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Protokół nr  XVII/2016 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 16 lutego 2016 roku w godzinach od 1600 do 1710 

 
W sesji uczestniczyło 12 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1. Nieobecny 
radny Król, Bzowski i radna Iwańska. 
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                                                                                                                           
- Kierownik MGOPS – Jarosław Janusiak                                                                                               
- Kierownik WTZ – Agata Skoczek                                                                                                                                                          
-  Prasa      
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej.                        
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji, powitał zebranych, powołał 
radną Agnieszkę Kazberuk  na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak.  
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
3. Interpelacje i zapytania. 
4. Sprawy bieżące i  wolne wnioski 
 
Ad. 2 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 
rok(zał nr 2)  informując, że dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych na kwotę – 
400.000,00zł. 

1. Wydatki majątkowe zwiększa się: 
- Budowa budynku komunalnego na usługi społeczne w Jastrowiu o kwotę: 
400.000,00zł 

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się: 
- Przebudowa drogi gminnej skrzyżowanie z ul. Roosevelta w Jastrowiu o kwotę: 
150.000,00zł 
- Budowa kanalizacji deszczowej na ODJ i ul. 2 Lutego w Jastrowiu o kwotę: 
250.000,00zł. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę budynku socjalnego. 
Aby podpisać z wykonawcą umowę potrzeba więcej środków na ten cel i stąd zmiany w 
budżecie. 
Burmistrz powiedział, że zaplanowano budowę budynku socjalnego aby umieścić tam WTZ 
ponieważ do końca roku muszą opuścić zajmowane pomieszczenia. Był pomysł umieszczenia 
WTZ w przejętym od Starostwa budynku technikum jednak w chwili obecnej nie ma 
możliwości aby ten budynek przejąć. Jest tam kilka podmiotów, które mają podpisane umowy 
na wynajem nawet do końca 2017  roku. Przejmując z nimi budynek mogłoby zabraknąć 
miejsca na WTZ. Ponadto koszty adaptacji pozostałych pomieszczeń na WTZ tak aby 
spełniały normy są ogromne. W budżecie na budowę budynku zapisano 1mln ale teraz kiedy 
zostały złożone oferty widać, że do najniższej brakuje 400tys. Na parterze budynku 
umieszczono by WTZ a na I piętrze jest potrzeba ulokowania archiwów jednostek gminnych i 
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urzędu. Burmistrz przedstawił radnym projekt budynku socjalnego. Będzie on przystosowany 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie jest 30 uczestników WTZ i 12 osób personelu. 
 
Kosztorys opiewa na prawie 2mln. W przetargu złożono 8 ofert. Największa na kwotę 
2,45mln a najniższa na 1,45mln. Średnia cena z przetargu to 1,7mln. Najniższą ofertę złożyła 
firma, która jest nam znana i wykonywała dla nas inwestycje. Byliśmy z wykonania 
zadowoleni. WTZ nie mogą funkcjonować tam gdzie dotychczas. Nie ma szans na 
dofinansowanie budynku na potrzeby WTZ bo już raz powiat dofinansowanie otrzymał. W 
specyfikacji przetargowej nie uwzględniono także wyposażenia WTZ oraz zagospodarowania 
działki, na której będzie posadowiony budynek. Wybudowany budynek będzie spełniał też 
inną rolę. Po godzinach będą się w nim odbywać szkolenia, spotkania aktywizacyjne dla 
bezrobotnych. Jest możliwość uzyskania dofinansowania takich projektów. W marcu zostanie 
zakończony bilans i rozliczone zostaną inwestycje. Dołożone wtedy zostaną środki do tych 
inwestycji, które widnieją w projekcie uchwały. Te zmiany w budżecie nie spowodują 
zwiększenia zadłużenia gminy. Zostaną uzupełnione nadwyżką z 2015 roku.  Wtedy też 
będzie można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, o których wcześniej informował. 
Radny Hundt zapytał jakiej kwoty potrzeba dodatkowej aby wyposażyć WTZ. 
Burmistrz odpowiedział, że szacuje iż potrzeba będzie około 25-30 tys. 
Radny Hundt dopytywał czy w tej kwocie jest też wyposażenie archiwum. 
Burmistrz odpowiedział, że regały są w archiwum w urzędzie i trzeba je będzie przenieść. 
Przechowywane dokumenty muszą mieć odpowiednie warunki. 
Radny Dzbuk zapytał jaki biznes z tego tytułu będzie miała gmina. 
Burmistrz odpowiedział, że gmina nie może zarabiać. WTZ jest utrzymywany przez 
Starostwo. Ich budżet to 0,5mln. Na zakończenie powiedział, że nie wyobraża sobie aby 
uczestników i ich rodziny miał poinformować, że WTZ nie będzie istniał. 
Radny Dzbuk mówił, że czuje się zawiedziony, że nie będziemy przejmować budynku 
technikum. Było mówione, że pozyskamy budynek i będziemy budować budynek socjalny. 
Radny Cyruk dopytywał o dokładną lokalizację budowy budynku. 
Burmistrz wyjaśniał radnemu Cyrukowi, w którym dokładnie miejscu budynek będzie 
budowany. Radnego Dzbuka prosił aby nie łączyć spraw istnienia szkoły z WTZ. Na dzień 
dzisiejszy nie ma w budżecie środków na utrzymanie budynku po przejęciu od Starostwa. 
Radny Kruszyński zapytał dlaczego w budżecie na budowę zapisano 1mln skoro szacunek 
opiewa na 1,95mln. 
Kierownik Sarna odpowiedział, że budżet był uchwalany 15 grudnia 2015r. a kosztorys został 
sporządzony dopiero 29 grudnia 2015r. 
Radny Kruszyński mówił, że WTZ to szlachetny cel ale w budżecie nie ma żadnego wniosku 
złożonego przez radnych. 
Burmistrz odpowiedział radnemu Kruszyńskiemu, że w marcu zostanie zrobiony bilans za 
poprzedni rok i wtedy wprowadzone zostaną nowe inwestycje, o których będzie rozmowa na 
posiedzeniu komisji w marcu. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że w WTZ pracuje 12 osób. 
Radny Osiński powiedział, że ma wątpliwości. Starostwo będzie dokładało się do 
pomieszczeń WTZ a pomieszczenia archiwum będą utrzymywane przez gminę. 
Burmistrz odpowiadał, że teraz też utrzymujemy archiwum. 
Radny Cyruk zapytał czy te inwestycje, które wymienione są w uchwale zostaną w tym roku 
zrealizowane. 
Burmistrz odpowiadał, że tak ale w późniejszym czasie. 
 
Radna Kazberuk, która jest pracownikiem WTZ zaapelowała do radnych aby dołożyć te 
400tys aby można było wybudować budynek i aby WTZ dalej mógł działać. 
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Radny Nagórski powiedział, że dziwi go dyskusja ponieważ już raz była podjęta decyzja o 
budowie budynku. Martwi go jednak sposób podejmowania decyzji. Ma na myśli kosztorys i 
różnice pomiędzy nim a zapisem w budżecie. 
Radny Dzbuk powiedział, że nie jest przeciwko ludziom niepełnosprawnym, gmina jest znana 
z tego, że opiekuje się takimi ludźmi jednak chciałby aby nie zapominać o inwestycjach na 
wsiach, budowie chodników oraz kanalizacji. 
Pan Przewodniczący Kurzyna pytał czy będziemy starali się o dofinansowanie. 
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będą takie programy to będziemy się starać ale na razie 
takich programów nie ma. 
Głosowanie: 
Za                    -11 
Przeciw            - 0 
Wstrzymało się -1 
Uchwała została przyjęta ( 11 głosami) jako uchwała Nr 242/2016 (zał nr 2)  
 
Ad. 3 
Radny Nagórski i Burmistrz kolejny raz rozpoczęli dyskusję w temacie przejęcia budynku 
technikum i utrzymania szkoły ponadgimnazjalnej. 
 
Ad. 4  
Radny Nagórski zapytał korzystając z obecności radcy prawnego czy radni faktycznie nie 
mają prawa do informacji o podatkach. 
Burmistrz odpowiedział, że istnieje ustawa o ochronie danych osobowych. Może powiedzieć 
ile podatków wpłynęło ogółem ale ile zapłaciła konkretna firma już nie. To samo z 
zadłużeniem. Natomiast umorzenia podatkowe to jest już informacja publiczna. 
 
Radny Cyruk zapytał czy jest już wyłoniony inwestor po przetargu na boisko przy szkole 
podstawowej. 
Kierownik Sarna odpowiedział, że jest inwestor, który w tym tygodniu będzie rozpoczynał 
prace. Termin realizacji to 31 sierpnia tego roku. 
Pan Przewodniczący zapytał czy będzie dofinansowanie do tej inwestycji. 
Burmistrz odpowiedział, że czekamy w kolejce na dofinansowanie, spełniamy wszystkie 
formalności. 
Radna Łatka zapytała Burmistrza o inwestycję budowa drogi w Sypniewie. Według 
mieszkańców pobocze jest źle wykonane. 
Burmistrz wyjaśnił, że PZD wziął to na siebie i na sesję marcową można zaprosić Dyrektora 
Jaskólskiego aby udzielił informacji w tym temacie. 
 
O godzinie 1710 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XVII sesji nadzwyczajnej został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


