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

się dnia 25 października 2016 roku w godzinach od 1600 do 1815. 
 
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 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP – Oskar Dąbrowski 
- 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 radnego Krzysztofa Bzowskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXIV 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. Informacja Przewodniczącego na temat złożonych oświadczeń majątkowych 
5. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży  pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę i Miasto Jastrowie  

6. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku  od środków 

transportowych 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2021 
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżaw na grunty pod garażami 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżaw gruntów przeznaczonych na ogrody przydomowe 
11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżaw na grunty rolne 
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy działki letniskowej 
13. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele działalności gospodarczej 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienie ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego 
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17. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 

18. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
19. Interpelacje i zapytania 
20. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 
Burmistrz poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt. 13 - podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele 
działalności gospodarczej z tego powodu, że umowa dzierżawy na ten grunt obowiązuje do końca 
roku a uchwała ją przedłuża na kolejny okres. Na ostatniej sesji postanowiono przeznaczyć ten grunt 
do sprzedaży i dlatego nie ma sensu przedłużać umowy. 
Następnie poprosił o wniesienie do porządku projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie oraz projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok. 
Wyjaśnił powody, dla których prosi o wniesienie projektów uchwał do porządku sesji.  
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że projekty uchwał radni otrzymali dzisiaj co jest niezgodne z 
art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. 
Burmistrz powiedział, że projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele działalności gospodarczej wpłynął 
do biura rady w ubiegłym miesiącu a projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok nie mógł być wcześniej przedstawiony 
ponieważ dopiero wczoraj wpłynęła opinia Wielkopolskiej Izby Rolnej, która jest wymagana do 
podjęcia uchwały. 
Pan Przewodniczący kolejny raz zacytował art. 20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym i poprosił 
aby w przyszłości projekty uchwał wpływały do biura rady w wymaganym czasie aby radni mogli z 
uchwałami się zapoznać. 
Radny Król jako członek Izby Rolnej potwierdził, że dopiero wczoraj Izba wydała opinię odnośnie 
stawki podatku. 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie: 
Za                       -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzona jako pkt. 13 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok: 
Za                       -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzona jako pkt. 19 
 
Ad. 1 c 
Protokół XXIII 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 ). 
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Przedstawił zestawienie danych dotyczących osób bezrobotnych w miesiącu wrześniu. Wynika z 
niego, że 29 osób we wrześniu znalazło zatrudnienie. Rozmawiał z przedstawicielami firmy 
ADRIANA, którzy chcą tez przyjmować osoby do pracy. DINO także potrzebuje pracowników, sieć 
się rozwija. Obecnie pracuje na trzy zmiany, wile osób dobrze się zaaklimatyzowało ale też są 
zwolnieni za alkohol. Konkurencja na rynku pracy spowodowała także wzrost płac. 
Radny Hundt zapytał jaki był zakres konsultacji z organizacjami pozarządowymi. 
Burmistrz odpowiedział, że co rok na bip urzędu ogłaszane są konsultacje w sprawie programu na 
następny rok współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na listopadowej sesji będzie 
przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia tego programu na 2017 rok. Niestety przeważnie 
nikt do programu nie zgłasza żadnych uwag. Na podstawie programu ogłaszane są różne konkursy 
na różne zadania. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący przedstawił informację o pracy między sesjami (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
 
Ad. 4  
Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie oświadczenia majątkowe wpłynęły w terminie. 
Urząd Skarbowy przesłał informację i nie wszystkie oświadczenia zostały prawidłowo wypełnione. 
Poprosił aby w biurze rady dowiadywać się kto ma nieprawidłowo złożone oświadczenie. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży  pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę i Miasto Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Głosowanie:  
Za                    - 15 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 319/2016 (zał nr 4) 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Burmistrz dodał, że stawki podatkowe nie zostały podniesione. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 15 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 320/2016 (zał nr 5) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Burmistrz dodał, że stawki na autobusy zostały obniżone. 
Pytań nie było. 



4 
 

Głosowanie:  
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 321/2016 (zał nr 6) 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2021. 
Pan Przewodniczący poinformował, że wprowadzono do programu poprawki jakie padły na 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 322/2016 (zał nr 7) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżaw na grunty pod garażami 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 14  (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 323/2016 (zał nr 8) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżaw gruntów przeznaczonych na ogrody przydomowe 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14  (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 324/2016 (zał nr 9) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umów dzierżaw na grunty rolne 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14  (bez radnego Kruszyńskiego) 
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Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 325/2016 (zał nr 10) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy działki letniskowej 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14  (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 326/2016 (zał nr 11) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Radny sekretarz przeczytał uchwałę. 
Radny Król zapytał jaka jest cena wywoławcza. 
Burmistrz odpowiedział, że około 12tys. 
Głosowanie: 
Za                    - 15   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 głosami) jako uchwała Nr 327/2016 (zał nr 12) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 15   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 328/2016 (zał nr 13) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 15   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 329/2016 (zał nr 14) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienie ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 15   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 330/2016 (zał nr 15) 
 
Ad. 17 
Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 15   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 331/2016 (zał nr 16) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Radny Nagórski zapytał który to paragraf zmniejszeń kar. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że załącznik nr 2 dział 700- gospodarka mieszkaniowa paragraf 4600- 
kary i odszkodowania. Jest 40tys. pomniejszone o 19tys. pozostało 21tys.  
Burmistrz wyjaśnił, że chodzi o to, że gmina obarczona jest przyjmowaniem niechcianych spadków. 
Wraz z takim spadkiem często przejmowane są też długi. Rodzina odrzuca spadek, sąd postanawia, 
że gmina ma go przejąć. Teraz chodzi o pozostawione mieszkanie na ul. Kieniewicza. Mieszkanie 
warte jest około 50tys. a długi zmarłego właściciela wynoszą około 30tys. Dlatego też przejmujemy 
to mieszkanie. Takich przypadków będzie jeszcze kilka. 
Następnie Burmistrz poinformował, że zakończyła się kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
programu 500+. W naszej gminie jest bardzo duży odsetek rodzin, które otrzymują świadczenie na 
pierwsze dziecko. Kontrola sprawdzała z czego to wynika. Z kontroli wynika, że żadna z 1010 
wydanych decyzji nie została wydana nieprawidłowo. 
Burmistrz poinformował, że ogłoszono przetarg na sprzedaż działek na Alei Wolności z 
przeznaczeniem pod budowę marketu, przełoży się to na powstanie nowych miejsc pracy. 
Radny Hundt zapytał czy wybrano już wykonawcę na remont podłogi w WDK w Sypniewie. 
Burmistrz odpowiedział, że Pani Dyrektor robi rozeznanie, kto by to mógł wykonać. Powiedział, że 
ma przygotowane zdjęcia jak podłoga wygląda, i że zaprosił Pana Syskę inspektora nadzoru 
budowlanego, który najwięcej wie o remoncie WDK. Następnie Burmistrz przekazał radnemu 
Królowi protokół odbioru inwestycji- remont WDK w Sypniewie, o który radny Król wnioskował na 
posiedzeniu komisji. Powiedział, że na stronie bip urzędu jest zamieszczona szczegółowa 
specyfikacja przetargu z 2010 roku. Zamieszczony jest też przedmiar robót. Zaproponował aby 
oddać głos Panu Sysce, który wyjaśni jak to z tym remontem było. 
Pan Przewodniczący zarządził aby dyskusję w tym temacie przenieś do punku – wolne wnioski. 



7 
 

 Głosowanie: 
Za                    - 15   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 332/2016 (zał nr 17) 
 
O godzinie 1720 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1730 obrady wznowiono. 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia 
podatku rolnego na 2017 rok. 
Burmistrz poinformował, że przyjął zasadę, że skoro nie zmienia stawek na inne podatki to i stawkę 
na podatek rolny pozostawi taka jak w ubiegłym roku. Wystąpił do Izby Rolniczej o opinię. Gdyby 
wziąć pod uwagę przepisy to w takim wypadku nie powinien składać projektu uchwały ale złożył 
ponieważ chce aby radni mogli zaproponować swoje stawki. 
Radny sekretarz przeczytał opinię Wielkopolskiej Izby Rolnej (zał nr 18). 
Pan Przewodniczący poprosił aby Komisja Rolnictwa przedstawiła opinię na temat stawki. 
Wiceprzewodnicząca komisji zaproponowała stawkę 50,00zł/dt. 
Przewodniczący Komisji Pan Adam Dzbuk uzasadnił propozycję tym, że rok dla rolników był 
fatalny. Najpierw była susza a później podczas żniw opady. Plony obniżyły się o 30% a rzepak o 
70%. Są spadki cen w skupach ponieważ opady spowodowały obniżenie jakości zbóż. Stąd 
propozycja obniżenia stawki do 50,00zł/dt. 
Pani Skarbnik obliczyła, że taka obniżka zmniejszy wpływy do budżetu z podatku rolnego o 28tys. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie wysokości stawki na podatek rolny. 
Radny Siwak zaproponował aby stawka wynosiła 50,50zł/dt. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie za stawką 50,00zł/dt: 
Za                    - 13   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  2  
 
Głosowanie za stawką 51,50zł/dt: 
Za                    -  2   
Przeciw           - 12 
Wstrzymał się -  1 
 
Głosowanie za stawką 51,50zł/dt: 
Za                    -  0 
Przeciw           - 12 
Wstrzymał się -  3 
 
Głosowanie za projektem uchwały ze stawką 50,00zł/dt: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  1 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 333/2016 (zał nr 19) 
 
Ad. 20 
Interpelacje i zapytania 
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Nie było 
 
Ad. 21 
Radny Dzbuk zapytał jak przedstawia się sytuacja budowy dróg i chodnika w Samborsku. Jest to 
droga powiatowa ale potrzebny jest projekt i chciałby wiedzieć czy Burmistrz w budżecie na 2017 
rok zabezpieczy środki na ten cel oraz czy gmina będzie uczestniczyć w tym zadaniu. 
Prezes Białas odpowiedział, że do końca listopada inwestycja powinna być wykonana. Później będą 
trwały prace odbiorowe. Firma doniosła do WIOŚiu i to jest najtrudniejsza inwestycja jaką ZECIUK 
wykonywał do tej pory. 
Radny Król mówił, że na posiedzeniu komisji Prezes Białas mówił o drastycznej podwyżce cen 
wody a później wszystko wycofano. 
Prezes Białas odpowiedział, że prace nad projektem ciągle trwają i nikt nie wie jakie stawki będą 
obowiązywać. 
Pan Przewodniczący zaproponował aby powrócić do tematu remontu podłogi w WDK w Sypniewie. 
Burmistrz zaproponował aby Pan Syska, który był inspektorem nadzoru i najlepiej wie jak 
wykonywane były prace w WDK udzielił informacji. 
Pan Syska poinformował, że remont sali WDK zakończył się w grudniu 2010 roku. Następnie 
wymienił jaki był zakres robót podany w specyfikacji przetargowej. Koszt remontu podłogi wynosił 
13tys.Wymienił jaką metodą wykonany był remont podłogi oraz dlaczego taka metoda została 
wybrana. Jeżeli chodzi o teraźniejszy remont podłogi to na dzień dzisiejszy została ona rozebrana i 
zrobił kosztorys w jaki sposób remont wykonać.  
Burmistrz przedstawił zdjęcia jak podłoga w WDK obecnie wygląda i Pan Syska wytłumaczył w 
jakiej technologii remont będzie wykonany. Radni dyskutowali w temacie technologii w jakiej 
remont ma być wykonany. 
Na zakończenie Pan Syska powiedział, że jeżeli radni mają wątpliwości do jego umiejętności to 
niech zasięgną opinii innego fachowca. Dodał też w temacie dawnego remontu WDK, że do 
protokołu odbioru były robione jeszcze inne protokoły ponieważ wszystkich prac nie wykonano.  
Jednak inwestycja została odebrana aby otrzymać dotację. 
Pan Przewodniczący przypomniał radnym, że 11 listopada o godzinie 1200 w Białym Kościele 
odbędzie się msza za ojczyznę. Prosi aby poczet sztandarowy był gotowy. 
Pan Przewodniczący poinformował, że jest możliwość przeprowadzenia szkoleń przez WOKISS i 
Pani Sekretarz może podać tematykę szkoleń. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że szkolenie zostało zamówione zgodnie z sugestią Pana 
Przewodniczącego. Najprawdopodobniej zostanie przeprowadzone jeszcze w tym roku. Wymieniła 
w jakim temacie będzie szkolenie. Jeszcze nie ma informacji o terminie. 
Radny Nagórski zapytał czy można dostać brakujące numery czasopisma Wspólnota, których nie ma 
w biurze rady oraz czy jest brane pod uwagę zwiększenie zamówienia prenumeraty czasopisma. 
Burmistrz odpowiedział, że nie jest brane pod uwagę zwiększenie prenumeraty. Są zamawiane trzy 
egzemplarze i powinny wystarczyć. 
Burmistrz zgodnie z obietnicą złożoną na wspólnym posiedzeniu komisji rozdał przygotowaną 
informację na temat przebiegu prowadzonego postępowania upadłościowego spółki 
Inwestmillenium. Odpowiedzi  na pytania udzieli na posiedzeniu komisji. 
Radny Osiński zgłosił propozycję aby uchwałę w sprawie podatku rolnego podejmować na sesji 
listopadowej aby nie było problemu z opinią Izby Rolnej. 
Uzyskał odpowiedź, że nie jest to możliwe ponieważ wszystkie stawki podatkowe muszą być 
uchwalone w październiku bo do 15 listopada musi być przygotowany projekt budżetu na następny 
rok. 
Radny Król poinformował, że doczekał się naprawy ul. Bocznej. 
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O godzinie 1815 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXIV sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu 
został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


