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

dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach od 1600 do 1820. 
 
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 Jastrowie- Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Oskar Dąbrowski 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
- Komendant Straży Miejskiej- Karolina Wiśniewska 
-  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 Ryszarda Króla na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
1. Porządek obrad XXX 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. Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji, OSP za ubiegły rok 
5. Sport i kultura w gminie, baza turystyczna i przygotowanie do sezonu letniego 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
9. Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok 
11. Interpelacje i zapytania 
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie: 
-  zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 
związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie  gminy i miasta Jastrowie 
- zatwierdzenia taryf za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wód  opadowych i 
roztopowych. 
 

Głosowanie: 
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Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał będą wprowadzone jako pkt. 11 i 12. 
 
Ad. 1c 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag.  
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Króla) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
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). 
Burmistrz rozwinął temat w sprawie spotkania w Koszalinie z Dyrekcją Polskiej 
GrupyGazowniczej dotyczącego możliwości rozbudowy sieci gazowniczej na terenie gminy i 
miasta. Chodziło o  gazyfikację nowego osiedla domków jednorodzinnych, ul. Konopnickiej 
oraz terenów na ul. Roosevelta koło PRECONU. Rozpatrywano też możliwość budowy 
gazociągu do Nadarzyc. 
W sprawie uznania drogi do Nadarzyc do kategorii dróg o znaczeniu obronnym przeczytał 
korespondencję ze Starostwem Powiatowym w Złotowie, z której wynika, że Starosta otrzymał 
ze Sztabu Generalnego informację, z której wynika, że będą prowadzone prace nad nowym 
wykazem dróg o znaczeniu obronnym. 
Burmistrz przeczytał też fragmenty korespondencji z IPN w sprawie zmiany nazewnictwa ulic- 
2 lutego i Kieniewicza. Nie mamy opinii odnośnie zmiany nazwy ulicy Żymierskiego i 
Kruczkowskiego. Następnie Burmistrz wyjaśniał jak będą wyglądały procedury związane ze 
zmianą nazewnictwa ulic. Poinformował że pełna odpowiedzialność za nową nazwę ulicy 
spadnie na radę.  
Radny Nagórski zapytał czy w sprawie wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Północnej 
Wielkopolski materiały można uzyskać. 
Burmistrz odpowiedział, że są na stronie Urzędu Marszałkowskiego. 
Przewodniczący Kurzyna zapytał czy jeżeli zmienilibyśmy więcej ulic niż nakazuje ustawa 
koszty ponosi gmina czy mieszkańcy. Miał na myśli ulicę Roosevelta. 
Burmistrz odpowiedział, że chyba gmina musiałaby ponieść koszty. 
 
Burmistrz w imieniu swoim i Przewodniczącego Rady pożegnał odchodzącego na emeryturę 
podinspektora Błażeja Redzimskiego, byłego  Komendanta Komisariatu Policji w Jastrowiu. 
Podziękował Panu Błażejowi za 10 lat służby w Policji na terenie naszej gminy, podkreślił 
dobrą współpracę i wysoko ocenił służbę odchodzącego komendanta, życząc zdrowia i wielu 
sukcesów w życiu osobistym, wręczył  wiązankę kwiatów i okolicznościowy grawerton. 
Pan Błażej Redzimski podziękował za wiele lat współpracy, podkreślił, że samorząd jastrowski 
zawsze wspierał Policję w różnych aspektach jej funkcjonowania, również podkreślił dobrą 
współpracę z Urzędem Gminy i Miasta oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy. 
 
Ad. 3  
Pan Przewodniczący przedstawił informację  o swojej pracy między sesjami (zał nr 4).  
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Jako ciekawostkę Pan Przewodniczący przedstawił statystykę kosztów rzeczywistych udziału 
gminy w szkoleniach organizowanych przez WOKISS oraz staż wielkopolskich wójtów, 
burmistrzów i prezydentów w samorządzie. 
Radny Nagórski zapytał czy Przewodniczący będzie starał się aby ponownie zorganizować 
szkolenie, które się nie odbyło. 
Przewodniczący odpowiedział, że szkolenie można zorganizować pod warunkiem, że radny 
zbierze odpowiednią liczbę radnych, którzy zechcą ze szkolenia skorzystać. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że koszt przyjazdu Profesora, który szkolenie prowadzi, jest duży. 
Specjaliści nie przyjadą też na wykład dla kilku radnych. 
 
Ad. 4  
 Zapoznanie się ze wskaźnikami działalności Straży Miejskiej, Policji, OSP za ubiegły rok 
 (zał nr 5, 6, 7). 
Pan Przewodniczący poinformował, że informacje zostały omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji i zapytał czy są pytania. 
Radny Nagórski zapytał Komendanta Wojtczaka czy są realne szanse na prace i prowadzone 
konsultacje w temacie naprawy sygnalizacji świetlnej na głównym skrzyżowaniu w stosunku 
do pieszych. 
Komendant Wojtczak odpowiedział, że za główne skrzyżowanie odpowiada GDDKiA. Jako 
policja mogą tylko poprosić albo zawnioskować o poprawę. Obiecał problem przekazać. 
Radny Dzbuk miał wniosek do Komendant Straży Miejskiej w sprawie ochrony środowiska 
aby przypilnować osoby, które zatruwają rzeki ściekami i likwidować dzikie wysypiska śmieci. 
Radny Król zwrócił uwagę, że nielegalne wysypiska występują też w okolicach Sypniewa. 
Burmistrz odpowiedział, że śmieci podrzucane są głównie nocami. Złapani tłumaczą się tym, 
że nie mają gdzie wywieźć i może rozwiązaniem tego problemu będzie powstający PSZOK. 
Pani Komendant powiedziała, że jest problem w Sypniewie nie tylko ze ściekami ale i ze 
śmieciami. Są to wieloletnie zaszłości. Starają się w miarę możliwości kontrolować posesje. W 
czerwcu planowana jest kontrola posesji gdzie są pod względem podłączania posesji do 
kanalizacji burzowej. Przyłącza mają być zlikwidowane i już nie będą stosowane pouczenia ale 
będą wyciągane konsekwencje prawne. Na zakończenie poprosiła o składanie zawiadomień o 
wszelkich nieprawidłowościach 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad.5 
Sport i kultura w gminie, baza turystyczna i przygotowanie do sezonu letniego (zał nr 8,9). 
Pan Przewodniczący poinformował, że temat został omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji i poprosił o zadawanie pytań.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. 
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Kierownik MGOPS Jarosław Janusiak powiedział, że sprawozdanie z działalności MGOPS 
zostało przedstawione na poprzedniej sesji, tutaj jest przedstawione uszczegółowienie. 
Radny Dzbuk zapytał ile program 500+ przyniósł urodzeń. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, że w 2015 było 63 urodzenia, w 2016 było 135 urodzeń ale 
według niego niekoniecznie związane jest to z programem 500+. Program za to spowodował 
to, że poprawiła się sytuacja materialna rodzin a co za tym idzie spadła liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 391/2017 (zał nr 10) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Burmistrz przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji radny Nagórski miał szereg pytań 
i złożył w tym temacie interpelację, na którą udzielił odpowiedzi. 
Pan Przewodniczący przeczytał interpelację złożoną przez radnego Nagórskiego (zał nr 11) i 
poprosił Prezesa ZECiUK o udzielenie odpowiedzi. 
Prezes Białas poinformował, że 20.03.2017r. złożył do Burmistrza wniosek w sprawie nowych 
stawek na wodę i ścieki. Wyjaśnił na czym polega różnica w wysokości opłaty abonamentowej 
i dlaczego jest podwójne sformułowanie opłaty. Wyjaśnił też sprawę naliczania kosztów 
odczytu wodomierzy. Prezes odniósł się też do sformułowania w interpelacji, że po pobieżnych 
analizach radny Nagórski stwierdził, że spółka zawyża ludziom rachunki. Stwierdził, że są to 
pomówienia, spółka bierze odpowiedzialność za naliczenia i w razie wątpliwości prosi aby o 
wyjaśnienia zwracać się do spółki. Wyjaśnił też jakie składniki składają się na wysokość stawki 
abonamentowej. Na zakończenie zwrócił się z prośbą aby traktować spółkę jako wspólne dobro. 
Pan Przewodniczący zaapelował o mniej biurokratyzacji co miało miejsce w tej sprawie. 
Wystarczy zapytać a Prezes udzieli odpowiedzi. Następnie zachęcił do zapoznania się ze 
wskaźnikami cen wody i ścieków w powiecie.  
Radny Nagórski wyjaśnił, że jego pytania zrodziły się z tego, że we wniosku zawarte jest co 
innego niż późniejsze szczegółowe opisanie w taryfach. 
Prezes Białas zacytował wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi na interpelację i zobowiązał się w 
przyszłym roku bardziej uściślić sformułowania zawarte w taryfach. 
Radny Nagórski podał przykład mieszkańca, który czyta wystawioną fakturę za zużycie wody 
i ścieków jako przykład tego, że faktury rozliczane są w inny sposób niż zapisy w taryfie. 
Zapytał też skąd się bierze różnica taryfy w stosunku do Rozporządzenia Ministra 
Budownictwa. 
Pan Przewodniczący Kurzyna przerwał wymianę zdań między radnym Nagórskim a Prezesem 
Białasem i zaproponował aby Panowie spotkali się i wyjaśnili wątpliwości. Pytania radnego nie 
mają związku z projektem uchwały. 
W związku z tym, że nie było więcej pytań związanych z projektem uchwały zamknął dyskusję. 
Głosowanie: 
Za                       -14  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 1 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 392/2017 (zał nr 12) 
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O godzinie 1740 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1750 obrady wznowiono. 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
i Miasta Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 393/2017 (zał nr 13) 
 
 
Ad. 9 
Podjęcie  uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 394/2017 (zał nr 14) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 395/2017 (zał nr 15) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie  gminy i 
miasta Jastrowie 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 396/2017 (zał nr 16) 
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Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych wód  opadowych i roztopowych. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 397/2017 (zał nr 17) 
 
Ad. 13 
Interpelacje i zapytania 
Pan Przewodniczący poinformował o interpelacji radnego Nagórskiego i przekazał odpowiedź 
na nią. 
Radny Dzbuk poruszył temat działalności ZGM Spółka z o.o i poprosił aby na następne 
posiedzenie Pani Prezes i Burmistrz przygotowali porównawcze dane działalności spółki oraz 
informacje czy mieszkańcy są zadowoleni z działalności spółki. 
Burmistrz odpowiedział, że spółka działanie niecałe 4 miesiące i za wcześnie jest na 
podsumowania. O finansach spółki nie może nic powiedzieć a o różnicach mówił przed 
powołaniem spółki. Spółka ma szersze spektrum działania niż zakład budżetowy. Pani Prezes 
może przygotować informację czym się spółka obecnie zajmuje, jaki jest stan zatrudnienia, 
jakie nowe możliwości się otworzyły. 
Radny Dzbuk powiedział, że z terenu chodzą słuchy o zwolnieniu pracowników fizycznych a 
usług nie ma kto wykonywać. 
Pani Prezes Haweto odpowiedziała, że zadaniem spółki jest administrowanie i zarządzanie 
wspólnotami. Podczas zebrań padały zarzuty, że ekipa remontowa nic nie robi a teraz jest 
odwrotnie, ekipa jest potrzebna. Zmienił się charakter działalności i spółka musi dbać o zyski. 
Burmistrz dodał, że najważniejsza różnica dla gminy jest widoczna w budżecie. Co rok 
dawaliśmy dotację 700tys. a teraz tego w budżecie nie ma.  
 
Ad. 14 
Sprawy bieżące i wolne wnioski 
Radny Nagórski zgłosił wniosek wpisania do planu pracy Komisji Rewizyjnej kontroli 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z terminem przeprowadzenia jej w 
miesiącu czerwcu 2017r. a następnie wymienił zakres kontroli. 
Burmistrz pytał radnego Nagórskiego co konkretnie chce kontrolować. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że jak wygląda zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
Radny Nagórski uściślił, że chce by rada mogła uzyskać informację jak z tym zaopatrzeniem 
jest. Dyskusja na ten temat została przerwana i wiele rzeczy nie zostało wyjaśnionych. 
Prezes Białas odpowiedział, że może przygotować informację a rada nie ma kompetencji do 
kontrolowania spółki. Burmistrz posiada sprawozdanie z działalności spółki, które 
przygotowywane jest zgodnie z przepisami. Jeżeli rada chce to może przedstawić w formie 
informacji z działalności spółki. Są pewne procedury, których Prezes i zarząd nie może 
przekroczyć. Sprawozdanie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu a radzie może przedstawić 
informację. 
 W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie procedur kontroli i zakresie kontroli. 
Głos zabierał Burmistrz, Pan Przewodniczący i radny Nagórski. 
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i zobowiązał się do sprawdzenia o jakie informacje 
radnemu dokładnie chodzi. 
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Radna Iwańska poprosiła o naprawę drogi na ul. 1 Maja, potrzebna jest równiarka. 
Radny Nagórski zapytał czy Pan Przewodniczący chce odsuwać w czasie uchwałę, którą 
zgłosił. 
Pan Przewodniczący pytał o jaką uchwałę chodzi. 
Radny Nagórski wyjaśniał, że o uchwałę o wpisaniu do planu pracy Komisji Rewizyjnej 
kontroli zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że zapozna się z przepisami czy kontrola leży w 
kompetencji Komisji Rewizyjnej. 
Radny Nagórski przypomniał, że wiele razy Pan Przewodniczący stwierdzał, że sprawdzi i nic 
z tego nie było. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie przygotowania i podjęcia uchwały w temacie 
zaproponowanym przez radnego Nagórskiego. 
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący zapytał o co wnioskuje radny Nagórski. 
Radny Nagórski odpowiedział, że składa wniosek- uchwała o wprowadzenie do planu pracy 
Komisji Rewizyjnej  kontroli zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i prosi 
o przegłosowanie go. 
Głosowanie: 
Za                       -3 
Przeciw             – 8 
Wstrzymało się - 4 
Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od wojewody w sprawie, o którą pytał 
radny Nagórski i jest dostępne w biurze rady. Będzie odpowiedź na nie. 
 
O godzinie 1820 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXX sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała:  
Katarzyna Jędrzejczak 


