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

się dnia 29 listopada 2016 roku w godzinach od 1600 do 1715. 
 
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 
- 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 Łukasza Cyruka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXV 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 na temat działalności stowarzyszeń i organizacji, do których należy gmina 

Jastrowie.   
5. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr 321/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 

października 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 
transportowych 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 
Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.” 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy i 
Miasta Jastrowie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 

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

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

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 projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr 88/2008 
Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 
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oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy i 
Miasta Jastrowie. 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały:  
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzona jako pkt. 13 
 
Ad. 1 c 
Protokół XXIV 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 ). 
Pan Przewodniczący zapytał jakie zmiany czynszu będą obowiązywały. 
Burmistrz odpowiedział, że stawki zostaną podniesione średnio o 5% i będą obowiązywały od 
kwietnia. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący przedstawił informację o pracy między sesjami (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
Burmistrz powiedział o spotkaniu z przedstawicielami firmy Doeko Group. Gmina wyraziła wolę 
współpracy. Pani Starczyńska wyznaczona została do kontaktów z firmą.  
 
Ad. 4  
Informacja na temat działalności stowarzyszeń i organizacji, do których należy gmina Jastrowie (zał 
nr 4).   
Burmistrz poinformował, że złożył deklarację o  współpracy z Pojezierzem Wałeckim na zasadzie 
niestowarzyszonego członka, bez płacenia składki. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Nr 321/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 
października 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 334/2016 (zał nr 5) 
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Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 
Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.” 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 335/2016 (zał nr 6) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie  zbycia lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy i Miasta 
Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Głosowanie:  
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 336/2016 (zał nr 7) 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 337/2016 (zał nr 8) 
 
Ad. 9 
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                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 338/2016 (zał nr 9) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy i 
Miasta Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 339/2016 (zał nr 10) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w 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                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 340/2016 (zał nr 11) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
Pani Skarbnik poinformowała, że do omówionego projektu uchwały na wspólnym posiedzeniu 
komisji nie było żadnych zmian. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 341/2016 (zał nr 12) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 
2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 342/2016 (zał nr 13) 
 
Ad. 14 
Radny Dzbuk złożył skargę do prezesa Białasa w sprawie drogi w Samborsku. Droga jest w fatalnym 
stanie. Sołtys Magda odpowiedziała, że problem jest jej znany. Rozmawiała z Prezesem ZECiUK, 
który odpowiedział, że dopóki trwają prace kanalizacyjne tak musi pozostać. 
Prezes Białas dodał informację o problemach z wykonawcą i zobowiązał się do naprawienia drogi po 
zakończeniu prac. 
Radny  Nagórski zapytał jak wygląda realizacja prac na ulicy Ludowej czy są znane terminy. 
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Prezes Białas odpowiedział, że prace na ulicy Ludowej zostaną rozpoczęte w tym roku. Wszystko 
zależy od tego jaka będzie pogoda. Cała ulica nie zostanie wykonana w tym roku. Roboty będą szły 
kawałkami począwszy od ulicy Sikorskiego. Kolektor będzie wykonany wzdłuż drogi a przyłącza 
jeżeli ktoś będzie chciał. Trzeba się liczyć z tym, że przez kilka miesięcy droga będzie trudno 
przejezdna. 
Radny Nagórski podziękował za kopię pisma do drogówki w sprawie ich problemów i braków 
technicznych na drodze i zapytał czy w związku z prośbami i skargami ludzi w wyniku problemów 
na drodze i uszczerbków na majątku gmina jakoś będzie partycypowała. Chodzi o drogę krajową. 
Burmistrz odpowiedział, że nie wie w jaki sposób gmina może wystąpić z pozwem do zarządcy 
drogi. Różne roszczenia wpływają do gminy i są rozpatrywane jeżeli powstały na naszych drogach. 
W ten sposób można postępować z innymi zarządcami dróg. Jeżeli roszczenia wpływają do gminy a 
szkoda powstała na drodze innego zarządcy pismo przekazywane jest według właściwości. 
Pan Przewodniczący Kurzyna dopytywał o jakie szkody chodzi. 
Radny Nagórski sprecyzował, że chodzi o niszczenie elewacji budynków. 
Radny Król poinformował, że temat ten poruszany był na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i 
faktycznie studzienki są pozarastane i woda w nich stoi. Podziękował Burmistrzowi, że w tym 
temacie wysłał pismo do GDDKiA i poprosił aby odpowiedź została przekazana do komisji. 
Radny Nagórski powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji padła deklaracja ze strony Pana 
Przewodniczącego, że będzie przygotowana informacja radcy prawnego w temacie skargi. Zapytał 
czy są znane już jakieś terminy. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że korespondował z Panem Kiełbusem z WOKISSu i ma 
informację, że przygotowuje interpretację przepisów, które nie są do końca jasne i w najbliższej 
wspólnocie zostanie to opublikowane. 
 
Ad. 15 
Prezes Spółdzielni poprosił w imieniu mieszkańców aby w przyszłorocznym budżecie gminy 
zaplanować środki na dokończenie inwestycji częściowo wykonanej na Osiedlu- budowy chodników 
i drogi. Kolejną sprawą jaką poruszył Pan Prezes Zasada była prośba aby gmina wystąpiła o 
przekazanie gruntu od Agencji Rolnej na cele wybudowania boiska. Agencja odpowiedziała, że 
spółdzielni gruntu nie przekaże ale gmina może się starać. Prezes poprosił też o dofinansowanie 
wykonania siłowni zewnętrznej, na którą środki są zabezpieczone w budżecie spółdzielni. 
Radny Dzbuk poprosił aby prośbę Prezesa Burmistrz wziął pod uwagę bo o tamtej części miasta 
gmina zapomniała. 
Prezes Zasada przypomniał też sprawę przejścia dal pieszych na ulicy Roosevelta. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że GDDKiA udzieliła w tym temacie odpowiedź odmowną. 
Burmistrz odpowiedział, że gmina nie zapomniała o tamtej części miasta. Wykonano 
przepompownię, wykonano trzy odcinki drogi i został do zrobienia niewielki odcinek. Jednak coś 
trzeba wybrać. W sprawie gruntów gmina wystąpiła do Agencji o przejęcie gruntów ale teraz jest 
tam dziwna sytuacja. Przypomniał sprawę garaży, która utknęła w Agencji. W tej sprawie z Poznania 
przychodzą wymijające odpowiedzi. Agencja wstrzymała sprzedaż gruntów. Zmiany osobowe 
pewnie powodują paraliż tej instytucji.  
W sprawie dofinansowania zakupu urządzeń mobilnych radna Kwilińska wspominała o tym i postara 
się tą sprawę załatwić. Zastanawia się też czy nie uruchomić busa, który będzie dowoził dzieci na 
zajęcia sportowe. Najpierw musi się rozeznać i o szczegółach poinformuje później. 
Na zakończenie powiedział, że na dzień dzisiejszy taki projekt budżetu został przygotowany a w 
marcu będzie można rozmawiać o zmianach. 
Radny Król poprosił o kserokopię pisma informującego o wstrzymanie sprzedaży gruntów przez 
agencję. 
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Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta czy rozmawiał na ten temat czy też pisał do Agencji. Na 
dzień dzisiejszy Agencja inwentaryzuje mienie, mieliśmy kontrolę z Agencji w sprawie co zostało na 
przejętych z Agencji gruntach zrobione. 
Radny Osiński podziękował za wsparcie udzielone na organizację wigilii w szkole średniej w 
Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący przypomniał, że 6.12.2016 nastąpi otwarcie boiska przy szkole podstawowej. 
Poprosił też aby zgłaszać do biura rady propozycje odnośnie zmian Statutu Gminy i Miasta. Planuje 
w styczniu przyszłego roku rozpocząć prace nad zmianą Statutu.  
W  sprawie zmian nazewnictwa ulic czekamy na pismo z IPN. 
Na zakończenie zaprosił wszystkich na jarmark, który odbędzie się 4.12.2016r. o godzinie 1500. 
 
 
O godzinie 1715 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXV sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu 
został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

                                                                                         


