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Protokół nr  XX/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 31 maja 2016 roku w godzinach od 1600 do 1915. 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
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.   
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 wyjazdowej po raz pierwszy  
w tej kadencji, powitał zebranych, powołał radnego Bogdana Osińskiego na sekretarza obrad, 
a na protokolanta Panią Katarzynę Piszczek. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Porządek obrad XX 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. Informacja o stanie zieleni na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
5. Działalność klubów sportowych. 
6. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

i Miasta Jastrowie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy i Miasta Jastrowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (4 uchwały). 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (20 uchwał). 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
12. Interpelacje i zapytania. 
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół  poprzedniej sesji jest wyłożone do wglądu i o ile nie będzie żadnych uwag zostanie 
przyjęty zgodnie z regulaminem. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację na temat swojej pracy pomiędzy sesjami (zał nr 2). 
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Poinformował o ilości podpisanych przez siebie zarządzeń od nr 52 do nr 58 w okresie od 26 
kwietnia 2016 roku do 30 maja 2016 roku. 
Przedstawił także pokrótce w jakich i kiedy spotkaniach brał udział, jak również czego one 
dotyczyły. 
Burmistrz GiM powrócił w swoim wystąpieniu do zmiany nazwy ulicy w Sypniewie z obecnie 
obowiązującej „Gen. Popławskiego” na kiedyś obowiązująca „Spacerowa”. Dlatego też 
zaprosił na obrady obecnej sesji mieszkańców ulicy Gen. Popławskiego. Przybyli oni niezbyt 
licznie na to spotkanie. Zmiany nazwy tej ulicy domagali się już jej mieszkańcy w roku 2013. 
Jednakże głównym powodem zaniechania dalszych prac na jej zmianą były koszty, które 
musieliby ponieść mieszkańcy tej ulicy. Zgodnie z nową ustawą IPN, zmiana zostanie 
przeprowadzona, a jej koszty pokryje skarb państwa. Na pytanie Przewodniczącego Kurzyny 
skierowane do mieszkańców ulicy Gen. Popławskiego, „czy chcą przywrócenia dawnej nazwy 
ulicy Spacerowa”, odpowiedzieli twierdząco. 
Drugim poruszanym tematem przez Burmistrza była sprawa kanalizacji ściekowej  
w Sypniewie. Jako, że wioska jest rozległa i koszt jej realizacji będzie duży. Inwestycja będzie 
mogła być przeprowadzona dopiero, gdy uzyska się na nią środki z zewnątrz, o które gmina 
będzie się dopiero ubiegać. Na szczegóły jest jeszcze za wcześnie. 
Przewodniczący RM Piotr Kurzyna udzielił głosu mieszkańcowi Sypniewa Zbigniewowi 
Berndt. Zgodził się on z proponowaną zmianą nazwy ulicy, poddał też pod rozwagę zmianę 
nazwy patrona miejscowej szkoły. 
Burmistrz Wojtiuk miał wątpliwości, czy jest to akurat słuszna uwaga. Czy Tadeusz Janeczko 
był komunistą? Jeżeli jego nazwisko znajdzie się w wykazie osób IPN z nakazem zmiany, to 
wtedy trzeba będzie jej dokonać. Na razie nie ma co przesadzać. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że w poniedziałki pełni dyżur. Z interwencją przyjmuje 
osoby, które się do niego zgłaszają. 
 
Ad. 4 
Informacja o stanie zieleni na terenie gminy i miasta Jastrowie. Informację przedstawił Piotr 
Kozłowski Kierownik RGPRiOŚ (zał nr 3). 
Głos w dyskusji zabierali: Radny Dzbuk, Radny Nagórski. 
Odpowiedzi udzielali: Burmistrz Gminy i Miasta Piotr Wojtiuk, Kierownik Referatu 
Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Piotr Kozłowski oraz Skarbnik 
Gminy i Miasta Teresa Czyżewska. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
 
Ad. 5 
Działalność klubów sportowych. 
Głos zabierali kolejno prezesi klubów sportowych: „Zryw” Sypniewo Leszek Jęchorek  
i „Polonii” Jastrowie Tomasz Balawander. 
Obaj prezesi mówili głównie o kłopotach związanych z prawidłowym utrzymaniem murawy 
boiska i kosztach z tym związanych oraz innych problemach jakie mają te kluby. 
Informacje klubów sportowych stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
Przewodniczący Kurzyna przedstawił informację klubu „Korona” Brzeźnica oraz SATORI 
prowadzone przez Mariusza Gawlik. 
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Głos w dyskusji zabierali: radny Osiński, radny Cyruk, radny Król, radny Bzowski oraz 
wyjaśnień udzielał Burmistrz GiM. 
 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
 
Ad. 6 
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pożytku publicznego - zał. nr 5 do protokołu. 
Przedstawiła je Pani Sekretarz Gminy i Miasta Renata Szewczyk. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
 
 
* O godz. 17:25 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.* 
* O godz. 17:40 po przerwie wznowiono obrady.* 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Uchwałę przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 268/2016 (zał nr 6). 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Uchwałę przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 269/2016 (zał nr 7). 
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Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 270/2016 (zał nr 8). 
 
O godzinie 17:47 obrady opuścił radny Kruszyński. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 271/2016 (zał nr 9). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 272/2016 (zał nr 10). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 273/2016 (zał nr 11). 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
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Pytań nie było. 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 274/2016 (zał nr 12). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 275/2016 (zał nr 13). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 276/2016 (zał nr 14). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 277/2016 (zał nr 15). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 278/2016 (zał nr 16). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 279/2016 (zał nr 17). 
 
O godzinie 17:55 na obrady powrócił radny Kruszyński. 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 280/2016 (zał nr 18). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 281/2016 (zał nr 19). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 282/2016 (zał nr 20). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 283/2016 (zał nr 21). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 284/2016 (zał nr 22). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 285/2016 (zał nr 23). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 286/2016 (zał nr 24). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 287/2016 (zał nr 25). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 288/2016 (zał nr 26). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 289/2016 (zał nr 27). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   1 
Uchwała została przyjęta 14 głosami za jako uchwała Nr 290/2016 (zał nr 28). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 291/2016 (zał nr 29). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 292/2016 (zał nr 30). 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 293/2016 (zał nr 31). 
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Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. Uchwałę  przedstawiła 
Pani Skarbnik Gminy i Miasta Teresa Czyżewska. 
Radny Król zadał pytanie w temacie zasiłków okresowych i zasiłków stałych oraz 500+. 
Odpowiedzi udzielił Jarosław Janusiak Kierownik MGOPS w Jastrowiu. 
Radny Nagórski zapytał o kwotę 40 tys złotych obejmującą remonty dróg. 
Odpowiedział Burmistrz GiM  Piotr Wojtiuk – jest to zwiększenie wydatków bieżących na 
utrzymanie dróg (nie jest to związane z inwestycjami), odnawianie bieżące nawierzchni, 
ogólnie jedno z drugim jest połączone. 
Dyskusja w temacie, głos zabierali jeszcze radny Król, Przewodniczący Kurzyna. Odpowiedzi 
udzielał Burmistrz Wojtiuk. 
 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw              -   0 
Wstrzymało się -   1 
Uchwała została przyjęta 14 głosami za jako uchwała Nr 294/2016 (zał nr 32). 
 
 
Ad. 12 
 
Zapytanie radnego Kruszyńskiego na temat Szpitala Powiatowego w Złotowie. 
Radna Łatka – w odpowiednim czasie na powyższy temat przedstawi sprawozdanie. 
Radny Nagórski – stwierdził, że nie otrzymał uchwały dot. programu rozwoju strategicznego 
gminy. 
Burmistrz poprosił o doprecyzowanie o co konkretnie Panu radnemu chodzi, gdyż gmina 
takiego programu wogóle nie posiada. 
Przewodniczący podpowiedział, że być może coś podobnego jest w Komisji Budżetu i tam 
należy zasięgać informacji. 
Głos zabrał także radny Dzbuk. 
Radny Nagórski – poruszył problem przejazdów kolejowych na terenie naszej gminy, zmiany 
kategorii ich zaszeregowania. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Wojtiuk oraz Kierownik Gospodarki Komunalnej Ryszard 
Sarna. Nie ma specjalnych na to umów, obowiązek utrzymania ich pozostaje w gestii PKP. 
Radny Król – zapytał o szlaban za Pniewem 
Kierownik Sarna – trzeba czekać na odpowiedź. 
Radny Nagórski – jakie to by były koszty? Jest tylko ta jedna droga przez most. 
Kierownik Sarna – innej drogi nie ma, jedyny dojazd drogi lądowej, przejazd ten musi być 
zachowany. 
 
 
Ad. 13 
 
 
Przewodniczący Kurzyna powrócił do tematu poszerzenia składu komisji rewizyjnej. 
Wyjaśnił, że każda komisja ma swojego przedstawiciela, Klub Radnych” Jastrowie 2014” 
również go ma w osobie Pana Bogdana Osińskiego. 
Jeżeli radni zrzeszeni w Klubie Radnych się z tym nie zgadzają i w dalszym ciągu chcą 
wprowadzić zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, powinni opierając się na konkretnych 
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przepisach złożyć wniosek, bądź opracować stosowny dokument. Zostanie on poddany pod 
obrady kolejnej sesji i cała rada zadecyduje, i podejmie ostateczną decyzję w tym temacie.  
Przewodniczący Rady poruszył także sprawę utworzenia podkomisji odnośnie weryfikacji ulic, 
budynków i ich oznaczeń. 
Radny Kruszyński – w podkomisji tej mogłyby uczestniczyć jedynie osoby chętne, mające czas, 
nikt nikogo by nie przymuszał do pracy w niej. 
Radny Bzowski – czy wszyscy radni otrzymali informację dot. aktualnego stanu prac 
związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej ZGM w Jastrowiu? Jeżeli nie , to mogą 
się zwrócić do biura rady i dostaną. 
Burmistrz Wojtiuk –radny Nagórski twierdzi, że wiele budynków ZGM i ulic nie posiada 
odpowiedniego oznakowania, ale nie potrafi prosto i zwięźle odpowiedzieć na pytania, które to 
budynki są, które ulice. Do naprawienia i wyjaśnienia sprawy nie ma potrzeby tworzenia 
kolejnych podkomisji. Czemu konkretnie miało by to służyć? Nie ma potrzeby „filozofować”, 
wystarczy dać prostą odpowiedź. Nie należy wchodzić w kompetencje organu wykonawczego, 
do wykonywania tych spraw jest wyłącznie Burmistrz. Jeżeli zbiera się dana komisja, dobrze 
by było, żeby zapraszać na posiedzenia Burmistrza, bądź pracownika urzędu, którzy mogliby 
na bieżąco wyjaśniać zaistniałe problemy. Nie potrzebne są żadne podkomisje, gdy komisja 
wypracuje jakieś wnioski, zapytania, składa je bezpośrednio do Burmistrza, czy to na piśmie, 
czy też telefonicznie.  
W dalszej części obrad trwała dyskusja w temacie komisji doraźnych, oznaczeń dróg (braku). 
Głos zabierał radny Nagórski. 
 
*O godz. 18:52 obrady opuścił radny Kruszyński.* 
 
Radny Osiński – poddał pod rozwagę możliwość zaproszenia na najbliższą sesję Starostę 
Goławskiego i Pana Jaskólskiego, żeby wypowiedzieli się jeden, co dalej ze szkołą, drugi 
odnośnie drogi Jastrowie-Złotów. 
Burmistrz Wojtiuk – zapoznał zebranych z pismem (odpowiedzią) z GDDKiA w Poznaniu dot. 
wniosku o budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez dk11 w m. Jastrowie 
przy ulicy Roosevelta (odmownie). 
Przewodniczący Kurzyna – przedstawił pismo od Wojewody Wielkopolskiego z życzeniami z 
okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. 
Kolejne pismo, to wniosek (do wiadomości) JASTIMPEX SP. Z o.o. Jastrowie o sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w obrębie 
działki 2975/1. 
Kolejne 2 pisma z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. zbioru 
fragmentów liści z okazów gatunku lipiennik Loesela na terenie użytku ekologicznego „Kozie 
Bagno” gm. Jastrowie.  
Przestawił zaproszenie na dzień 4 czerwca br na Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Artystycznych im. Cecylii Igiel oraz zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Pile też na 4 czerwca na regionalne obchody święta lasu 2016. 
Kolejne zaproszenie to Bukowińskie Spotkania – 22, 23 i 24 czerwca 2016 roku w Jastrowiu.  
Przewodniczący Rady – poinformował też o piśmie Pani Katarzyny Ważyńskiej, które 
wpłynęło do biura Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2016 roku. Adresowane jest do Premier RP 
Pani Beaty Szydło. Jest to prośba o interwencję w sprawie przyznania świadczeń 500+ oraz 
zasiłku rodzinnego. 
Sprawę wyjaśniał Jarosław Janusiak Kierownik MGOPS w Jastrowiu. 
Radny Osiński-zaprosił na zawody wędkarskie, które odbędą się 5 czerwca 2016 roku o godz. 
9:00 przy drugiej stronie jeziora.  
Więcej wniosków nie było.  
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O godzinie 1915Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek został wyczerpany i zamknął XX 
sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Piszczek 
 


