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

dnia 30 maja 2017 roku w godzinach od 1600 do 1810. 
 
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 Komisariatu Policji w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
-  prasa.  
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a 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 Nagórskiego na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. 
1. Porządek obrad XXXI 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 z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie za rok 2016 
5. Informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki 
Gminnej na temat stanu dróg i chodników  
6. Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie. 
7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
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 uchwały w sprawie: 
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 360/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  
30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w 
czasie przekraczającym wymiar zajęć. 



2 
 

 

Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony jako pkt. 11. 
 
Ad. 1c 
Do protokołu z poprzedniej sesji nie wniesiono żadnych uwag.  
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnego Kruszyńskiego) 
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 spotkań Zarządu Związku Międzygminnego. Poinformował, że został 
odwołany Przewodniczący Zarządu Zygmunt Jasiecki. Odwołanie nastąpiło na skutek braku 
współpracy Pana Jasieckiego z Zarządem. Na 21 głosujących za odwołaniem było 20. W 
wyniku wewnętrznej kontroli ustalono, że 90% budżetu na promocję  Związku zostało wydane 
przez 4 miesiące. Była też dymisja Głównej Księgowej z powodu braku możliwości 
współpracy. Przewodniczącą została obecna Zastępczyni. Ma nadzieję na efektywne 
zarządzanie Związkiem. Następnie poinformował o walnym zgromadzeniu Członków 
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw DROGA S-11, które powstało w 2007 roku. 
Miało ono na celu lobbowanie w sprawie budowy drogi S-11. Niewiele z tego wyszło, 
Stowarzyszenie niczego nie dokonało.  
Burmistrz przedstawił informację na temat stanu bezrobocia na koniec grudnia 2016r. i koniec 
maja 2017r. 
Radny Dzbuk zapytał czy długotrwale bezrobotni są klientami MGOPS. 
Burmistrz odpowiedział, że pewnie są klientami MGOPS i wyjaśnił na jakich zasadach 
MGOPS udziela pomocy. Powiedział też, że spora część z tych bezrobotnych to alimenciarze. 
Podpisał umowę na zatrudnienie 3 alimenciarzy i zgłosiło się 2. 
Radna Iwańska zapytała długotrwale bezrobotni co to znaczy. 
Burmistrz odpowiedział, że to bezrobotni powyżej 12 miesięcy. 
W sprawie realizacji uchwał Burmistrz poinformował, że w sprawie ulg zgłosiła się już jedna 
firma i jest to DINO. 
Radny Cyruk zapytał kto został dzierżawcą plaży miejskiej. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to firma, która prowadzi Ratatuj. Będą płacić 5 tysięcy za sezon 
plus podatek i inne koszty utrzymania budynków. Po stronie gminy jest zatrudnienie 
ratowników. 
Radny Osiński zapytał w sprawie pkt. 10 co było powodem uchylenia zarządzenia. 
Burmistrz wyjaśnił, że trzeba było podjąć nowe zarządzenie bo na podstawie starego nie można 
dokonać sprzedaży. 
 
Ad. 3  
Pan Przewodniczący przedstawił informację  o swojej pracy między sesjami (zał nr 4).  
Pan Przewodniczący podziękował radnym, którzy stanęli w poczcie na mszy z okazji 3 maja. 
Poprosił aby ci radni, którzy nie mogą stać w poczcie szukali sobie sami zastępstwa. 
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Radny Nagórski zapytał dlaczego Pan Przewodniczący uczestniczył tylko w jednym jubileuszu 
a było 3. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że nie pozwoliły mu obowiązki związane z prowadzeniem 
firmy. 
  
Ad. 4  
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie za rok 2016 (zał nr 5). 
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie było omówione na dwóch komisjach, 
radni otrzymali je wcześniej i poprosił o pytania. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 5 
Informacja Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki 
Gminnej na temat stanu dróg i chodników. 
Informację przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Agnieszka Kazberuk  
Radny Kruszyński zapytał czy był omawiany temat zimowego utrzymania dróg czy tylko 
pozimowego. 
Przewodniczący Komisji Adam Dzbuk odpowiedział, że zimą w sumie dwa dni były takie 
ciężkie ale jego zdaniem Burmistrz panuje zimą nad należytym utrzymaniem dróg. Jako 
komisja na ten temat nie rozmawiali. Poinformował, że na posiedzeniu Klubu 
Przewodniczących przedstawił sytuację na drodze publicznej między Samborskiem a 
Jastrowiem. Podczas opadów droga staje się nieprzejezdna. Burmistrz obiecał wykonać drogę 
pod warunkiem pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego. 
Burmistrz poinformował, że razem z Nadleśniczym objechał teren Nadleśnictwa pod kontem 
przeglądu dróg leśnych. Wyznaczono odcinki gdzie jest wspólny interes Nadleśnictwa z 
gminą aby w przyszłości na zasadzie partnerstwa remontować te odcinki. O szczegółach 
będzie informował później a koszty w ramach posiadanych środków. 
Radny Król zapytał czy były jeszcze zawierane inne umowy po tej podpisanej w 2011 roku z 
GDDKiA. Chodzi o odprowadzenia i usługi. 
Burmistrz odpowiedział, że były zawierane aneksy odnośnie stawek. 
Kierownik Kozłowski dopowiedział, że jeżeli chodzi o czyszczenie studzienek to nie było to 
zmieniane. 
Radny Król poprosił aby dostarczyć mu te aneksy. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 6 
Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie (zał nr 6). 
Pan Przewodniczący poinformował, że informację radni otrzymali na piśmie i poprosił o 
zadawanie pytań. 
Radny Nagórski zapytał jak wygląda sytuacja z wycinką drzew nad byłym torem kolejowym i 
czy po dewastacji innych drzew planowane są prace porządkowe. 
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Kierownik Kozłowski odpowiedział, że policja sprawę umorzyła ze względu na stan zdrowia 
winowajcy. 
Część drzew- wierzby należy uporządkować a pozostały teren  pozostawić w stanie dzikim. 
Potrzeba pomysłu na zagospodarowanie tego terenu, w pobliżu jest separator. 
Burmistrz przedstawił kolejny problem związany z tym teren, część terenu jest własnością PKP. 
Są problemy z PKP, 1,5 roku trwało załatwienie sprawy z przejęciem terenu nad torami w 
stronę platformy widokowej. 
Radny Bzowski zgłosił problem z powalonymi drzewami na drodze do Sypniewa po nawałnicy. 
Należy zrobić przegląd drzew przy drogach aby nie dochodziło do takich sytuacji. 
Radny Hundt powiedział, że Nadleśnictwo co rok robi przeglądy drzew przy drogach i jeżeli 
są problemy zgłasza to do zarządcy drogi. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona i poprosił o zadawanie 
pytań. 
Radny Król zapytał czy zgłaszają się po pomoc osoby starsze, którym brakuje na leki i czy 
MGOPS wspiera finansowo takie osoby. 
Kierownik Janusiak odpowiedział, że jeżeli kwalifikują się do pomocy przyznawany jest 
zasiłek celowy w ramach posiadanych środków. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że kryterium 350% kryterium dochodowego to duża 
kwota. 
Kierownik Janusiak wyjaśnił jak te kryteria funkcjonują. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 398/2017 (zał nr 7) 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został przedstawiony. 
Burmistrz dodał o jaki lokal chodzi w uchwale.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 399/2017 (zał nr 8) 
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Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
Burmistrz wyjaśnił o jaką nieruchomość chodzi w uchwale. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 400/2017 (zał nr 9) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały a Burmistrz omówił załącznik nr 3- zmiana wydatków 
majątkowych. 
Radny Król w temacie zakup nowości wydawniczych zapytał czy sugerują jakie książki należy 
zakupić. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie, wybór należy do nas. 
Radny Bzowski w temacie budowa boiska w Sypniewie zwrócił uwagę, że nic się nie dzieje. 
Burmistrz odpowiedział, że termin oddania to koniec sierpnia 2017 i wygląda na to, że nie jest 
zagrożony. 
Radny Nagórski zapytał w temacie doposażenia gminnych placów zabaw kto zarządza tym 
projektem i czy są sprecyzowane zakupy. 
Burmistrz odpowiedział, że nie jest to projekt, place zabaw podlegają przeglądom i w wyniku 
takiego przeglądu na jednym z placów zabaw, na ul. Grunwaldzkiej okazało się, że urządzenie 
jest uszkodzone. Urządzenia mają być z atestem i nie znalazła się żadna firma, która 
naprawiłaby to urządzenie. Stąd decyzja o zakupie nowego urządzenia. Jeżeli starczy środków 
doposażony zostanie też plac zabaw na Alei Wolności. 
Przewodniczący Kurzyna zapytał o termin zakończenia prac przy skateparku. 
Burmistrz odpowiedział, że 30.07.2017r. upływa termin prac. Teren został przekazany a 
inwestycję wykona firma ze śląska, solidna i znana.  
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15  
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 401/2017 (zał nr 10) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 360/2016 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie 
przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym wymiar zajęć. 
Burmistrz wyjaśnił o co chodzi w uchwale. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 402/2017 (zał nr 11) 
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Ad. 12 
Radny Król zapytał jak daleko jest z wprowadzenie WTZ do nowego budynku. 
Burmistrz odpowiedział, że jest etap odbiorów technicznych, gaz jest podłączony ale muszą 
być jeszcze wykonane próby szczelności gazu. Kierownik Janusiak wystąpił do Starostwa o 
przedłużenie terminu wyprowadzki do końca czerwca. Otrzymał pisemną odpowiedź, że 
ostateczny termin to 15.06.2017r. i trzeba go dotrzymać. Pismo podpisał też Dyrektor Nowicki. 
Za funkcjonowanie WTZ odpowiada powiat i inwestycje w tym kierunku powinny być 
prowadzone wspólnie z powiatem. Gmina robi przysługę powiatowi a celem jest dbałość o 
niepełnosprawnych mieszkańców. Budynek ma służyć nie tylko WTZ ale będą też 
funkcjonowały tam świetlice terapeutyczne. Jest to budynek usług społecznych. 
Pan Przewodniczący poinformował, że otrzymał od Zarządu Powiatu pismo w sprawie 
przejęcia szkoły. Odpowiedź Zarządu jest negatywna. 
Radny Cyruk zapytał jak wygląda sprawa z przyłączami na ul. Ludowej. 
Przedstawicielka ZECiUK odpowiedziała, że cały czas przyłącza są wykonywane, obecnie 
podłączonych jest 16 nieruchomości. 
Kierownik Sarna dodał, że 12.06.2017r. wchodzi wykonawca drogi i inwestycja ma być 
zakończona do końca września 2017r. 
Przedstawicielka ZECiUK  poinformowała, że spółka pilnie poszukuje pracowników. 
Radny Osiński zapytał czy projekt na budowę ulicy Aleja Wolności jest sfinalizowany, czy 
będą jeszcze jakieś poprawki do projektu. 
Burmistrz odpowiedział, że uczestniczył w Walnym Posiedzeniu Spółdzielni i po dyskusji 
sugestie spółdzielni zostały uwzględnione. Następnie Burmistrz wyjaśniał, po której stronie 
będzie położony chodnik, gdzie będą usytuowane parkingi. 
Radna Kazberuk zapytała czy na dole ul. Zawiszy trwają prace związane z budową kanalizacji. 
Burmistrz odpowiedział, że jest wydana decyzja podziałowa, trwają rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim aby nie płacić opłaty za odlesienie tego terenu. 
 
Ad. 13 
Pan Przewodniczący poinformował o piśmie Związku Miast Polskich, odczytał życzenia od 
posłanki Janyski z okazji Dnia Samorządowca. Poinformował, że nie udało się zaprosić firmy 
na prezentację programu e-sesja. 
Pani Sekretarz wyraziła swoje zdanie, że są pozytywne opinie o tym programie ale nie uważa, 
że teraz jest czas na zmiany. Jest rok do końca kadencji i najlepiej zmiany wprowadzić tak aby 
zaczęły obowiązywać od nowej kadencji. Trzeba odpowiednio wcześnie zaplanować w 
budżecie środki na zakup programu i tabletów. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie zasadności wprowadzenia programu w tej kadencji. 
Radny Kruszyński poprosił o usunięcie z placu zabaw przy Alei Wolności trzech starych 
urządzeń. 
Radny Osiński w imieniu działkowców poprosił o wyrównanie drogi na ul Mickiewicza 
prowadzącej na działki. 
Radna Łatka poprosiła o wyczyszczenie pobocza drogi z Jastrowia do Nadarzyc. 
Burmistrz odpowiedział radnej, że w dniu dzisiejszym rozpoczęto wykaszanie poboczy. 
Powiedział, że zorganizuje objazd z Dyrektorem Jaskólskim po gminie aby wskazać miejsca 
wymagające interwencji. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie koszenia poboczy dróg powiatowych. 
Pan Przewodniczący poprosił o zagospodarowanie terenu na ul. Żymierskiego. 
Burmistrz odpowiedział, że była o tym mowa na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i jest otwarty 
na propozycje w jaki sposób teren ma być zagospodarowany. 
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Kierownik Kozłowski dodał, że działka, o której jest mowa została wydzierżawiona jako teren 
rolny. 
Burmistrz poinformował o zaproszeniu ze Steinfeld i poprosił aby radni, którzy chcą jechać 
zadeklarowali się do końca czerwca. 
 
O godzinie 1810 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXXI sesji został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


