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Protokół nr  XV/2015 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 30 grudnia 2015 roku w godzinach od 1400 do 1545 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1. Nieobecny 
radny Osiński. 
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      
- Z-ca 21 CPL w Nadarzycach 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.            
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej.                        
O godz. 1400 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji, powitał zebranych, powołał 
radnego Michała Kruszyńskiego na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak                                                                                                                                               
Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 
1. Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2016 rok.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 
2016. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na rok 2016. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 41/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 
czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok 
8. Interpelacje i zapytania  
9. Sprawy  bieżące i wolne wnioski 
 
Pan Przewodniczący poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru ławnika a Burmistrz o wniesienie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  Jastrowie na lata 2015 – 2026 
oraz zmieniająca uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.                      
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie.  
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały o zmianie WPF : 
Za – 14 
 



2 
 

 
 

Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 9 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę Nr 
383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 maja 2014r.w sprawie wysokości i zasad 
udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie : 
Za- 14 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 7 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że pismem z dnia 12 listopada 2015r. Prezes Sądu 
Okręgowego w Poznaniu wystąpił do Rady Miejskiej w Jastrowiu o dokonanie wyboru 
uzupełniającego 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile 
do rozpoznawania spraw cywilnych. 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru 
ławnika:  
Za- 14 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 8 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół  XIV sesji, jest wyłożony do wglądu, o ile do 
końca tej sesji nie będzie żadnych uwag, zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem. 
 
Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak złożył sprawozdanie z projektu finansowanego z funduszy 
europejskich pod nazwą „Wsparcie na starcie”, który był przez Gminę i Miasto Jastrowie 
realizowany od 1.11.2013 do 30.03.2015. Głównym celem projektu był wzrost 
upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie gminy i miasta Jastrowie. Na zakończenie 
podziękował osobom, które najwięcej pomogły w realizacji projektu. Kwiatami 
podziękowano Pani Dyrektor Przedszkola Violetcie Krzysztoń i Pani Głównęj Księgowej 
Małgorzacie Piec a ze strony urzędu Pani inspektor Krystynie Kamińskiej i Pani Skarbnik 
Teresie Czyżewskiej 
 
Ad. 2 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2016 rok.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt został doręczony w materiałach sesyjnych 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 217/2015 (zał nr 2) 
  
Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 
2016. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt został doręczony w materiałach sesyjnych 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
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Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 218/2015 (zał nr 3) 
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na rok 2016. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 219/2015 (zał nr 4) 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie 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 poprosił o przedstawienie Programu Zastępcę Burmistrza Jerzego Klimczaka. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi zobowiązuje organy samorządu terytorialnego do podejmowania działań 
zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich 
spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w 
zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, 
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także 
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 
Współdziałanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi 
powinno się odbywać również wspólnie z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz 
związkami wyznaniowymi. 
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii natomiast zobowiązuje samorząd gminny do 
rozwiązywania problemów związanych z narkomanią oraz prowadzenia stosownej 
profilaktyki. 
Spójny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii pozwala na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej 
w obszarze wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania  
narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane działania są 
działaniami długofalowymi natomiast ich finansowanie jest uchwalane corocznie. Akceptacja 
kolejnego Programu warunkuje w dużym stopniu skuteczność podejmowanych wcześniej 
działań.   
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest we współpracy wielu partnerów, stosownie do 
rodzaju działań i środowiska, do którego są kierowane. 
Radny Król zapytał ile czasu przyjmują terapeuci w poszczególnych punktach. 
Zastępca odpowiedział, że terapeuta przyjmuje co 2 tygodnie w Jastrowiu i raz w miesiącu w 
Sypniewie. W roku 2016 jednak mają być wprowadzone ograniczenia w terapii. Ma być tylko 
punkt informacyjny a terapia w Ośrodku w Piecewie. 
Radny Król powiedział, że w budżecie na działalność grupy Camel zabezpieczono tylko 2 tys. 
a powinno być więcej. 
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Zastępca odpowiedział, że prawo nie pozwala wspierać takich grup. Co innego gdyby założyli 
stowarzyszenie to wtedy bardziej można by pomagać im finansowo. 
Pan Przewodniczący zapytał czy można wprowadzić ograniczenia w godzinach otwarcia 
sklepów z alkoholem. 
Zastępca odpowiedział, że ograniczałoby to swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 220/2015 (zał nr 5) 
 
Ad. 6 
 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 41/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 9 
czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że przedkładany projekt uchwały przewiduje wprowadzenie zmian 
w zakresie składu Zespołu Interdyscyplinarnego. Projektowana zmiana znosi ograniczenie 
liczbowe składu Zespołu Interdyscyplinarnego. W skutek powyższej zmiany możliwe będzie 
dostosowanie składu Zespołu Interdyscyplinarnego do wymogów ustawowych w tym 
zakresie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 221/2015 (zał nr 6) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 383/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 
maja 2014r.w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją. 
Burmistrz wyjaśnił, że wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę i Miasto Jastrowie  
dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy ustalona została w wysokości 200 zł na 
każde dziecko, zamieszkałe na terenie gminy i miasta Jastrowie, objęte opieką. 
Projekt przedkładanej uchwały zakłada ustalenie kwoty dotacji dla podmiotów prowadzących 
żłobki na terenie gminy na poziomie 300 zł na każde dziecko.. 
Na terenie gminy i miasta Jastrowie funkcjonuje 1 placówka zapewniająca opiekę dla dzieci 
w formie żłobka, korzystająca ze wsparcia finansowego Gminy w formie dotacji celowej.   
Gmina zainteresowana jest kontynuowaniem działalności przez tę placówkę, gdyż stanowi 
ona istotne uzupełnienie w skali gminy form sprawowania opieki nad dziećmi, zwłaszcza dla 
pracujących rodziców. 
Radny Nagórski zapytał czy zmiany w wysokości dopłaty realizujemy raz do roku czy może 
wnioskodawca składać wniosek w czasie roku. 
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Burmistrz odpowiedział, że dopłata związana jest z budżetem. Jednostka składa 
zapotrzebowanie i jest konkretna kwota dofinansowania. Jeżeli w trakcie roku pojawi się 
nowy podmiot to może złożyć wniosek o dotację  ale dostanie ją od nowego roku. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 222/2015 (zał nr 7) 
 
Ad. 8 
Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika. 
Pan Przewodniczący poprosił o zapoznanie radnych ze stanowiskiem Zespołu Opiniującego. 
Przewodniczący Zespołu Opiniującego radny Nagórski odczytał stanowisko Zespołu 
Opiniującego w sprawie kandydata na ławnika. 
Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. 
Zgłoszono radnych Kruszyński Michał, Cyruk Łukasz i Kwilińska Agnieszka. 
Komisja Skrutacyjna została wybrana 12 głosami przy 2 wstrzymujących się. 
Następnie przystąpiono do głosowania tajnego wyboru ławnika. 
 
O godzinie 1455 po skończeniu głosowania Pan Przewodniczący zarządził przerwę aby 
Komisja Skrutacyjna mogła policzyć głosy. 
O godzinie 1510 obrady wznowiono. 
 
Radna Kwilińska odczytała protokół komisji skrutacyjnej z przebiegu głosowania a Pan 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika.  
Na ławnika został jednogłośnie (14 głosami) wybrany Pan Andrzej Kacprzak. 
Uchwała została przyjęta jako uchwała Nr 223/2015 (zał nr 8) 
 
Ad. 9 
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją i 
poprosił Panią Skarbnik o wyjaśnienie na czym polegają zmiany. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmian dokonano w zakresie: 
●  planowanej kwoty dochodów,  
● planowanej kwoty wydatków, 
● planowanej kwoty przychodów i rozchodów, 
● wyniku budżetu na 2015r. 
● kwoty długu  na 2015r i lata następne. 
 
W okresie od 29.05.2015r do 30.12.2015r  zmieniono: 
Dochody ogółem zwiększono o kwotę    2.502.420,32 zł 
w tym: 
● dochody bieżące zwiększono o kwotę    2.264.995,08 zł 
● dochody majątkowe zwiększono o kwotę       237.425,24 zł 
 
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę   1.202.420,32 zł 
w tym: 
● wydatki bieżące zwiększono o kwotę   1.316.220,32 zł 
● wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę      113.800,00 zł 
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Zaplanowany na początek roku 2015 wynik budżetu deficyt w kwocie 1.299.558,00 zł uległ 
zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1.312.836,00 zł 
Kwota długu na początek roku 2015 stanowiła kwotę 6.543.781 zł, w trakcie roku spłacono 
kredyty i pożyczkę na kwotę 1.143.972 zł, zaciągnięto kredyt w kwocie 1.000.000 zł co 
stanowi 6.399.809 zł kwota długu. 
 
W pozycji 14.2, 14.3 i 14.3.1 wydatki zmniejszające dług i spłata zobowiązań wymagalnych z 
lat poprzednich ujęto spłacone zobowiązania z roku 2014 przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu. 
W latach od 2016 do 2026 zmianie uległ wynik budżetu , rozchody budżetu oraz kwota długu. 
Radny Król zapytał o zapisy na stronie 11 poz. 14.1 14.2 14.3 w sprawie długu gminy. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że do długu wlicza się nasze zobowiązania wymagalne zakładu 
budżetowego i dalej wyjaśniła radnemu znaczenie zapisów. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 13 (bez radnej Kwilińskiej) 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 224/2015 (zał nr 9) 
 
Ad. 10 
Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony przed sesją. 
Pani Skarbnik wyjaśniła na czym polegają zmiany. Następnie omówiła załącznik nr 5 do 
projektu uchwały, w którym zawarte są informacje o wykonanych inwestycjach w 2015 roku. 
Burmistrz wyjaśnił dlaczego zrezygnowano z inwestycji wykonanie elewacji i dachu hali 
sportowej. Chodzi o to, że mieliśmy nadzieję na otrzymanie dofinansowania na tą inwestycję, 
którego jednak nie otrzymaliśmy. 
Radny Król zapytał korzystając z okazji, że na sesji obecny jest komendant komisariatu 
policji dlaczego nie zakupiono nowego samochodu. 
Komendant Redzimski odpowiedział, że do przetargu zgłosił się tylko jeden oferent, który 
zaproponował bardzo wygórowaną cenę. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 225/2015 (zał nr 10) 
 
Ad. 11 
Pan Przewodniczący zapytał Burmistrza o nowe informacje w sprawie przejęcia  budynków 
technikum. 
Burmistrz odpowiedział, że kolejnych spotkań ze Starostwem nie było i nie ma nowych 
uzgodnień.  
Pan Przewodniczący poinformował o pismach Niepublicznego Gimnazjum i Domu Dziecka. 
Burmistrz odpowiedział, że spotkał się z przedstawicielami tych jednostek i zapoznał ich z 
sytuacją. Nie będzie przenoszenia niepublicznego gimnazjum do budynku na ul. Kieniewicza. 
Stowarzyszenie prowadzące dom dziecka ma problem ponieważ ma być przeniesione do 
Krajenki. Nie jest to dobry pomysł bo większość dzieci uczęszcza do Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i z Krajenki trzeba je będzie dowozić. Budynki zostaną przejęte jeżeli 
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Starostwo podtrzyma chęć ich przekazania ale przejęte będą na naszych warunkach. 
Starostwo przed przekazaniem budynków musi uporać się z ich najemcami. Na zakończenie 
powiedział, że ze strony Burmistrza i radnych nie ma zagrożenia usunięcia ich z budynku w 
najbliższym czasie. 
 
Ad. 12 
Radny Dzbuk zapytał dlaczego przerwano inwestycję w Samborsku. 
Prezes Białas odpowiedział, że inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem i nie 
należy zapominać, że jest zima. 
 
Pan Przewodniczący poinformował o uwagach ze strony Urzędu Skarbowego odnośnie 
oświadczeń majątkowych. 
 
O godzinie 1545 stwierdził, że porządek XV sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


