
1 
 

Protokół nr  XVI/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 9 lutego 2016 roku w godzinach od 1600 do 1910 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1. Nieobecny 
radny Król. 
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 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 
radną Agnieszkę Kwili ńską na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak.  
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Porządek obrad XVI 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 podejmowanych 
w okresie między sesjami 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015r. 
5. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2015r. 
6. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu za 
rok 2015 
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (12 uchwał). 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę i Miasto Jastrowie 
prawa własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie 
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S. A. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
13. Interpelacje i zapytania  
14. Sprawy  bieżące i wolne wnioski      
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie przyjęcia 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie” i wycofanie z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
 
Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządek obrad. 
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Ad. 1 c 
Pan Przewodniczący poinformował, że protokół  XV 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 miedzy sesjami (zał nr 2). 
Radny Nagórski  zapytał czy ustalenie wzoru wniosku na stypendium sportowe nie powinno 
być podjęte uchwałą. 
Burmistrz odpowiedział, że do uchwały jest załącznik ale najpierw Burmistrz musi 
zaproponować wzór wniosku. 
Pan Przewodniczący przeczytał pismo mieszkańców osiedla Roosevelta w sprawie odmowy 
sprzedaży użytkowanych działek i poprosił o wyjaśnienia Burmistrza. 
Burmistrz odpowiedział, że problem dotyczy 10 osób. Podczas wykupu mieszkań od Agencji 
część mieszkańców wykupiła także użytkowane działki a teraz te 10 osób po latach ich 
użytkowania chce je wykupić a Agencja odmawia. 
Pan Kozłowski wyjaśnił, że Agencja w piśmie powołuje się na Studium Zagospodarowania 
Przestrzennego a mamy Plan Zagospodarowania. Jest on ważny i te tereny zapisane są w nim 
jako teren zabudowy jednorodzinnej. Gmina nie bardzo może pomóc w tej sprawie bo nie jest 
właścicielem działek. 
Mieszkańcy wyjaśniali jakie informacje w tej sprawie uzyskiwali od Agencji. 
Burmistrz dodał, że jest to sprawa złożona. Dawniej często sprzedaż przez Agencję była 
obarczona błędami. Znane są takie przypadki na naszym terenie. Na zakończenie powiedział, 
ze Plan Zagospodarowania nie przeszkadza Agencji w sprzedaży tych działek. 
O sytuacji z wykupem mówił także radny Dzbuk i podjęto dyskusję w tym temacie. Głos 
zabierali mieszkańcy osiedla Roosevelta, radny Dzbuk, Nagórski oraz Burmistrz. 
Pan Przewodniczący przerwał dyskusję i zaproponował aby tą sprawa zajęła się Komisja 
Rolnictwa. 
Burmistrz przedstawił sprawę dofinasowania zakupu samochodu dla policji. Przypomniał, ze 
jest to trzecia próba zakupu samochodu. Zapytał jaki samochód teraz ma zostać zakupiony. 
Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu Błażej Redzimski powiedział, że policja 
potrzebuje samochodu, którym można przewozić osoby nietrzeźwe. W zeszłym roku podczas 
przetargu przekroczono o 17tys. możliwości policji. Na zakończenie powiedział, ze ma 
nadzieję, iż tym razem uda się zakupić samochód, który służył będzie nie tylko policjantom 
ale i mieszkańcom Jastrowia. 
Pan Przewodniczący zachęcił obecnych do udziału w debacie na temat bezpieczeństwa, która 
odbędzie się 11.02.2016r. w Starostwie Powiatowym w Złotowie. 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1710 obrady wznowiono. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący przedstawił informację o działaniach podjętych miedzy sesjami: 
- 18.01.2016 spotkanie Klubu Przewodniczących 
- 2.02.2016 złożenie kwiatów pod obeliskiem z okazji rocznicy wyzwolenia Jastrowia 
- obecność na Gali Sportu w Ośrodku Kultury 
- przyjmowanie interesantów podczas dyżurów 
Pan Przewodniczący powiedział, że radny Nagórski złożył wniosek w sprawie pełnienia przez 
niego dyżurów. Będzie to robił w poniedziałki w godzinach 1600- 1630.  
Jeżeli inni radni też chcą pełnić dyżury to prosi aby zgłosić to w biurze rady. 
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Ad. 4 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Siwak przedstawił sprawozdanie z działania 
komisji w 2015 roku (zał nr 3) 
Radny Nagórski zapytał czy komisja podejmowała jakieś uchwały. 
Przewodniczący Siwak odpowiedział, że tak i cała dokumentacja znajduje się w biurze rady. 
Radny Nagórski mówił, że wykaz podjętych uchwał powinien znajdować się w sprawozdaniu. 
Pan Przewodniczący kolejny raz powiedział, że cała dokumentacja jest do wglądu w biurze 
rady. 
Radny Nagórski mówił, że w Regulaminie Komisji Rewizyjnej jest zapis ile i jakie 
nieprawidłowości komisja podczas swoich kontroli znalazła. 
Przewodniczący Siwak powiedział, że w sprawozdaniu jest tylko wypunktowane co komisja 
robiła a dokładne informacje i dokumenty znajdują się w biurze rady. 
Radny Kruszyński złożył wniosek do Przewodniczącego Rady aby zapoznał z Regulaminem 
Przewodniczących Komisji stałych i Rewizyjnej aby się stosowali do zapisów w 
Regulaminie. 
Pan Przewodniczący powiedział, że zapozna ich z Regulaminem oraz będzie namawiał do 
zmiany zapisów, które na dzień dzisiejszy nie są już aktualne. 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania: 
Za                     -12 
Przeciw              -2 
Wstrzymało się -0 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Bogdan 
Osiński przedstawił sprawozdanie z działania komisji w 2015 roku (zał nr 4). 
Pytań nie było. 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania: 
Za                     -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska  
Agnieszka Kazberuk przedstawiła sprawozdanie z działania komisji w 2015 roku (zał nr 5) 
 Pytań nie było. 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania: 
Za                     -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
                                       
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej 
Krzysztof Bzowski przedstawił sprawozdanie z działania komisji w 2015 roku (zał nr 6). 
Pytań nie było. 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania: 
Za                     -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
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Ad. 6  
Pan Przewodniczący poinformował, że informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu za rok 2015  (zał nr 7) została doręczona w materiałach 
sesyjnych i poprosił o pytania do Kierownika Janusiaka. 
Przewodniczący Komisji Oświaty Bogdan Osiński podziękował za uzupełnienie 
sprawozdania w punktach dotyczących mieszkań chronionych i pieczy zastępczej i 
poinformował, że członkowie komisji pozytywnie ocenili sprawozdanie. 
Radny Nagórski mówił, że myślał, iż w ramach pieczy zastępczej nie ma dzieci odbieranych 
rodzicom i działają skutecznie asystenci rodziny. Z informacji wynika, że w pieczy zstępczej 
umieszczonych zostało 7 dzieci w 2015 roku. Zadał pytanie czy to znaczy, że asystenci 
rodziny nie działają dobrze. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, że dzieci rodzinom odbierane są tylko wtedy gdy jest 
zagrożenie zdrowia i życia. Asystenci mają za zadanie pracować z rodzinami i ocenia ich 
pracę wzorcowo. Powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem odbierania dzieci 
rodzicom ze względu na biedę. 
Radny Nagórski dopytywał czy te 17 dzieci co są w pieczy zastępczej mają szanse na 
adopcję. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, że na adopcję mają większą szanse małe dzieci. 
Głosowanie za przyjęciem informacji: 
Za                     -14 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji 
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020. 
Przewodniczący komisji Krzysztof Bzowski poinformował, że komisja długo obradowała, 
Burmistrz szczegółowo przedstawił strategię. Główne wnioski z posiedzenia komisji to 
powołanie zespołu, który będzie pilnował aktualizacji strategii.  
Burmistrz poinformował, że prace nad strategią rozpoczęto w 2011 roku a uchwałę podjęto w 
2012 roku. Przyjęto 3 cele strategiczne. Wiele rzeczy ze strategii zostało zrealizowanych w 
kadencji 2010-2014 oraz w 2015 roku też zrealizowano wiele projektów zawartych w 
strategii. Na posiedzeniu komisji padły nowe propozycje promocji gminy oraz uznano, że 
strategię trzeba uaktualnić aby dostosować ją do potrzeb gminy. 
Pan Przewodniczący dodał, że na posiedzeniu komisji mówiono o przeorganizowaniu Straży 
Miejskiej. 
Radny Nagórski zapytał czy sprawozdanie Burmistrza jest dostępne w formie pisemnej. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że jest protokół z posiedzenia komisji. 
Burmistrz dodał, że nie było wymogu sporządzenia sprawozdania na piśmie i tematyka 
dotyczyła tylko Komisji Budżetu. 
Radny Nagórski twierdził, że informacja z realizacji strategii dotyczy wszystkich radnych. Z 
informacji Burmistrza zrozumiał, że strategia jest realizowana a wręcz zakończona. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie czy strategia jest realizowana. 
Radny Nagórski chciał bardziej szczegółowych informacji na temat realizacji strategii. 
Burmistrz zwrócił się do Pana Przewodniczącego, że na przyszłość takie tematy trzeba 
omawiać ze wszystkimi radnymi. Strategia jest dostępna na stronie urzędu i po zapoznaniu się 
z nią łatwo sprawdzić co zostało zrealizowane a co czeka na realizację. 
Pan Przewodniczący zaproponował żeby uzupełnić informację z realizacji strategii w formie 
pisemnej z wnioskami jakie zostały podjęte na posiedzeniu komisji. 
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Radny Nagórski złożył wniosek aby informować radnych o posiedzeniach komisji 
branżowych. 
W tym miejscu Burmistrz i Pan Przewodniczący dyskutowali o przepływie informacji w 
Radzie Miejskiej. 
Radny Nagórski zaproponował aby nie przegłosowywać tego punktu posiedzenia, ponieważ 
radni nie posiadają szczegółowej wiedzy na ten temat. 
Kończąc ten temat Pan Przewodniczący powiedział, że Przewodniczący komisji przygotuje 
dla radnych informację na ten temat i dzisiaj głosowania nie będzie. 
 
O godzinie 1800 wyszedł radny Kruszyński 
 
Ad. 8 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 
nieruchomości gminnej stanowiącej część działki niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie 
nr 2032 o powierzchni 675 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Kilińskiego z Panią 
Wójcicką Anną. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -12 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 226/2016 (zał nr 8) 
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej stanowiącej część działki niezabudowanej oznaczonej 
geodezyjnie nr 1792 o powierzchni 70 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska 
Polskiego z Panią Kozłowską Angeliką. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -12 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 227/2016 (zał nr 9)  
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej stanowiącej część działki niezabudowanej oznaczonej 
geodezyjnie nr 1231 o powierzchni 144 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska 
Polskiego z Panią Rzemykowską Izabelą. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
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Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 228/2016 (zał nr10)  
 
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej stanowiącej część działki niezabudowanej oznaczonej 
geodezyjnie nr 1083 o powierzchni 800 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. M. 
Konopnickiej z Panem Kamińskim Łukaszem. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 229/2016 (zał nr 
11)  
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej stanowiącej część działki zabudowanej garażem oznaczonej 
geodezyjnie nr 2288 o powierzchni 18 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Narutowicza z 
Panem Wolskim Łukaszem. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 230/2016 (zał nr 
12)  
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej, stanowiącej część działki zabudowanej garażem oznaczonej 
geodezyjnie nr 1662 o powierzchni 15 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska 
Polskiego z Panią Bogusz Alicją. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 231/2016 (zał nr 
13)  
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- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej stanowiącej część działki zabudowanej garażem oznaczonej 
geodezyjnie nr 1792 o powierzchni 35 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska 
Polskiego z Panią Kozłowską Angeliką. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 232/2016 (zał nr 
14)  
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 25 
lat nieruchomości gminnych stanowiących działki oznaczonych geodezyjnie nr 2260/2 o 
powierzchni 1,23 ha oraz nr 2261 o powierzchni 2,54 ha, położonych w Jastrowiu przy ul. 
Narutowicza z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych. 
Radny Nagórski zapytał jakiej klasy jest ta ziemia. 
Burmistrz odpowiedział, że V i VI. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 233/2016 (zał nr 
15)  
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 
lat nieruchomości gminnej stanowiącej część działki zabudowanej garażem oznaczonej 
geodezyjnie nr 2288 o powierzchni 18 m2, położonej w Jastrowiu przy ul. Narutowicza z 
Panią Gruszczyńską Danutą. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 234/2016 (zał nr 
16)  
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
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Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 10 listopada 2015 r. Pan Piotr Letki zwrócił się do niego z 
wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres pięciu lat na część działki  rolnej 
oznaczonej geodezyjnie nr 362/34 o powierzchni 0,3184 ha położonej w obrębie Budy. 
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest zagospodarowana rolniczo. Uwzględniając 
okoliczność, że nieruchomość będzie w dłuższym okresie wykorzystywana na cele rolne 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. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 235/2016 (zał nr 
17)  
 
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 05 listopada 2015 r. Pan Jan Zaręba zwrócił się do niego z 
wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres pięciu lat na działkę  rolną oznaczoną 
geodezyjnie nr 27/2 o  powierzchni 0,85 ha położoną w Brzeźnicy. 
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest zagospodarowana rolniczo. Uwzględniając 
okoliczność, że nieruchomość będzie w dłuższym okresie wykorzystywana na cele rolne 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. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 236/2016 (zał nr 
18)  
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 05 listopada 2015 r. Pan Mariusz Ferenc zwrócił się do niego z 
wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres pięciu lat na część  działki rolnej 
oznaczonej geodezyjnie nr 2845/2 o powierzchni 2,4745 ha położonej  w obrębie 1 Jastrowie. 
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość jest zagospodarowana rolniczo. Uwzględniając 
okoliczność, że nieruchomość będzie w dłuższym okresie wykorzystywana na cele rolne 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. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 237/2016 (zał nr 
19)  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę i Miasto Jastrowie prawa 
własności nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że pismem z dnia 26 maja 2015r. Gmina i Miasto Jastrowie wystąpiła do 
Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu z zapytaniem o możliwość 
nieodpłatnego przejęcia niezabudowanej działki nr 2146 oznaczonej jako droga wewnętrzna 
gminna. W odpowiedzi na pismo Agencja Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu wyraziła 
wolę nieodpłatnego przekazania w/w nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i 
wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce 
samorządu terytorialnego. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 238/2016 (zał nr 
20)  
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę i Miasto Jastrowie prawa 
wieczystego użytkowania nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S. A. 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że pismem z dnia 08 grudnia 2015r. Polskie Koleje Państwowe Spółka 
Akcyjna wystąpiły o rozważenie możliwości przejęcia działki nr 42/2 oznaczonej jako droga. 
Mienie PKP S.A. może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność 
jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane inwestycjami infrastrukturalnymi 
służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek  w dziedzinie transportu. 
Działka nr 42/2 zachowa swój dotychczasowy charakter jako droga dojazdowa, uzupełniając 
w ten sposób sieć ulic miejskich w Jastrowiu.  
Pytań nie było. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 239/2016 (zał nr 
22)  
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty 
Uchwała dostarczona została w  materiałach sesyjnych. 
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Burmistrz wyjaśnił, że wnioskiem z dnia 25 stycznia 2016r. Państwo Katarzyna i Bogdan 
Grabowscy wystąpili o wyrażenie zgody na odstąpienie przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu przez wnioskodawców 
mieszkania komunalnego z zasobów Gminy i Miasta Jastrowie. We wniosku podano, że 
nabyty od Gminy i Miasta Jastrowie lokal mieszkalny został przez wnioskodawców zbyty w 
dniu 23 lipca 2012r., tj. przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, a uzyskane ze sprzedaży 
środki finansowe zostały wykorzystane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. We 
wniosku podano również, że wnioskodawcy nabyli w dniu 19 kwietnia 2011r. od osoby 
prywatnej działkę budowlaną, na której wybudowany został budynek mieszkalny w stanie 
surowym. Źródłem finansowania inwestycji był kredyt hipoteczny udzielony przez Bank 
Credit Agricole Bank Polska S. A. Według oświadczenia złożonego we wniosku dalszym 
źródłem finansowania inwestycji, w tym wykonanie prac wykończeniowych, były środki 
finansowe pochodzące ze sprzedaży nabytego od Gminy i Miasta Jastrowie lokalu 
mieszkalnego i udzielonego przez bank kredytu. Do wniosku dołączono dokumentację 
potwierdzającą powyższe okoliczności, w tym decyzję Starosty Złotowskiego nr 478 z dnia 
23 grudnia 2011r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz dokumentację potwierdzającą ponoszenie 
wydatków budowlanych (kserokopie faktur na kwotę 149.206,28 zł). Państwo Katarzyna i 
Bogdan Grabowscy w dniu 09 marca 2011r. nabyli od Gminy i Miasta Jastrowie lokal 
mieszkalny, położony w Jastrowiu przy ul. Mickiewicza 29/4.         
Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego udzielona została bonifikata od ceny nieruchomości w 
wysokości 90 %. 
W umowie notarialnej zawarto zastrzeżenie, w przypadku zbycia lokalu lub wykorzystania na 
inne cele niż mieszkalne przez nabywcę przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia, 
stosownie do art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  
kupujący zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie kwoty 26.027,33 zł 
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Środki uzyskane ze sprzedaży lokalu 
mieszkalnego zostały przez wnioskodawców wykorzystane na zaspokojenie ich potrzeb 
mieszkaniowych, a nie na cele komercyjne. Sfinansowanie z tych środków finansowych robót 
związanych z wykończeniem nowo wybudowanego domu mieszkalnego należy uznać jako 
wypełniające wolę ustawodawcy dotyczącą eliminacji praktyk czerpania osobistych korzyści 
z majątku publicznego.  
Radny Cyruk zapytał czy mieszkanie zostało sprzedane. 
Burmistrz odpowiedział, że zostało sprzedane w obrocie prywatnym 
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 240/2016 (zał nr 
22)  
 
Ad. 12        
Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 
Jastrowie”       
Pan Kozłowski wyjaśnił, że  uchwałą Nr 77/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w dnia 28 
kwietnia 2015r. wyraziła wolę przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Jastrowie. 
W dniu 18 sierpnia 2015r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą i Miastem Jastrowie a  
NUVARRO Sp. z o.o., Przedmiotem niniejszej umowy była realizacja „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy i miasta Jastrowie”.  
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Na realizację powyższego projektu Gmina i Miasto Jastrowie podpisała również umowę 
dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, na kwotę dotacji ogółem 14 760,00 zł. Całkowity koszt 
opracowania planu to 24600,00 zł.  
Powyższy dokument ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i 
ekologicznie rozwoju Gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na 
rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza. W przyszłości dzięki temu opracowaniu 
instytucje i mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia 
związane z zastosowaniem technologii ograniczających emisję i wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii  m.in. termomodernizacja budynków, montaż instalacji 
odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymiana 
urządzeń na energooszczędne.  
Po uzyskaniu stosownych opinii RDOŚ Poznań oraz PWIS Poznań, przystąpiono do  
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy i miasta Jastrowie. 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie podał do publicznej wiadomości informację o 
przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrowie. 
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z Projektem 
wraz z Prognozą ukazało się Obwieszczeniem Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i 
Miasta Jastrowie, prasie lokalnej (Aktualności Lokalne) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. Zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z 
dokumentami w dniach 05.01.2016 r. – 31.01.2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie. 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogły być składane w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
W ramach procesu konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi i wnioski do Projektowanego 
dokumentu.  
W ramach opiniowania Projektu Planu wraz z Prognozą przez odpowiednie organy, wpłynęły 
uwagi i wnioski wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  
Uwagi RDOŚ w Poznaniu oraz WFOŚiGW w Poznaniu uwzględniono w treści planu. 
                           
Radny Nagórski zapytał czy wszystkie wnioski do programu zostały w nim ujęte. 
Pan Kozłowski odpowiedział, że wszystkie zostały przyjęte.    
Głosowanie: 
Za                     -13  
Przeciw              -0 
Wstrzymało się -0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 241/2016 (zał nr 
23)  
 
Ad. 13 
Pan Przewodniczący poinformował, że  wpłynęła interpelacja od radnego Nagórskiego w 
sprawie cmentarza. Odpowiedzi na prośbę Burmistrza udzielił Prezes ZECiUK. 
 
Radny Nagórski zapytał czy można otrzymać mapkę z podziałem gruntów, o których była 
mowa na początku sesji. Potrzebne jest to do tego aby na posiedzeniu komisji można było 
rozmawiać na ten temat. 
Burmistrz odpowiedział, że nie jest to nasz grunt i mapki takie można uzyskać ze Starostwa.  
Gmina może tylko przygotować informację z Planu Zagospodarowania Przestrzennego tych 
terenów. 
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Kolejne pytanie jakie zadał radny Nagórski dotyczyło otrzymania informacji jakie podatki 
agencja za ostatnie 3 lata za te tereny zapłaciła. 
Burmistrz odpowiedział, że nie ma prawa udostępniać takich informacji radnym. Obowiązuje 
tajemnica skarbowa. Decyzja o wymiarze podatków oparta jest o deklarację podatkową. 
Agencja składa deklarację np. na 600ha i nie wiadomo jest gdzie te tereny się znajdują.. 
Pan Przewodniczący zapytał czy Burmistrz może odpowiedzieć czy w ogóle był płacony 
podatek. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to ziemia klasy V i VI za którą nie płaci się podatku.  
Ludzie samowolnie wybudowali sobie na tych ziemiach garaże ale gmina nie ma prawa 
nakazać agencji aby je mieszkańcom sprzedała. 
Pan Przewodniczący zakończył ten temat informując, że sprawą zajmie się Komisja 
Rolnictwa. 
Radny Osiński zapytał jak wygląda sprawa przejęcia budynku technikum. 
Burmistrz odpowiedział, że miał spotkanie ze Starostą i jest presja z jego strony na przejęcie 
tych budynków. Starostwo jednak musi rozwiązać sprawę z dzierżawcami pomieszczeń w 
budynkach. Jest tych dzierżawców kilku i mają umowy nawet do końca 2017 roku.  
Pan Przewodniczący powiedział, że rada może podjąć uchwałę intencyjną w sprawie 
przejęcia budynku. 
Burmistrz odpowiedział, że nie można się spieszyć. Trzeba przejąć ten budynek na naszych 
warunkach. 
Radny Osiński zapytał czy jest odzew z DINO w sprawie pisma napisanego przez Burmistrza. 
Burmistrz odpowiedział, że DINO przygotowuje odpowiedź, która powinna być pozytywna. 
Planuje też zorganizowanie konferencji na której będzie można pytać. 
Radny Dzbuk powiedział, że czuje iż istnienie szkoły jest zagrożone. Nie działa strona 
internetowa szkoły w Jastrowiu. Trzeba działać bo Starostwo wygasi szkołę. 
Burmistrz odpowiedział, że sprawa przejęcia budynku technikum nie całkiem jest związana z 
funkcjonowaniem szkoły. Prowadzenie szkoły należy do powiatu. Gdy przejmiemy budynek i 
tak nie będziemy mogli prowadzić jako gmina naboru. 
W tym miejscu Pan Przewodniczący i Burmistrz dyskutowali o prowadzeniu szkoły i 
funkcjonowaniu WTZ i kosztach jakie gmina by ponosiła po przejęciu budynku. 
Radny Nagórski zadał pytanie jaką Burmistrz ma koncepcję w sprawie pomocy w utrzymaniu 
i konserwację zabytków. 
Burmistrz poprosił o pytanie na piśmie. 
 
Ad. 14 
Radny Dzbuk zapytał o budowę drogi z Brzeźnicy do Sypniewa. 
Burmistrz odpowiedział, że zadanie to jest w rankingu na ostatnim miejscu. Inwestycja 
opiewa na 5 mln a dotacja ma wynieść 50%. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
powiedział, że jest szansa iż droga do końca roku zostanie zrobiona. 
Radny Dzbuk zapytał o II etap kanalizacji w Samborsku. 
Prezes Białas odpowiedział, że koniec inwestycji ma nastąpić w maju. Narazie nic się nie 
dzieje i inwestycja nie jest zagrożona. 
Radny Osiński zgłosił kandydaturę Mariusza Gawlika do Nagrody Powiatu Złotowskiego w 
kategorii kultura, sport i turystyka. 
Pan Przewodniczący przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych. Zwrócił uwagę aby 
nie popełniać błędów. Poprosił radnych aby zgłaszali do biura rady jeżeli chcą pełnić dyżury. 
Poinformował, że do wglądu został wyłożony projekt zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w rejonie ul. Roosevelta. Poprosił radnych aby zgłaszali uwagi do planu. 
Kierownik Kozłowski zaprosił do publicznej dyskusji w sprawie zmian planu, która odbędzie 
się w siedzibie urzędu 19.02.2016r. 
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Pan Przewodniczący poinformował o znacznych podwyżkach za wywóz śmieci dla 
przedsiębiorców. 
Burmistrz obiecał, że będzie w związku interweniował w tej sprawie. Mówił o zróżnicowaniu 
opłat ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Obiecał, że na posiedzeniu zarządu 
związku będzie rozmawiał o naprawie błędów. 
Burmistrz poinformował o chęci przyjęcia rodziny z polskimi korzeniami z Mariumpola. Na 
sesję marcową przygotuje projekt uchwały, którą trzeba podjąć aby móc dalej działać. Trzeba 
też spisać porozumienie z firmą JASTIMPEX, która zadeklarowała swoją pomoc. 
O godzinie 1910 Pan Przewodniczący Kurzyna stwierdził, że porządek XVI sesji Rady 
Miejskiej w Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


