadzić do zgodności WPF. 
Radny Król zapytał o pkt. 8 -  chciałby poznać skład komisji. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że komisja liczy 5 osób. Przewodniczącym jest Jerzy 
Klimczak, Zastępcą Renata Szewczyk, członkami ksiądz Andrzej Wachowicz, Jolanta 
Frankowska, Ireneusz Bożek. Pani Jolanta Frankowska weszła na miejsce Pani Piećko, która 
odeszła na emeryturę. 
 
Ad. 3 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych w 
okresie między sesjami. 
Pan Przewodniczący poinformował, że 30.03.2016 odbyło się posiedzenie Gmin Pojezierza 
Wałeckiego, miał spotkanie w klubie AA oraz uczestniczył w Walnym Zebraniu 
Działkowców. Na dyżurze była 1 osoba oraz występował jako przedstawiciel Rady w I Edycji 
Crossu Jastrowskiego. 
 
Ad. 4 
Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji oraz Straży Pożarnej za 
rok ubiegły (zał 3, 4, 5). 
Pan Przewodniczący poinformował, że materiały zostały dostarczone i omówione na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było.      
 
Ad. 5         
Informację w sprawie bazy turystycznej na terenie gminy i miasta Jastrowie przedstawił 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Bogdan 
Osiński, który poinformował, że komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie w  trakcie którego 
stwierdziła, że w Centrum Edukacji Nadarzyce zarezerwowano już 12 miejsc, dysponuje ono 
38 miejscami. Jest tam możliwość wypożyczenia rowerów, kijków do nordik woking jest 
wiata do organizacji grilla. Jest też możliwość organizacji pobytu dla młodzieży z terenu 
gminy. W sezonie należałoby zatrudnić dodatkowo 1 osobę. Jest potrzeba zrobienia dachu w 
przyszłości na co potrzebne jest dofinansowanie.  
Natomiast na kąpielisku miejskim są do zrobienia pomosty, przebieralnia jest do rozbiórki. 
Padła propozycja zakupu domku w miejsce starej przebieralni. 
Pan Przewodniczący zapytał jaki jest koszt remontu pomostów . 
Kierownik Puzio odpowiedział, że pomosty reperowane są co rok. Jest potrzebna decyzja 
odnośnie zakupu nowych pomostów. Proponuje zakup pomostów pływających. Koszt to 
około 200tys. Ale jest to koszt tylko części pomostów. Całość kosztowałaby około 500tys. 
Radny Dzbuk zapytał na czym obecnie polega naprawa pomostów. 
Kierownik Puzio odpowiedział, że na wymianie desek. 
Radna Iwańska zapytała czy obecnie pomost jest bezpieczny. 
Kierownik Puzio odpowiedział, że obecnie nie jest stabilny ale będą prowadzone prace 
remontowe aby był stabilny. 
Pan Przewodniczący zapytał o tabliczki o zakazie spożywania alkoholu na plaży. 
Kierownik Puzio odpowiedział, że jest to martwy przepis. Trudno jest go egzekwować kiedy 
dzierżawca prowadzi bar. 
Pan Przewodniczący Osiński podsumował, że ustawa obliguje aby takie tabliczki na plaży 
były. 
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Ad. 6 
Informację na temat bazy sportowej na terenie gminy i miasta Jastrowie przedstawił 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Bogdan 
Osiński, który poinformował, że na posiedzenie komisji zostali zaproszeni Prezesi klubów 
jednak żaden za wyjątkiem Prezesa Polonii nie był obecny i nie usprawiedliwiał się. 
Na stadionie w Sypniewie jest potrzeba wykonania studni głębinowej oraz zakup  siedzisk 
plastikowych w ilości około 150 sztuk 
Boisko w Brzeźnicy  i zaplecze w bardzo dobrym stanie. Jedynie jest potrzeba ogrodzenia od 
strony lasu. 
W Samborsku na mini orliku należy poprawić bramki. Jest zagrożenie zdrowia, bramki nie są 
osadzone. 
Na stadionie Polonii obecny był Prezes, który przedstawił jakie inwestycje są potrzebne: 
wykonanie instalacji natryskowej, w szatni zamiast ławek należy zamontować krzesełka 
segmentowe, potrzeba zakupić stół do pokoju sędziowskiego. Natomiast w pomieszczeniu 
gospodarczym jest potrzeba zmiany zlewu i baterii. Należy też naprawić schody przy 
trybunach. 
Kierownik Puzio poinformował, że bramki na Orliku w Samborsku zostały zdemontowane. 
Będą zamówione nowe dużo silniejsze. Koszt to około 3tys. 
Burmistrz wyjaśnił sprawę ogrodzenia boiska w Brzeźnicy. Materiał na ogrodzenie zakupiono 
2 lata temu jednak wystąpił problem z regulacją gruntu. Część boiska leży na prywatnym 
gruncie. Były prowadzone rozmowy z właścicielem jednak są one trudne. Najlepszym 
wyjściem jest odkupienie tych gruntów. 
W sprawie budynku na stadionie Polonii powiedział, że budynek jest ocieplony jednak szatnie 
nie są ogrzewane. System prysznicowy nie do końca się sprawdza. Rury się zakamieniają i 
stąd problem. Jest projekt rewitalizacji stadionu. Koszt to około 3mln. 
Orlik w Samborsku miał służyć dzieciom a korzysta z niego młodzież i dorośli. Stąd 
poniszczone mini bramki. Obiekt w Samborsku jest najbardziej zdewastowany. 
Przewodniczący Osiński powiedział, że Prezes Balawander stwierdził, że boisko w Jastrowiu 
ma najgorszą murawę z okręgówki. 
Radny Nagórski zapytał o boisko na ul. Zygmunta III Wazy. 
Burmistrz odpowiedział, że właściwie to nie jest boisko a tylko dwie tablice do kosza ale jest 
to teren gminny. 
Radny Nagórski poinformował, że na części boiska składowane jest drewno. 
Burmistrz odpowiedział, że ludzie często składują drewno na terenach gminy i próbujemy  z 
tym problemem walczyć. 
Radny Król stwierdził, że problemem są wąskie wjazdy na posesje i ludzie próbują sobie 
radzić. 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1715 obrady wznowiono. 
 
Pan Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję Starostę i Przewodniczącą Rady Powiatu. 
 
Ad. 7 
Stan chodników i dróg na terenie gminy i miasta Jastrowie  po okresie zimowym - informacja 
Komisji Rolnictwa, Porządku  Publicznego i Gospodarki Gminnej. Przewodniczący Komisji 
Adam Dzbuk poinformował, że komisja podzieliła się na dwie grupy. Jedna z grup zajęła się 
miastem a druga gminą. 
Radny Krzysztof Nagórski przedstawił  informację z wykonanej  oceny utrzymania dróg. 
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Poinformował, że po okresie zimowym drogi nie zostały uporządkowane. W przypadkach 
pozamiatania ulic przez mieszkańców widnieją nieuporządkowane pryzmy piasku. 
Dostrzega się miejscami wieloletnie zaniedbania w utrzymaniu dróg- piasek jest 
poprzerastany roślinnością. Nieporządkowane są mosty i infrastruktura techniczna dróg. 
Zmienne warunki pogodowe na niektórych nawierzchniach przyczyniają się do powstawania 
coraz większych dziur i zniszczeń. Brak jest oznaczeń ulic i dróg. Nieoznaczone pozostają 
także budynki będące w zarządzie ZGM oraz miejsca zarządzane przez gminę. Jako przykład 
podał przedszkole na ul. Ludowej a wejście jest od ul. Zawiszy. Brak jest znaków drogowych 
na ulicach w mieście. 
Radny Dzbuk przedstawił jak sytuacja dróg przedstawia się na terenie gminy. Pętla w 
Brzeźnicy jest w niezłym stanie natomiast chodniki są niedokończone i nieposprzątane.  
W Sypniewie nie jest źle są tylko miejscami nieuprzątnięte śmieci i piach przy krawężnikach. 
Droga Brzeźnica-Sypniewo w złym stanie. Jeżeli nie będzie przez powiat  zrobiona trzeba ją 
kawałkami remontować. W Samborsku studzienki są nad jezdnią. Droga Samborsko-
Brzeźnica w dobrym stanie ale trzeba ją utwardzić. 
Radny Król powiedział, że ma nadzieję na uzyskanie od Starosty informacji w temacie dróg 
powiatowych. Poprosił też Burmistrza o to aby sprowadzić szlakę na drogę do Wądołka. 
Odnosząc się do informacji radnego Nagórskiego Burmistrz stwierdził, że zabrakło w nim 
konkretów, nie wiadomo o czyich drogach radny mówił. Mamy 4 zarządców dróg ale 
sprzątamy wszystkie drogi. Z WZD jest fatalna współpraca ale z powiatem mamy podpisane 
porozumienie. Poprosił aby radny podał konkretne przykłady braku numeracji lub nazw ulic. 
Według jego wiedzy 80% wspólnot ma numerację. 
Pani Dyrektor ZGM poinformowała, że aktualnie jest wymiana numeracji na wspólnotach. 
Burmistrz poprosił też o konkrety, które ulice są zaniedbane. W sprawie piasku powiedział, że 
dużą winę ponosi ASTA, podczas wykopów zniszczyli wiele trawników i pozostawili dużo 
piasku na ulicach. Na ul. Żymierskiego dużą inwestycję prowadziła Energetyka. Na ul. 
Kili ńszczaków w związku z budową DINO dużo ciężarówek z piaskiem ze Żwirowni się 
przemieszczało. Powiedział, że staramy się piasek z ulic sprzątać. Odpracowujący godziny 
kierowani są do sprzątania ulic. W sprawie braku znaków drogowych poprosił o konkrety 
ponieważ kierowcy zatrudnieni przez Gminę są też konserwatorami i mają obowiązek 
codziennie kontrolować stan znaków drogowych. Jeżeli jest taka potrzeba to sami je 
naprawiają. 
W sprawie dróg powiatowych poinformował, że dzięki dobrej współpracy z Dyrektorem 
Jaskólskim udało się odkszaczyć drogę Sypniewo-Szwecja, Jastrowie-Sypniewo-Nadarzyce. 
Pozostały tylko do zabrania gałęzie. Jest konieczne zrobienie drogi z Brzeźnicy do Sypniewa 
szczególnie za Brzeźnicą. Droga Budy-Trzebieszki też jest w fatalnym stanie. 
Pan Przewodniczący powiedział, że w mieście jest wiele dróg nieoznakowanych jako 
przykład podał ulicę Ludową, Sikorskiego i zachęcił radnych aby w swoich okręgach 
sprawdzili oznakowanie i jeżeli go brakuje zgłosili to w Gminie. 
Radny Nagórski podawał przykłady ulic na których brak jest nazw i numeracji. Poinformował 
Burmistrza, że radni nie dostali informacji, które drogi są gminne a które nie. W bipie też nie 
ma uchwały o tym mówiącej. 
Burmistrz odpowiedział, że o wykaz trzeba było poprosić. 
Radny Nagórski poprosił więc o przygotowanie takiego wykazu. 
Radnego Nagórskiego poparł radny Kruszyński, że ulice nie są prawidłowo sprzątane. Zapytał 
dlaczego zamiatarka ZECIUK nie zamiata bocznych ulic. Na zakończenie powiedział, ze do 
czystości ulic należy podejść poważnie. 
Radny Król także poparł radnego Nagórskiego i Kruszyńskiego i dopowiedział, że kratki 
ściekowe są zaniedbane i są to wieloletnie zaniedbania. 
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Pan Przewodniczący oddał głos Staroście, który poinformował, że inwestycja drogowa 
Brzeźnica-Sypniewo ma dużą szansę na realizację ponieważ projekt znalazł się na 21 miejscu 
w kolejce do dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. Właśnie tyle wniosków ma szanse 
na realizację. 
W temacie szkoły ponadgimnazjalnej poinformował, że Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, która mieści się na terenie szkoły została uchwałą zlikwidowana. Jednak nie 
dotyczy to likwidacji poradni w Jastrowiu. Uzyskała ona status Poradni Specjalistycznej w 
Złotowie z Oddziałem w Jastrowiu i nikt z tego powodu nie straci pracy. 
Szkoła ponadgimnazjalna w Jastrowiu ma działać dalej. Są prowadzone rozmowy aby stała 
się szkołą resortową podlegającą pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pozwoliłoby to 
na pozyskanie dodatkowych funduszy oraz tworzenie mniej licznych klas. W drugiej połowie 
maja Starosta będzie prowadził w Ministerstwie rozmowy szczegółowe na ten temat. 
Powiedział także, że w wypadku gdy szkoły nie przejmie resort to przy naborze dwóch klas 
szkoła będzie funkcjonować. Starosta poinformował także o budowie sali gimnastycznej przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Informował także o organizacji transportu uczniów do 
szkół. Będą dyskusje w sprawie tras dowozu uczniów. 
Na zakończenie uspokoił radnych, że pomimo niżu demograficznego nie zamierzają zamknąć 
żadnej szkoły w powiecie. 
Radny Osiński podziękował Staroście za informację o pomyśle utworzenia szkoły resortowej 
i zapytał czy może on zagwarantować, że jeżeli szkoła resortowa nie powstanie to czy przy 
naborze dwóch klas szkoła nie zostanie zlikwidowana. 
Starosta powtórzył, że nie ma takiego pomysłu. Dodał, że DINO spowoduje nabór do szkoły i 
nowy kierunek się utrzyma. 
Radny Król powiedział o konieczności wybudowania chodnika na Zagórzu co znacznie 
poprawi stan bezpieczeństwa pieszych. 
Starosta odpowiedział, że to sprawa dyskusyjna czy akurat na Zagórzu chodnik jest 
potrzebny. Trzeba się zastanowić czy nie ma pilniejszych potrzeb w innych wioskach. 
Radny Król zapewniał Starostę, że na tej drodze jest ruch. 
Burmistrz powiedział, że w budżecie na wspólne ze Starostwem inwestycje zaplanowano 
150tys. Zaplanowano je zwłaszcza na dofinansowanie inwestycji drogowej Brzeźnica-
Sypniewo. Jeżeli dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego nie będzie przyznane trzeba się 
zastanowić jak wydać te środki. 
W Nadarzycach odcinek dojazdowy do jednostki jest w fatalnym stanie. W Brzeźnicy został 
do zrobienia kawałek chodnika. W Samborsku po położeniu kanalizacji będzie potrzeba 
wykonania chodników. W Sypniewie przed położeniem kanalizacji nie ma potrzeby robienia 
dróg. 
Starosta poinformował, że jeżeli droga nie wypali powiat nie zapomni o chodnikach w 
gminie. W sprawie szkoły zobowiązał się na bieżąco informować Burmistrza. 
Na zakończenie przeprosił Pana Przewodniczącego za swoją nieobecność na ostatniej sesji 
pomimo obietnicy, że będzie obecny. 
 
O godzinie 1840 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1850 obrady wznowiono. 
 
Po przerwie nie wrócił radny Kruszyński.  
 
  Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 255/2016 (zał nr 6) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 256/2016 (zał nr 7) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 257/2016 (zał nr 8) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 258/2016 (zał nr 9) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           



8 
 

Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 259/2016 (zał nr 
10) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej na mienie komunalne 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 260/2016 (zał nr 
11) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 261/2016 (zał nr 
12) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 262/2016 (zał nr 
13) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
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Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 11   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  2 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 11 głosami) jako uchwała Nr 263/2016 (zał nr 
14) 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 264/2016 (zał nr 
15) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta 
Jastrowie. 
Pytań nie było                                                                                           
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 265/2016 (zał nr 
16) 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2016 kredytu długoterminowego. 
Radny Król zapytał czy przewidywane są w tym temacie jakieś ruchy. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie. Trzeba wystąpić do RIO o opinię i ogłosić przetarg stad 
potrzeba podjęcia uchwały. 
Głosowanie: 
Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 266/2016 (zał nr 
17) 
 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
Burmistrz przedstawił projekt uchwały. 
Radny Król zapytał na ile działka została wyceniona. 
Burmistrz odpowiedział, że na 7tys. Dodał, że duży fragment działki to szamba i problemem 
jest dojazd do działki. 
Głosowanie: 
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Za                   - 13   
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 267/2016 (zał nr 
18) 
 
Ad. 21 
Pan Przewodniczący poinformował, że radna Kazberuk wystąpiła z inicjatywą zbiórki w 
ramach akcji Kilometry Dobra. Zachęcił radnych do dawania datków bo cel jest szczytny. 
Gmina w akcji też uczestniczy poprzez Ośrodek Kultury. 
Radny Nagórski wrócił do tematu oznakowania ulic. Zwrócił uwagę, że są takie 
nieruchomości, na których nie ma nazwy ulicy i numeru. Podał przykład ulicy Mickiewicza i 
ul. Konopnickiej. Na budynkach były tylko tabliczki ZGM bez nazwy ulicy. 
Następnie radny Nagórski zapytał czy zakończona została inwestycja droga do jeziora i 
parking. 
Burmistrz odpowiedział, że jest zakończona i asfaltu nie będzie. Jest to  poszerzenie pasa 
drogowego na parking. 
Radny Nagórski mówił, że inwestycja jest wykonana nieestetycznie. 
Burmistrz odpowiedział, że to sprawa Nadleśnictwa. 
Radny Król zapytał kto podpisał protokół odbioru. 
Burmistrz odpowiedział, że to były wydatki bieżące a nie inwestycja. Koszt to 2tys. 
Radny Nagórski chciał informacji w sprawie Strategii Gminy i Miasta na lata 2012-2022, z 
której sprawozdanie składał Burmistrz na posiedzeniu Komisji Budżetu. Sprawozdanie 
według niego zostało na sesji lutowej odłożone i teraz chciałby informacji w tym temacie. 
Radny Bzowski wyjaśnił o co chodziło. Pan Przewodniczący na prośbę radnego Nagórskiego 
na sesji powiedział, że będzie przygotowane sprawozdanie z realizacji Strategii. W rozmowie 
po sesji uzgodnili, że sprawozdanie z realizacji Strategii może ewentualnie na wniosek zrobić 
Burmistrz bo to on realizuje Strategię. Natomiast jako Przewodniczący komisji może tylko 
zapoznać radnych z wnioskami jakie zostały wypracowane na posiedzeniu komisji. Co 
zostało zrobione na sesji. 
Radny Nagórski zapytał kiedy wrócimy do sprawozdania ponieważ na sesji zostało 
powiedziane, że do tematu pisemnego sprawozdania wrócimy. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że zrobił błąd, nie było to sprawozdanie  a ocena zrobiona 
przez komisję. Wnioski są zapisane w protokole  z posiedzenia komisji. Jedyny błąd to błąd 
słowny nazwania sprawozdania. 
Radny Bzowski powiedział, że jednym z wniosków komisji było to, żeby Strategia była 
aktualizowana. 
Radny Osiński zapytał o boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej. 
Burmistrz odpowiedział, że umowa jest z wykonawcą podpisana. Gwarantuje on, że termin 
zakończenia inwestycji zostanie dotrzymany. Jest to wiarygodna firma. 
Radna Kwilińska zapytała Burmistrza o światła na ul. Roosevelta i siłownię. 
Burmistrz odpowiedział, że kolejny raz zwróciliśmy się z pismem do GDDKiA w Poznaniu w 
tej sprawie i czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję na pozytywne załatwienie sprawy. 
W  sprawie siłowni odpowiedział, że w budżecie na ten cel nie ma zabezpieczonych środków. 
Jednak jak znajdą się jakieś środki to zostaną 2 lub 3 urządzenia zmontowane. 
 
Ad. 22 
Radny Król zwrócił uwagę, że gospodarstwo Pana Koźlaka szpeci gminę. 
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Burmistrz odpowiedział, że były z nim prowadzone rozmowy, była wysłana Straż Miejska, 
były interwencje jednak jest to trudny człowiek. Trzeba działać w granicach prawa i nie 
można wkraczać na czyjąś własność. 
Radny Król zaproponował aby zakupić banery, które zakryją jego gospodarstwo. 
Burmistrz odpowiedział, że to droga powiatowa i Starostwo powinno to zrobić. 
Radny Siwak zaproponował aby postawić lustro przy wyjeździe z parkingu przy DINO. 
Burmistrz odpowiedział, że współpraca z WZD jest bardzo trudna. Nie widzą problemu. W 
tej sprawie interweniowała też Pani Notariusz. 
 
O godzinie 1945 wyszedł radny Bzowski. 
 
Radny Osiński złożył wniosek aby wspólne posiedzenia komisji prowadził Przewodniczący  
Komisji. 
Pan Przewodniczący był za. 
Komendant OSP Andrzej Kacprzak w nawiązaniu do wcześniej przedstawionych informacji 
powiedział, że na przełomie maja i czerwca rusza kurs pierwszej pomocy, na który  planuje 
wysłać 7 strażaków. Koszt to 4,2tys. 
Radny Siwak poinformował o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej i przedstawił plan 
kontroli wykonania budżetu za 2015 rok. 
Sołtys Magda poprosiła o zatrudnienie pracowników interwencyjnych do prac porządkowych 
na wsiach. 
Pan Przewodniczący przypomniał o mszy z okazji  Święta 3 maja i poprosił aby radni 
korzystali z imprez przygotowywanych przez Ośrodek Kultury. 
 
O godzinie 2000 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XIX sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała:       
Katarzyna Jędrzejczak  
 
 
 
 


