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Protokół nr  XXII/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 30 sierpnia 2016 roku w godzinach od 1600 do 1830. 
 
 
W sesji uczestniczyło 14 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 
- Komendant Straży Miejskiej – Karolina Wiśniewska 
- 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, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Zofię Pawłowską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej 
     a)  sprawy regulaminowe: 
     b)  stwierdzenie kworum 
     c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami   
3.  Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
4.  Analiza funkcjonowania Straży Miejskiej 
5.  Informacja na temat funkcjonowania targowiska i placów handlowych na terenie gminy i 
miasta 
6. Stan i utrzymanie cmentarzy 
7.  Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na temat 
przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Jastrowie od Powiatu 
Złotowskiego zadania publicznego  
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
13. Podjęcie uchwały  sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie  
14. Podjęcie uchwały  sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie  
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15. Podjęcie uchwały  sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie  
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla w Jastrowiu 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta  
20. Interpelacje i zapytania 
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Pan Przewodniczący Kurzyna zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt. 4 ponieważ radni 
powinni zdecydować na komisjach, czy pozostawiamy ją czy likwidujemy i wtedy na 
wrzesień przygotujemy uchwałę intencyjną 
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad uchwał w sprawie: 
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
- zmiana nazwy uchwały z „w sprawie nadania nazwy osiedla w Jastrowiu” na „w sprawie 
nadania nazwy drogom wewnętrznym w Jastrowiu” 
Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad: 
Za                     -14 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się - 0 

 
Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości została wprowadzona do 
porządku obrad jako punkt 20 
 
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych została wprowadzona do 
porządku obrad jako punkt 21 
 
Ad. 1 c 
Protokół XXI 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 między sesjami (zał. nr 2 ). 
Pytań nie było. 
Burmistrz poinformował, że skończyła się kadencja Komendanta Miejsko-Gminnego OSP 
Andrzeja Kacprzaka. Wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu OSP został Piotr Kozłowski 
a nowym Komendantem Oskar Dąbrowski. Odchodzącemu Komendantowi podziękował za 
dotychczasową współpracę i wręczył pamiątkowy grawerton. Do podziękowań przyłączył się 
Pan Przewodniczący. 
Były Komendant Andrzej Kacprzak podziękował za dotychczasową współpracę i przedstawił 
historię swojej pracy na rzecz OSP 
 
O godzinie 1640 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1650 obrady wznowiono. 
 
Po przerwie nie wrócił radny Król. 
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Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że trwają prace nad statutem i poprosił aby zgłaszać 
propozycje, które zostaną przekazane do radcy  i w tym roku statut może zostać zmieniony. 
 
Ad. 5  
Informacja na temat funkcjonowania targowiska i placów handlowych na terenie gminy i 
miasta (zał nr 3) została przedstawiona przez Panią Skarbnik. 
Radny Nagórski zapytał dlaczego jest taka różnica w opłatach za wywóz z toy toya pomiędzy 
targowiskiem w Jastrowiu i Sypniewie. 
Burmistrz odpowiedział, że w Jastrowiu częściej jest opróżniany niż w Sypniewie a poza tym 
obsługują je różne firmy. 
Radny Osiński do komisji branżowej miał pytanie jak w kontekście bezpieczeństwa wygląda 
kontrola targowiska. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji ustalono, że punkt ten nie 
będzie brzmiał „ kontrola targowiska” ale Burmistrz przedstawi informację na temat 
funkcjonowania targowiska. 
Burmistrz dodał, że jest gotowy projekt na remont targowiska z dofinansowaniem z programu 
Zielony Rynek. Powiedział co zakłada projekt i na jaką kwotę opiewa. Program jednak nie 
został uruchomiony. W takim wypadku można czekać na uruchomienie programu i wtedy 
koszt remontu z budową budynku to 1mln. lub wykonać remont częściowo- zrobić 
odwodnienie, oświetlenie, wymienić stoły i zrobić dwa wjazdy. Wtedy koszt będzie niższy. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Ad. 6 
Stan i utrzymanie cmentarzy (zał nr 4). 
Pan Przewodniczący poinformował, że temat został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Ad. 7 
Przewodniczący Bogdan Osiński przedstawił informację Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i 
Spraw Socjalnych na temat przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 
2016/2017 (zał nr 5) 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
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Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 13   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami) jako uchwała Nr 301/2016 (zał nr 6) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 302/2016 (zał nr 7) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 303/2016 (zał nr 8) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę i Miasto Jastrowie od Powiatu 
Złotowskiego zadania publicznego  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 304/2016 (zał nr 9) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 206/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 21 
marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 305/2016 (zał nr 10) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały  sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i 
Miasta Jastrowie  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 306/2016 (zał nr 11) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały  sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i 
Miasta Jastrowie  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 307/2016 (zał nr 12) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały  sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i 
Miasta Jastrowie  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 308/2016 (zał nr 13) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 309/2016 (zał nr 14) 
 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedla w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Radny Nagórski złożył wniosek aby nie nazywać osiedla jedna nazwą, powstanie dużo 
numerów. Zapoznając się z mapką dołączoną do uchwały zwrócił uwagę, że w uchwale brakuje 
jednej działki. 
Kierownik Kozłowski przyznał radnemu rację. 
Burmistrz powiedział, że należy dopisać do uchwały działkę o numerze 3034/36. 
Zawnioskował także aby przyjąć uchwałę w takim kształcie. Gdyby nadać nazwę każdej drodze 
osobno spowoduje to komplikacje. Może tak się zdarzyć, że niektóre działki obejmą półtorej 
ulicy. Problemem też będą działki narożne. Jeżeli nadamy jedną nazwę to tylko trzeba będzie 
nadać numery porządkowe na budynki na działkach. Poprosił więc aby przyjąć uchwałę w 
takim kształcie. Potrzeba uruchomić sprzedaż działek ponieważ jest na nie zapotrzebowanie. 
Głosowanie za wnioskiem radnego Nagórskiego: 
Głosowanie: 
Za                      - 1 
Przeciw            -  8 
Wstrzymał się -  4 
 
Głosowanie za uchwałą: 
Głosowanie: 
Za                    - 12 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  1 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosami) jako uchwała Nr 310/2016 (zał nr 15) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Pan 
Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 311/2016 (zał nr 16) 
Gminy i Miasta Jastrowie 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta. 
Uchwałę omówiła Pani Skarbnik 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 312/2016 (zał nr 17) 
 
Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 313/2016 (zał nr 18) 
 
Ad. 21 
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
Burmistrz wyjaśnił, że uchwała została omówiona tylko na posiedzeniu Komisji Oświaty 
ponieważ czekano na opinię z powiatu. Powiedział, że droga przebiega od drogi krajowej nr 
11 do terenu PRECON POLSKA Sp. z o.o. W ciągu drogi zlokalizowane jest skrzyżowanie z 
torami kolejowymi i przejazd kolejowo-drogowy. Proponowana do zaliczenia droga to ulica 
miejska powstała na terenie zabudowy usługowej, produkcyjnej i budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego. Pełni ona funkcję drogi dojazdowej i zapewnia dostępność 
komunikacyjną do obiektów usługowych, produkcyjnych i mieszkalnych, a jednocześnie 
spełnia wymagania techniczne oraz warunki formalne przewidziane dla kategorii dróg 
gminnych. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych uporządkuje sieć ulic 
miejskich zarządzanych przez Gminę i Miasto Jastrowie oraz pozwoli na ich dalszą 
modernizację o kolejne elementy infrastruktury drogowej.  
Radny Nagórski pytał jak przebiega ta droga obok bloków mieszkalnych. 
Burmistrz udzielał radnemu wyjaśnień. 
Głosowanie: 
Za                    - 13  
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 314/2016 (zał nr 19) 
 
Ad. 22 
Interpelacje i zapytania 
Nie było. 
 
Ad. 23 
Radny Dzbuk zapytał co dzieje się z kolektorem- inwestycja w Samborsku. 
Prezes ZECIUK odpowiedział, że są problemy z wykonawcą i jest błąd w projekcie. Sprawa 
ciągnie się w sądzie. 
Radny Dzbuk powiedział, że inwestor bazuje na jego terenie a słyszy, że wykonuje inne 
inwestycje. 
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Prezes Białas odpowiedział, że inwestor dostanie propozycję naprawy zbiornika a jeżeli się 
nie zgodzi to będą szukać innego wykonawcy. Z projektantem będą się procesować a termin 
zakończenia inwestycji nie jest zagrożony. 
Radny Dzbuk pytał o kwestię przyłączenia do kanalizacji poszczególnych nieruchomości. 
Prezes odpowiedział, że nie jest to sprawa spółki. Kiedy inwestycja zostanie zakończona 
wtedy będzie sprawa przyłączy. 
Radny Dzbuk powiedział, że trzeba znaleźć sposób aby ludzie się przyłączali 
Prezes Białas odpowiedział, że będą rozmowy z ludźmi, opłata za przyłącze może być 
rozłożona na raty. 
Burmistrz wyjaśnił sytuację jaka jest w budowie kanalizacji w Samborsku i podsumował, że 
po to jest budowana kanalizacja aby ludzie się podłączali. 
Radny Nagórski zapytał czy może uzyskać materiały odnośnie zmian statutu. 
Pan Przewodniczący odesłał radnego do biura rady. 
Radny Dzbuk zapytał jaka jest sytuacja budowy drogi Brzeźnica-Sypniewo w aspekcie 
dofinansowania jakie otrzymał powiat. 
Burmistrz wyjaśnił, że Zakrzewo, Gmina Złotów i Jastrowie nie składały wniosków o 
dofinansowanie. Wnioski składały gminy i powiat bo inwestycje mogłyby być wykonane 
tylko na drogach wiejskich. W naszej gminie w większości drogi są powiatowe więc 
dofinansowanie z tego programu nie przysługuje. Na drogę Brzeźnica-Sypniewo powiat 
złożył wniosek w ubiegłym roku. Został on sklasyfikowany na 26 miejscu. Dyrektor Jaskólski 
twierdził, że droga zostanie zrobiona. W tym programie brany był pod uwagę aspekt 
bezpieczeństwa a w projekcie starostwa tego nie było. Powiat złożył wniosek na przebudowę 
dróg wiejskich do 5000 mieszkańców. Dlatego my nie mogliśmy złożyć wniosku. Dla nas 
priorytetem są drogi miejskie. Na wsiach najpierw musi zostać położona kanalizacja. 
Burmistrz powiedział, że ma żal do Starosty, że nie złożył wniosku w innym programie. O 
pracy radnych powiatowych nie chce się wypowiadać a powinni pilnować spraw swojej 
gminy. W tym temacie źle układa się współpraca z powiatem. Na zakończenie powiedział, że 
obietnice wyborcze Starosty nie zostały spełnione. 
O godzinie 1810 wyszedł radny Kruszyński. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie współpracy z powiatem i pracy naszych radnych 
powiatowych. Głos zabierali radni Osiński, Dzbuk.  
Pan Przewodniczący zapytał o Plan Gospodarowania Nieruchomościami. 
Burmistrz odpowiedział, że w październiku zostanie przedstawiony. 
 
O godzinie 1830 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


