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Protokół nr  XXVIII/2017 sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się dnia 

21 lutego 2017 roku w godzinach od 1600 do 1950. 
 
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 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- radna powiatowa- Monika Król 
- 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 Izabelę Iwańską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
1. Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z ostatniej sesji 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych w 
okresie między sesjami 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016r. 
5. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2016r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i 
miasta Jastrowie 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i 
miasta Jastrowie 
15. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok 
17. Interpelacje i zapytania  
18. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                                                  
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Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr 
311/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  
powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
 
Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad: 
Za                   – 14 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -1 
 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 311/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 sierpnia 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie będzie wprowadzony do porządku obrad jako pkt. 16 a podjęcie uchwały w sprawie 
powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu jako pkt. 18. 
 
Ad. 1 c 
Protokoły XXV i XXVI i XXVII sesji są wyłożone do wglądu, o ile do końca tej sesji nie będzie 
żadnych uwag zostaną przyjęte zgodnie z regulaminem. Pan Przewodniczący poinformował, że w 
sprawie przyjmowania protokołu z poprzedniej sesji nastąpi zmiana. Związana jest z tym, że na 
ostatniej sesji radny Nagórski miał uwagi do protokołu z XXV sesji i dlatego od najbliższej sesji 
uwagi będzie można wnosić najpóźniej przed sesją i będzie wprowadzony punkt głosowanie nad 
protokołem. Protokół zgodnie z regulaminem będzie dostępny w biurze rady na siedem dni przed 
sesją. W sprawie uwag radnego Nagórskiego do protokołu, po sprawdzeniu zapisu nagrania nie 
stwierdza, że w protokole są różnice pomiędzy wypowiedzią radnego a zapisem w protokole.  
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) oraz informację z 
realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu z  ostatniej sesji (zał nr 3). 
Radny Kól zapytał jaka jest stawka za 1 km dla celów obliczenia miesięcznej kwoty zwrotu kosztów 
przejazdu w przypadku dowozu dziecka lub ucznia prywatnym samochodem osobowym przez 
rodzica lub opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły. 
Burmistrz odpowiedział, że 0,70 zł za 1km. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący przedstawił informację o  działaniach podejmowanych w okresie między 
sesjami (zał nr 4). 
Pytań nie było. 
Pan Zygmunt Jasiecki Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego przedstawił prezentację 
na temat  podsumowania działań Związku oraz przedstawienia wyników gminy Jastrowie na tle 
innych gmin członkowskich. Pan Jasiecki zaprezentował wskaźniki zebranych odpadów 
selektywnych, ile osób procentowo zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz 
jakie czekają nas wyzwania w następnych latach. Jednym z nich jest osiągnięcie w bieżącym roku 
poziomu 20%, czyli minimalnej masy odpadów, która musi być poddana recyklingowi. 
Przewodniczący Jasiecki mówił także o Marszu Antysmogowym, który odbył się w Pile 21 grudnia 
2016r. i przyciągnął blisko 2000 dzieci i ich opiekunów. 10 marca podobny marsz odbędzie się w 
Jastrowiu, a kolejne pod koniec w Wyrzysku i Wieleniu. 
Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego przekonywał, że od selektywnej zbiórki nie ma 
odwrotu.  
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Na zakończenie Pan Zygmunt Jasiecki przekazał obraz z cytatem z encykliki Papieża Franciszka i 
poprosił o wywieszenie go w ogólnodostępnym miejscu. 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej z ul. Roosevelta poprosił aby na walnym zebraniu w spółdzielni 
pojawił się z podobnym odczytem przedstawiciel PRGOK. 
Pan Lisiecki odpowiedział, że oczywiście przedstawiciel będzie obecny. 
Prezes spółdzielni z ul. Wojska Polskiego poinformował, że zabrano pojemnik na gruz i teraz 
mieszkańcy, którzy remontują mieszkania nie mają gdzie wyrzucać gruzu. Spółdzielnia oczywiście 
kontrolowała kto korzysta z pojemnika. Zapytał co mieszkańcy mają zrobić z gruzem. 
Pan Lisiecki odpowiedział, że jest za tym, żeby pojemnik stał ale Alvater nie za bardzo chce gruz 
odbierać bo jest poza systemem. Obiecał porozmawiać z przedstawicielami Alvatera aby pojemnik 
wrócił. 
Radny Król zapytał o PSZOK, który miał powstać w Jastrowiu. 
Pan Lisiecki odpowiedział, że trwa walka o zdobycie środków na  dofinansowanie budowy. W maju 
ma być decyzja. Jeżeli nie będzie dofinansowania budowany będzie z własnych środków i 
planowane zakończenie budowy jest do końca października 2018r. 
Radny Król zapytał czy jest możliwość zamontowania na osiedlach zgniatarek. 
Pan Lisiecki odpowiedział, że koszt takiej zgniatarki to 60,00zł ale nie jest to dobre rozwiązanie i nie 
widzi potrzeby montażu. 
Prezes ZECIUK poinformował, że ma gorsze zdanie odnośnie segregacji śmieci przez mieszkańców 
Jastrowia, ponieważ prowadzi kontrole w imieniu PRGOK. Wśród swoich pracowników prowadzi 
szkolenia jak segregować śmieci i potrzebna jest pomoc radnych i sołtysów do uświadomienia 
społeczeństwa jak segregować śmieci. 
Radny Nagórski zapytał czy przypadkiem nie pojawiają się teraz zmiany, które rozszerzają układ 
segregacji śmieci. 
Pan Lisiecki odpowiedział, że w jednym przypadku rozszerzają, w żółtym pojemniku jest napis 
metal i opakowania plastikowe. Jak się ociepli będą myte pojemniki i będą naklejane na nie naklejki. 
Burmistrz podsumowując wystąpienie Pana Lisieckiego poinformował, że za swoją postawę Pan 
Przewodniczący Lisiecki został uhonorowany tytułem człowieka roku regionu pilskiego i walczy o 
zaszczytne miano w wielkopolsce. Zachęcił o wysyłanie na niego sms jeżeli uważają, że takiego 
człowieka należy promować. Następnie Burmistrz mówił o segregowaniu śmieci, o blokowaniu 
inwestycji budowy RIPOK w Szydłowie przez złotowskich ekologów oraz o paleniu w piecach 
śmieciami. Przypominał, że rozmawiał na komisji o wprowadzeniu uchwały wprowadzającej dotacje 
do wymiany pieców. 
O godzinie 1720 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1735 wznowiono obrady. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 (zał nr 5) 
Pan Przewodniczący zapytał czy radni chcą aby sprawozdanie przedstawić czy będą głosować bez 
przedstawiania. 
Radni odpowiedzieli, że nie ma potrzeby przedstawiania sprawozdania. 
Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania odnośnie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
Radny Nagórski zapytał dlaczego sprawozdanie komisji nie zawiera wszystkich elementów 
wskazanych przez Statut oraz informacje jak Komisja Rewizyjna wypełniała zapisy załącznika 4 do 
Statutu celem umożliwienia obecności obywateli na posiedzeniach komisji. 
Pan Przewodniczący poprosił aby radny sprecyzował, których zapisów brakuje. 
Radny Nagórski odpowiedział, że w sprawozdaniu nie przedstawiono wykazu uchwał podjętych 
przez komisję, wykazu wyłączeń, o których mowa w § 6 regulaminu ani nie ma informacji czy takie 
wyłączenia  były oraz wykaz analiz kontrolowanych inne podmioty wraz z najważniejszymi 
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wnioskami. Nie ma informacji czy jakieś inne podmioty kontrolowały gminę i czy komisja się 
odniosła do tego. 
Pan Przewodniczący zapytał radnego Nagórskiego co ma na myśli, że komisja uniemożliwiła 
radnym uczestniczenia w posiedzeniach komisji. O tym problemie była już mowa i temat został 
zakończony a radny cały czas temat wyciąga, chciałby się dowiedzieć czemu to służy. 
Radny Nagórski odpowiedział, ze nic nie mówił o tym, że komisja uniemożliwiła a zapytał jak 
komisja realizowała ten obowiązek, żeby poinformować obywateli o możliwości uczestniczenia w 
jej pracach. 
Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że jego zdaniem wnioski w sprawozdaniu są 
zawarte a w sprawie uniemożliwienia obywatelom jest art. 18a ust.5, który wyraźnie mówi o pracach 
komisji i zacytował zapisy ze Statutu odnośnie tego kogo Przewodniczący Komisji może zaprosić na 
posiedzenie komisji. Z tego przywileju korzystał zapraszając np. Przewodniczącego Rady na 
posiedzenie z kontroli wykonania budżetu. 
Pan Przewodniczący Kurzyna cytował zapisy § 6 Statutu i stwierdził, że według niego sprawozdanie 
zawiera wszystkie informacje. 
Z Przewodniczącym nie godził się radny Nagórski. Panowie dyskutowali o zapisach w statucie co 
powinno a co zawiera sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Na zakończenie dyskusji radny Nagórski 
powiedział, że Statut zawiera błędy.   
Pan Przewodniczący nie zgadzał się ze stwierdzeniami radnego Nagórskiego i powiedział, że nie 
rozumie o co chodzi radnemu. Zapytał czy radni rozumieją jakie zarzuty ma radny Nagórski. 
Radny Kruszyński próbował wyjaśnić, że chodzi o to co Pan Przewodniczący Komisji rewizyjnej 
próbował wyjaśnić nie jest w pełni analizą, którą powinien przedstawić ze  swojej pracy. 
Radny Dzbuk zaproponował aby odłożyć to sprawozdanie, spotkać się i przy udziale radcy 
rozstrzygnąć czy sprawozdanie jest prawidłowo sporządzone. 
Wniosek radnego Dzbuka poparł radny Król. Uzasadnił to tym, że nie otrzymał sprawozdania i nie 
może się do niego ustosunkować. 
Pan Przewodniczący powiedział, że do 31 stycznia był czas na złożenie sprawozdań przez komisje i 
każdy  zainteresowany mógł się z nimi zapoznać. 
Radna Kazberuk i radny Cyruk zaproponowali aby przegłosować przyjęcie sprawozdania. 
Pan Przewodniczący poprosił o głosowanie nad wnioskiem za przegłosowaniem przyjęcia 
sprawozdania Komisji Rewizyjnej: 
Za                     - 9 
Przeciw             -3 
Wstrzymało się- 3 
 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej: 
Za                     - 9 
Przeciw             -3 
Wstrzymało się- 3 
 
Radny Nagórski w imieniu Klubu Radnych zgłosił zdanie odrębne. 
 
O godzinie 1750 wyszedł radny Nagórski 
 
Ad. 5 
Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w 2016r. (zał nr 6,7,8). 
Pytań nie było. 
Głosowanie za przyjęciem sprawozdań: 
Za                     – 14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw              - 0 
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Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 361/2017 (zał nr 9) 
 
Ad. 7  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 362/2017 (zał nr 10) 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 363/2017 (zał nr 11) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 364/2017 (zał nr 12) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 365/2017 (zał nr 13) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 366/2017 (zał nr 14) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 367/2017 (zał nr 15) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i miasta 
Jastrowie 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 368/2017 (zał nr 16) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy i miasta 
Jastrowie 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 (bez radnego Nagórskiego) 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 369/2017 (zał nr 17) 
 
O godzinie 1805 wrócił radny Nagórski. 
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Ad. 15  
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. 
Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak wyjaśnił, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z reformy 
edukacji. Uchwała ta umożliwi określenie sieci szkół podstawowych i gimnazjów w okresie 
przejściowym oraz przyjęcie projektu sieci szkół podstawowych dostosowujących kształt tej sieci do 
założeń przyjętych w ustawie- Prawo oświatowe. Główne zmiany dotyczące Gminy i Miasta 
Jastrowie zasadzają się na wprowadzeniu  ośmioletnich szkół podstawowych w miejsce 
dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów. Z dniem 31 sierpnia 2017r. 
zakończy działalność Publiczne Gimnazjum w Sypniewie natomiast z dniem 31 sierpnia 2019r.  
działalność zakończy Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu. 
Podjęcie tej uchwały umożliwi sprawne przeprowadzenie trybu opiniodawczego tj. przekazanie 
uchwały Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Poznaniu  oraz branżowym organizacjom 
związków zawodowych. Kurator ma 21 dni na wydanie opinii. Następnie Zastępca informował o 
finansach jakie mają iść w ślad za reformą oświaty. 
Radny Król zapytał czy w związku z reformą oświaty nauczyciele nie stracą pracy. 
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jest 9 roczników i dopiero jak zacznie działać reforma okaże 
się ilu nauczycieli będzie potrzebnych. Ma powstać też prywatna szkoła podstawowa, która chce 
zrobić nabór do klas 1-3. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 370/2017 (zał nr 18) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 311/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 sierpnia 
2016r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Burmistrz wyjaśnił, że w dniu 30 sierpnia 2016r. Rada Miejska w Jastrowiu podjęła uchwałę Nr 
311/2016  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. Przedmiotem uchwały była nieruchomość lokalowa stanowiąca pokój o pow. użytkowej 
14,66 m2 wraz z przynależnym strychem o pow. 13,06 m2 położonych w Jastrowiu, przy ul. 
Konopnickiej 48, oraz udziałem w wysokości 860/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki 
gruntu nr geod. 2293 o pow. 0,0412 ha.  
W sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym udział określony został 
w wysokości 982/10000. Zachodzi zatem konieczność zmiany uchwały Nr 311/2016 poprzez 
uwzględnienie  w jej treści ustalonej wysokości udziału.  
Radny Król zapytał kto zapłaci naprawę aktu. 
Burmistrz odpowiedział, że gmina i później rozliczymy się z biegłym. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 371/2017 (zał nr 19) 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. 
Radny Król poprosił aby Kierownik Janusiak wyjaśnił co będzie wykonywane w ramach projektu. 
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Kierownik Janusiak wyjaśnił, że w ramach działania MGOPS w projekcie to między innymi 
zatrudnienie 2 opiekunek w mieszkaniach chronionych, remont pomieszczeń piwnicy w Zespole 
Mieszkań Chronionych w Nadarzycach z przeznaczeniem na salkę rehabilitacyjną oraz remont 
mieszkania w Samborsku z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla ofiar przemocy. Za 
realizację projektu odpowiedzialna jest Pani Jędruch. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 372/2017 (zał nr 20) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 21) 
Radny Dzbuk złożył wniosek o odłożenie tematu ponieważ są głosy, że trzeba najpierw 
przedyskutować projekt w komisjach. 
Pan Przewodniczący powiedział, że projekt został przyjęty do porządku obrad i przypomniał, że 
projekt uchwały powstał na wniosek Komisji Rolnictwa. Komisja „statutowa” już działała w 
poprzedniej kadencji. Zapoznał się materiałami dotyczącymi prac tej komisji i wnioskami jakie 
wypracowała. Radca prawny też zapoznał się z tymi wnioskami i niestety nie udało się wypracować 
zmian do Statutu Gminy i Miasta Jastrowie. Przypomniał, że kilka razy prosił aby zgłaszać 
propozycje zmian statutu ale żadna propozycja nie wpłynęła. Zaskoczony jest więc tym, że radni 
chcą stworzyć komisję skoro żadnych zmian do statutu nie proponują. 
Radna Kazberuk zaproponowała aby projekt uchwały przegłosować, był to wniosek Komisji 
Rolnictwa i nie chce aby głosowanie odkładać. 
Radny Osiński poinformował, że ma przygotowane zmiany do Statutu i proponuje aby temat odłożyć 
do marca i jego zdaniem powstanie komisji jest wskazane i zadeklarował chęć pracy w takiej 
komisji. 
Pan Przewodniczący powiedział, że ma przygotowane zmiany statutu i w marcu postara się je 
przedstawić, wątpi jednak w potrzebę powoływania komisji. Zaproponował aby przychylić się do 
propozycji radnego Dzbuka. 
Burmistrz powiedział, że zmiany do Statutu są potrzebne ale przestrzegł radnych przed zmianą 
całego Statutu. Uchwalenie nowego statutu związane jest z szeregiem uzgodnień i kosztami. 
Proponuje więc wprowadzenie zmian i uważa, że do tego celu niekoniecznie jest potrzeba 
powoływania komisji. 
Radny Kruszyński powiedział, że był członkiem komisji statutowej. Komisja pracowała i 
wypracowała swoje wnioski, które zostały przedstawione radcy prawnego ale do tej pory i zna opinii 
radcy na temat tych wniosków. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie za odrzuceniem projektu uchwały w sprawie powołania 
komisji doraźnej Rady Miejskiej w Jastrowiu: 
Za                    – 14 
Przeciw               -1 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 19 
Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał czy Burmistrz może sprawdzić kto jest dzierżawcą 
pojemników, do których wrzuca się ubrania, buty i dlaczego nie jest to jakaś lokalna organizacja 
charytatywna tylko firma ze Skarżyska Kamiennej, która na tych ubraniach zarabia segregując je i 
sprzedając dalej. 
Burmistrz odpowiedział, że sprawdził tą firmę i nawet rozmawiał z pracownikiem tej firmy. 
Pojemniki wystawiane są częściowo na działkach gminnych, prywatnych, spółdzielni. Straż Miejska 
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podejmowała rozmowy w sprawie przepełnienia pojemników. Teraz już są regularnie opróżniane. 
Nie możemy prawnie zobowiązać legalnie działającej firmy do zaprzestania działalności. 
Pan Przewodniczący powiedział, że sprawdził tą firmę, kiedyś współpracowała  z PCK i myśli, że 
mieszkańcy wrzucając ubrania do pojemników myślą, że są one przeznaczone dla PCK a w 
rzeczywistości firma na nich zarabia. 
Radny Król stwierdził, żeby dalej się tematem nie zajmować, dobrze, że takie firmy są bo ludzie 
mają gdzie wyrzucać niepotrzebną odzież. 
Z radnym Królem zgodził się Burmistrz i dodał, że gminę interesuje  tylko aby wokół pojemników 
był porządek. 
 
Ad. 20 
Pan Przewodniczący poruszył problem szkoły ponadgimnazjalnej. Stwierdził, że szkoda by było 
gdyby zniknęła z Jastrowia. Zapytał Burmistrza czy jako gmina moglibyśmy szkołę przejąć lub 
wystąpić do Starostwa z propozycją by gmina przejęła szkołę ze 100%  dotacją. 
Burmistrz odpowiedział, że swoje stanowisko w tej sprawie już przedstawiał. Mowa jest o dwóch 
sprawach. Szkole jako instytucji i szkole jako budynek. W budynkach są inni użytkownicy i o 
przejęciu była już mowa. O istnieniu szkoły można rozmawiać ale nie jest powiedziane, że musi ona 
funkcjonować w dotychczasowym miejscu. Powiedział o planach spotkania z przedsiębiorcami z 
gminy. Będzie ono dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały o pomocy dla przedsiębiorców 
mającej na celu przyciągnięcie inwestorów. Będzie też rozmowa o brakujących ludziach do pracy. 
Jest zarejestrowanych około 500 bezrobotnych a brakuje rąk do pracy. Gmina myśli o uruchomieniu 
komunikacji, która dowoziłaby ludzi z terenu gminy do pracy i chce zapytać czy przedsiębiorcy 
partycypowaliby w kosztach dowozu. Będzie pytał też w jakich kierunkach wykształcenia potrzeba 
ludzi do pracy. Dlatego będzie rozmowa o powstaniu szkoły branżowej i kierunkach kształcenia w 
niej aby nie popełnić błędu i kształcić w kierunkach, w których później nie można znaleźć pracy. 
Góra budynku usług socjalnych może być przeznaczona na potrzeby szkoły, są tam sale, które mogą 
być wykorzystane do prowadzenia zajęć. W gimnazjum są nauczyciele, których można by 
wykorzystać do nauki w szkole a praktyki u lokalnych przedsiębiorców. Dopiero po spotkaniu z 
przedsiębiorcami poda informację czy jest potrzeba utworzenia szkoły branżowej. 
Radny Dzbuk zwrócił uwagę na powstanie prywatnej szkoły podstawowej i zapytał czy może ona 
konkurować z dwoma dużymi dobrze zorganizowanymi szkołami. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie szkoły ponadgimnazjalnej i funkcjonowaniu szkół 
publicznych i niepublicznych. 
Głos zabierali radni Dzbuk, Osiński, Pan Przewodniczący Kurzyna. 
 
O godzinie 1855 wyszedł radny Bzowski. 
 
Król w sprawie spotkania Burmistrza z przedsiębiorcami zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy nie mają 
uprawnień do prowadzenia praktyk. Stąd sytuacja jest taka, że wielu uczniów nie podejmuje nauki w 
Jastrowiu  bo później nie ma możliwości odbycia praktyk na miejscu, muszą dojeżdżać do Złotowa. 
Trzeba powiedzieć pracodawcom aby zrobili uprawnienia i brali uczniów na praktyki. 
Radna Kwilińska w imieniu mieszkańców ul. Roosevelta poprosiła o utwardzenie drogi biegnącej 
przez park. Jest ona w bardzo złym stanie technicznym a porusza się tamtędy bardzo wiele ludzi. 
Burmistrz odpowiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego ten teren to jest las i 
przeszkadza to w wykonaniu nawierzchni. Zobowiązał się do rozmów z projektantem 
doświadczonym w projektowaniu nawierzchni w takich miejscach i obiecał oszacować wstępny 
koszt wykonania utwardzenia.  
Burmistrz poinformował też o rozmowie z GDDKiA w sprawie oczyszczania studzienek. Nie 
odpowiadają na nasze pisma chociaż minęły ustawowe terminy na odpowiedź. Powiedział, że 3 
marca wchodzi w życie ustawa, która da nam możliwość wykonania parkingów i chodników na ul. 
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Żymierskiego. Stan drogi powiatowej do Sypniewa określił na gorzej niż fatalny. Wystosował pismo 
do Starosty wskazując konkretne możliwości naprawy drogi. Ministerstwo obrony przygotowuje 
katalog dróg ważnych dla obronności kraju. Kierownictwo 21 CPL w Nadarzycach chce aby ta droga 
została wpisana do tworzonego katalogu. Daje to możliwości sfinansowania naprawy drogi z 
środków MONu. 
 
O godzinie. 1910 wyszedł radny Kruszyński. 
 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie stanu dróg powiatowych. 
Pan Przewodniczący zaproponował aby po zmianie przepisów obciążać GDDKiA za sprzątanie i 
odśnieżanie chodników przy drodze krajowej, będą z tego środki na wykonanie chodników. 
Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał na ten temat i stanowisko GDDKiA jest takie, że to 
właściciele posesji są odpowiedzialne za odśnieżanie i sprzątanie. 
Radny Osiński zaapelował o przyśpieszenie prac w sprawie remontu targowiska. 
Burmistrz odpowiedział, że jest gotowy projekt i pozwolenie na budowę. W harmonogramie naboru 
wniosków w Urzędzie Marszałkowskim jest projekt tzw. Zielony Rynek. Jeżeli będzie szansa na 
otrzymanie dofinansowania to złożymy wniosek a jeżeli nie to trzeba będzie pomyśleć o innym 
rozwiązaniu. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie targowiska. 
Radny Dzbuk zapytał jak wygląda sprawa przejęcia oczyszczalni w Nadarzycach. 
Burmistrz odpowiedział, że przyjęto harmonogram wykonania kanalizacji na terenie gminy i 
informował o pracach jakie w tym kierunku należy wykonać. Sprawę przejęcia oczyszczalni w 
Nadarzycach cały czas monitoruje ale rozmowy z wojskiem nie są łatwe. Rozmowy stanęły na tym, 
że wojsko musi się dowiedzieć od wojewody czy może za darmo oczyszczalnię przekazać najpierw 
Starostwu a później Starostwo nam. Trzeba czekać, oczyszczalnia jest w bardzo dobrym stanie i 
warto ją przejąć. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcowi Jastrowia Panu Filipiakowi, który przeczytał 
pismo skierowane do Burmistrza w sprawie wycięcia drzew na skarpie. 
Burmistrz przedstawił informację, że często daje pozwolenie na wycięcie suchych drzew osobom 
korzystającym z MGOPS aby miały opał.  
 
O godzinie 1930 wyszła radna Iwańska. 
 
W tym konkretnym przypadku także osoba dostała pozwolenie na wycinkę. Kierownik Kozłowski 
wskazał, które drzewa mogą być wycięte. Jednak osoba usunęła zdrowe drzewa. Gmina zareagowała 
w ten sposób, że zawiadomiła odpowiednie organy, odebrano wycięte drzewo i przekazano je do 
szkoły w Brzeźnicy. Zrobił przysługę człowiekowi, który go zawiódł. W ostatnim roku gmina 
posadziła około 100 drzew w ramach akcji nasadzeń. 
Kierownik Kozłowski uzupełnił informację Burmistrza mówiąc, że nie ma zbytu w gminie na 
drzewo. Często wydaje się pozwolenia osobom korzystającym z MGOPS i tak było w tym 
przypadku. Chodziło o 5 suchych brzóz. Osoba, która wycięła drzewa miała wskazane inne drzewa i 
stąd reakcja gminy w postaci wysłania zawiadomienia do organów ścigania. 
Prezes Spółdzielni na ul. Roosevelta poprosił aby w zmianach do budżetu na 2017 rok ująć budowę 
drogi na osiedlu, pytał także o to kiedy będzie wykonana siłownia zewnętrzna. 
Burmistrz obiecał wykonanie siłowni zewnętrznej a w sprawie drogi będzie dyskusja. 
Rada Kwilińska poinformowała Prezesa Zasadę, że jest radną z tego okręgu i poprosiła aby pytania i 
prośby kierować bezpośredni do niej. 
O godzinie 1950 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXVIII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
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Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


