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Protokół nr XXXII/2017 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 27 czerwca 2017 roku. 

 
 
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 
- Przedstawiciel GDDKiA- Kamilla Burdelak 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
 
Listy obecności sołtysów stanowią 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 radną Agnieszkę Kwili ńską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej 
     a)  sprawy regulaminowe: 
     b)  stwierdzenie kworum 
     c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji 
3.  Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
4.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2016rok 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2016r. 

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w spawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2016 roku 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok 

e) dyskusja 
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu w 2016 roku   
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2016 

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
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10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok 
11. Interpelacje i zapytania 
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 
Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały: 
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
Przewodniczący Kurzyna poinformował, że zgodnie z wnioskiem ze wspólnego posiedzenia 
komisji projekt uchwały został rozdzielony na dwa projekty. 
Radny Król zaproponował aby drugą uchwałę przełożyć do następnej sesji, nie procedować 
jej dzisiaj.  
Pan Przewodniczący zapytał czy chodzi radnemu o to aby jej dzisiaj nie wprowadzać do 
porządku obrad. 
Radny Król potwierdził. 
Radni zapytali o powód nie wprowadzania projektu uchwały do porządku obrad.  
Radny Król wyjaśnił, że chodzi o sporną działkę dzierżawioną przez rolnika. Było dużo 
niepokojących interwencji w stosunku do tego rolnika i warto byłoby bliżej przyjrzeć się temu 
jak prowadzi gospodarstwo. Zająć się tym miałaby Komisja Rolnictwa. 
Przewodniczący Kurzyna po konsultacji z radcą prawnym powiedział, że projekt uchwały 
zgłoszony przez Burmistrza ma być wprowadzony do porządku obrad a po przegłosowaniu 
zmienionego porządku radny Król może wystąpić z wnioskiem o wycofanie tego punktu z 
porządku obrad. 
Radny Nagórski zauważył, że uchwały otrzymały nową treść a projekty nie zostały 
dostarczone zgodnie z przepisami przed sesją. 
Przewodniczący Kurzyna odpowiedział, że treść uchwał jest ta sama tylko z jednej uchwały 
zostały zrobione dwie. Taka propozycja została zgłoszona na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 20.06.2017r. 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
 
Za                      -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 

 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 8 
 
Ad. 1 c 
Do protokołu XXXI sesji   nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołu: 
Za                      -13 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 1 
 
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). 
Przewodniczący Kurzyna zapytał czy z firmą Vortex udało się coś ustalić. 
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Burmistrz odpowiedział, że w sierpniu odbędzie się spotkanie i będą konkretne informacje. 
Firma chce inwestować, chce postawić 6 wiatraków. Na spotkaniu w sierpniu wyjaśnią 
wszystko. 
Radny Bzowski w temacie spotkania z Dyrektorem Lasów w Pile zapytał czy udało się 
rozwiązać konflikt w Zdbicach. 
Burmistrz odpowiedział, że był konflikt z dzierżawcą terenu przy rzece Piławie. Teren został 
wydzierżawiony przez Nadleśnictwo Wałcz osobie z Gdańska. Ten chciał wykorzystać swoją 
pozycję do walki z konkurencją w sprawie spływów kajakowych. Nadleśnictwo Wałcz nie 
zagwarantowało dojazdu do pola biwakowego i stąd konflikt i interwencja a skarżyły się 
nasze lokalne podmioty gospodarcze. Umowa ma zostać zmieniona tak aby nie było konfliktu 
interesu. 
Pan Przewodniczący poinformował o swojej obietnicy zaproszenia na sesję Dyrekcji 
GDDKiA niestety nie przyjechał nikt z Dyrekcji ale jest obecna Pani Burdelak przedstawiciel 
Rejonu w Chodzieży. Sprawy dróg zostaną przeniesione na komisję, podziękował Pani 
Burdelak za przybycie i poprosił radnych aby w czasie przerwy zadawać pytania Pani 
Burdelak. 
Burmistrz zaproponował aby temat dróg poruszyć w punkcie wolne wnioski ponieważ Pani 
Burdelak ma wiele informacji do przekazania. 
Pani Burdelak poinformowała jakie tematy chciałaby poruszyć. 
Pan Przewodniczący zgodził się aby Pani Burdelak odpowiadała na pytania radnych w 
punkcie sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że w poniedziałki odbywał dyżur ale nie było 
interesantów. 
 
Ad. 4  
Udzielenie Burmistrzowi Gminy  i Miasta Jastrowie absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2016 rok. 
a)  
Pani Skarbnik Czyżewska Teresa przedstawiła sprawozdanie finansowe a następnie w formie 
prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2016 rok (zał. nr 4).   
b) 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  uchwałę  Nr SO-0954/28/7/Ko/2017 Składu 
Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o 
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2016 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.(zał nr 5). 
c)  
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Izabela Iwańska  odczytała wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu  z dnia 19 maja 2017r. w sprawie 
absolutorium  dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2016. (zał nr 6) 
d) Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Izabela Iwańska  odczytała uchwałę Nr SO-
0955/26/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w poznaniu z dnia 
26 maja 2017r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 rok (zał nr 7)  
e) 
Przewodniczący Rady Piotr Kurzyna otworzył debatę nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2016 rok. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego oraz integracji Europejskiej – Krzysztof Bzowski. W kilku zdaniach 
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podsumował wykonanie budżetu w 2016 roku. Zaplanowane inwestycje zostały prawie 
wszystkie wykonane, kredyty były spłacane na bieżąco. Na zakończenie powiedział, że 
wnioskuje o poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium i 
podziękował Pani Skarbnik za dyscyplinę budżetową. 
Radny Osiński zwrócił uwagę na duże zaangażowanie środków budżetowych na obiekty 
oświatowe. Ma nadzieję, że następny budżet także będzie uwzględniał potrzeby oświaty i 
sportu. Pozytywnie ocenia wykonanie budżetu za 2016 rok. 
Radna Kazberuk powiedziała, że budżet za 2016 rok został wykonany zgodnie z planem, na 
inwestycje wydano 5 mln i zasadne jest aby udzielić Burmistrzowi absolutorium za 
wykonanie budżetu za 2016 rok. 
Radny Siwak zapytał o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich a 
szczególnie o ERASMUS +. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy dwa programy 
rozpisane na 3 lata.  W związku z podpisaniem umów na lata 2016-2018 na realizację 
projektów wprowadzono załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia. 
Projekt pn. „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach   programu 
ERASMUS+ w poszczególnych latach zaplanowano na kwoty: 

2016r.   54.222,00 zł 
2017r.   5.000,00 zł 
2018r.   2.700,00 zł 

Projekt AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM” w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w poszczególnych 
latach zaplanowano na kwoty: 

2016r.  156.741,00 zł  
2017r.  470.731,00 zł 
2018r.    24.222,00 zł 

Pan Przewodniczący zamknął dyskusję. 
f)  
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok i zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 403/2017 (zał nr 8) 
 
g) 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok i zarządził głosowanie: 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 14 głosami) jako uchwała Nr 404/2017 (zał nr 9) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Kurzyna  pogratulował Burmistrzowi otrzymania 
absolutorium.                                                                                                                                                      
Burmistrz  Piotr Wojtiuk podziękował za współpracę  Pani Skarbnik Teresie Czyżewskiej, 
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz jednostek organizacyjnych, Wysokiej 
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Radzie za udzielenie absolutorium, za wiele wspólnych posiedzeń, komisji i wypracowanych 
wspólnie wniosków.  

Pani Skarbnik podziękowała za gratulacje oraz za pomoc w wykonaniu budżetu 
współpracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy 

O godzinie 1720 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1735. 
 
Pan Przewodniczący Kurzyna oddał głos Pani Kamilli Burdelak przedstawicielowi GDDKiA, 
która informowała o inwestycjach planowanych na drodze krajowej w Jastrowiu i okolicach.  
Dyskutowano o obowiązkach GDDKiA w utrzymaniu drogi i poboczy, o czyszczeniu kratek 
ściekowych, działaniu sygnalizacji na krzyżówce i innych problemach związanych z tą 
tematyką. Na zakończenie Pani Burdelak zaproponowała aby zaprosić Dyrektora Łukę ale 
wcześniej przedstawić mu harmonogram rozmów. 
Pan Przewodniczący Kurzyna podziękował Pani Burdelak za przybycie. 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie. Pan Przewodniczący 
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
O godzinie 1825 wyszedł radny Kruszyński 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 12 (bez radnego Króla) 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (12 głosami) jako uchwała Nr 405/2017 (zał nr 10) 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany nazwy ulicy w Sypniewie. Pan Przewodniczący 
poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 12 (bez radnego Króla) 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (12 głosami) jako uchwała Nr 406/2017 (zał nr 11) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. Pan Przewodniczący poinformował, że 
pierwotnie uchwała zawierała więcej pozycji ale została na wniosek radnych na wspólnym 
posiedzeniu komisji rozdzielona na dwa projekty. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 12 (bez radnego Króla) 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (12 głosami) jako uchwała Nr 407/2017 (zał nr 12) 
 



6 
 

Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 
Burmistrz poinformował, że po wspólnym posiedzeniu komisji rozdzielił uchwałę na dwie 
części i prosi aby ją podjąć. Jest konflikt 2 radnych z dotychczasowym dzierżawcą, wpłynęła 
nawet skarga wnioskodawcy na tych 2 radnych. Konflikt dotyczy spraw związanych z 
przetargami. Aby zaspokoić obawy radnych, że działka będzie właściwie wykorzystywana 
zostanie z wnioskodawcą podpisana specjalna umowa, będzie miał narzucone pewne terminy 
i gmina będzie monitorować czy działka jest właściwie użytkowana.  
Pan Przewodniczący powiedział, że zebrał opinię kilku osób w sprawie gospodarowania 
dotychczasowego dzierżawcy działki. Ma wątpliwość czy uchwała ma być podjęta. Posiada 
wiedzę, że osoba ta ma duży areał i wykorzystuje go tylko w celu uzyskania dopłat  unijnych. 
Wnioskowałby za tym aby nie głosować projektu uchwały z tego powodu aby przyjrzeć się 
dokładniej działalności rolnika, Burmistrz zamiast podpisania kolejnej umowy dzierżawy 
może wystawić działki na przetarg.  
Burmistrz zapytał co to da skoro ten dzierżawca może do przetargu przystąpić i go wygrać. 
Burmistrz dodał, że rolnik nie zalega gminie z żadnymi opłatami, jest to rolnik 
tradycjonalista. Większość jego gruntów to grunty klas V i VI. Ubiegając się o 
dofinansowanie rolnik nie łamie żadnych przepisów. Na zakończenie Burmistrz powtórzył, że 
spisana zostanie z nim specjalna umowa, w której nakreślone zostaną obowiązki związane z 
uprawą działek i poprosił aby na forum rady nie załatwić spraw prywatnych. 
Radny Hundt zapytał czy jeżeli teraz uchwała zostanie odrzucona i zostanie rozpisany 
przetarg to Burmistrz może postawić te same warunki co w umowie czy nie ma takiej 
możliwości. 
Burmistrz odpowiedział, że na przetargu stawiane są standardowe warunki np. określenie 
wysokości czynszu. Można zapisać, że działka musi być przeznaczona na cel rolny. Dodał, że 
wielu ludzi dzierżawi działki tylko po to aby muc płacić KRUS czy brać dopłaty unijne. 
Radny Cyruk zapytał czy ten rolnik korzystał z ulg podatkowych. 
Burmistrz odpowiedział, że nie korzystał. 
Radny Nagórski zapytał jaką całkowitą powierzchnię ma ta działka i dlaczego jest rozbita na 
dwie części. 
Burmistrz wyjaśnił, że działka ma 0,5ha i jest na niej kilku dzierżawców, były to dawne 
ogródki przyszkolne. Jest podział na dwie działki bo są dwie różne umowy. Jedna podpisana 
wspólnie z działką nr 13 w jednym czasie a druga podpisana w innym czasie, w tym samym 
roku ale w innej umowie. Wcześniej ktoś zrezygnował z części działki i przejął ją rolnik, o 
którym dyskutujemy. 
Radny Król jako przedstawiciel Izby Rolniczej rolników z terenu gminy Jastrowie 
powiedział, że prawdą jest, że pisali do Agencji Rolnej pismo w sprawie rolnika o 
nieprawidłowościach, działki tego rolnika były niewłaściwie użytkowane, inni rolnicy mają 
uwagi do tego rolnika. Jego rolą jest zmotywowanie tego rolnika do właściwego użytkowania 
ziemi a nie tylko korzystania z dopłat. Chodzi o prowadzenie właściwej gospodarki rolnej. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie prowadzenia gospodarstwa rolnego przez  
wspomnianego rolnika. 
Głosowanie: 
Za                    - 11 
Przeciw           -   1  
Wstrzymał się -  1  
Uchwała została przyjęta (11 głosami) jako uchwała Nr 408/2017 (zał nr 13) 
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Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt 
uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (13 głosami) jako uchwała Nr 409/2017 (zał nr 14) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 13 głosami) jako uchwała Nr 410/2017 (zał nr 15) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. Pani Skarbnik 
przedstawiła projekt uchwały. 
Burmistrz poinformował, że złożono wniosek do wojewody na dofinansowanie powstania 
Domu Samopomocy, który powstałby w Sypniewie w nieruchomości wcześniej zakupionej 
przez gminę. Wykonano projekt, uzyskano stosowne pozwolenia. Otrzymaliśmy informację, 
że otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 750tys. Utrzymanie Domu będzie finansowane w 
100% z budżetu państwa. Korzystać będzie mogło 20 uczestników i będzie zatrudnionych 5 
opiekunek. Dom ma zacząć funkcjonować od 18.12.2017r. Właśnie ogłaszany jest przetarg na 
wykonanie remontu i wydaje się, że trudno będzie znaleźć wykonawcę. Ma też nadzieję, że 
przyznane 750tys. starczy na wykonanie wszystkich prac. W poniedziałek nastąpi w Poznaniu 
podpisanie umowy z wojewodą. 
Radna Kazberuk zapytała czy będą tam uczestnicy z orzeczeniami o niepełnosprawności. 
Kierownik MGOPS odpowiedział, że uczestnicy mają mieć orzeczenia chorób psychicznych 
w stopniu umiarkowanym. 
Radny Nagórski zapytał na czym polegają przesunięcia w paragrafie 851i 854 dotyczące 
zdjęcia funduszy alkoholowych z dofinansowania zadań zleconych na zakupy własne. 
Pani Skarbnik wyjaśniła na czym polegają przesunięcia, głównie chodzi o to, że zmieniły się 
przepisy i teraz nie musimy dawać dotacji ale sami możemy zlecić zadanie do wykonania. 
Dotyczy to organizacji obozów, zajęć sportowych dla dzieci. 
Radny Nagórski zapytał o podobną sytuację w paragrafie utrzymanie zieleni. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zdejmujemy z zieleni a dokładamy do przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
Kierownik Kozłowski wyjaśnił, że gmina podjęła uchwałę dającą możliwości uzyskania 
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest duże zainteresowanie 
budową i stąd zwiększenie środków na dofinansowanie. 
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Głosowanie: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta ( 13 głosami) jako uchwała Nr 411/2017 (zał nr 16) 
 
Ad. 12 
 
Radny Osiński zapytał czy na spotkaniu w PRGOK w Pile była poruszana sprawa PSZOKu w 
Jastrowiu. 
O godzinie 1900 wyszedł radny Cyruk. 
Burmistrz odpowiedział, że do tej pory w siedzibie spółki można było zdawać wielkogabaryty 
ale teraz już nie można. Firma, która miała umowę ze spółka stwierdziła, że spółka ma zbyt 
duże wymagania finansowe i na terenie Jastrowia chcą w innym miejscu zbiórkę zrobić.  
PRGOK ma otrzymać dofinansowanie na budowę PSZOKów. Jeszcze nie ma informacji, na 
którym miejscu na liście rankingowej wniosek o dofinansowanie się znalazł. Na pewno 
PSZOK w Jastrowiu nie powstanie do końca roku. Przypuszczalny termin to czerwiec 2018. 
Do tej pory będą organizowane zbiórki mobilne. 
Radny Osiński zapytał czy nie można podjąć negocjacji aby przyśpieszyć wykonanie 
oświetlenia przy przejściach dla pieszych. 
Burmistrz odpowiedział, że trwają rozmowy i uzgodnienia i ma nadzieję, że do końca roku 
oświetlenie zostanie wykonane. 
Radny Nagórski w imieniu Klubu Radnych wystąpił z interpelacją w sprawie ograniczenia 
dostępu do informacji na temat kontroli WIOŚ. Chodzi o dokumenty, które były omawiane na 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 
Radnemu udzielono wyjaśnienia, że radny Król zwrócił się do biura rady o udostępnienie 
protokołu z kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w ubiegłym roku. W protokole był zapis, 
że bez zgody WIOŚ nie można go udostępniać bez załączników, których było 16. W 3 
załącznikach znajdowały się dane zawierające imiona, nazwiska i adresy osób fizycznych. 
Dlatego radnemu udzielono informacji, że najpierw trzeba dane zanimizować i wtedy można 
mu protokół przekazać. Do dnia dzisiejszego radny Król nie ponowił wniosku o udostepnienie 
protokołu, który może być już dostępny ponieważ dane w załącznikach zostały 
zanimizowane. 
Radny Osiński zapytał czy do końca kadencji powstanie Izba Muzealna w Jastrowiu. 
Burmistrz odpowiedział, że jest przygotowywany projekt. W budynku, w którym ma powstać 
izba jest wspólnota i są różnice zdań na temat remontu. Jest już wstępny kosztorys, są środki 
zabezpieczone i ma nadzieję, że prace remontowe niedługo będą mogły się zacząć. 
Radny Nagórski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostały podjęte pewne 
działania i miała być przygotowana odpowiedź do WIOŚu i zapytał czy Pan Przewodniczący 
mógłby się podzielić informacją na jakim to etapie jest w chwili obecnej. 
Pan Przewodniczący Kurzyna odpowiedział, że została przesłana odpowiedź do WIOŚu z 
informacją, że tematem zajęła się Komisja Rewizyjna i to co ustaliła na posiedzeniu zawiera 
treść pisma. 
Radny Nagórski powiedział, że sprawa dotyczy merytorycznie Komisji Rolnictwa i zapytał 
dlaczego tylko Komisja Rewizyjna zajmowała się tą sprawą. 
Przewodniczący Kurzyna odpowiedział, że zgodnie ze Statutem Komisja Rewizyjna ma 
funkcje kontrolne, była to kontrola WIOŚu i były wystosowane zarzuty w stosunku do 
Burmistrza i dlatego sprawa została przekazana do Komisji Rewizyjnej, której członkami są 
przewodniczący wszystkich komisji branżowych. 
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W tym miejscu radny Nagórski i Król dyskutowali z Panem Przewodniczącym o zasadności 
przekazania sprawy do Komisji Rewizyjnej. 
Do dyskusji dołączył Burmistrz, który mówił o zarzutach WIOŚ do niego, poinformował, że 
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej razem Prezesem ZECiUK udzielili obszernych wyjaśnień 
na temat zarzutów stawianych przez WIOŚ. 
 
Ad. 13 
Pan Przewodniczący przeczytał pismo z IPN w sprawie zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego 
(zał nr 17) a następnie Burmistrz przedstawił projekt pisma do IPN w sprawie pozostawienia 
nazwy ulicy Kruczkowskiego. W piśmie zawarto informacje, że Kruczkowski ważny jest dla 
Jastrowia jako pisarz, był czynnym uczestnikiem wydarzeń opisanych w Pierwszym Dniu 
Wolności. Podano też argumenty dlaczego nie chcemy zmieniać nazwy ulicy. Następnie 
Burmistrz poinformował o procedurach związanych ze zmianami nazw ulic. Podał 
harmonogram związany ze zmianą nazwy ulic: Żymierskiego i Kieniewicza i ewentualnie 
Kruczkowskiego. Podał skład komisji, która będzie oceniała ankiety złożone przez 
mieszkańców. Poprosił o wybór przedstawiciela rady do komisji.  
Radna Iwańska zaproponowała radnego Siwaka. 
Radny Hundt radnego Osińskiego. 
Radny Król radnego Nagórskiego. 
Głosowanie: 
Radny Siwak za    – 7 głosów 
Radny Osiński za  – 1 głos 
Radny Nagórski za – 2 głosy. 
Do składu komisji wybrany został radny Siwak. 
Radny Nagórski zapytał dlaczego w projekcie pisma do IPN jest stwierdzenie, że cała rada 
chce utrzymać dotychczasową nazwę ulicy. 
Burmistrz odpowiedział, że takie były ustalenia na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Fidurskiemu, który przedstawił inicjatywę aby którąś 
z ulic nazwać ulicą Pileckiego. Następnie przedstawił życiorys Pileckiego i poinformował, że 
udało się zebrać około 400 podpisów mieszkańców popierających tą inicjatywę. Poparło ją też 
4 posłów. Poinformował też, że 19.07.2017r. w Bibliotece w Jastrowiu odbędzie się spotkanie 
z autorem biografii Pileckiego oraz 27.08.2017r. w kościele PWNMP odprawiona zostanie 
msza za Pileckiego. Na zakończenie poprosił o przychylność. 
Radny Nagórski poparł inicjatywę nazwania jednej z ulic Pileckiego oraz zwrócił uwagę czy z 
pismem do IPN w sprawie nazwy ulicy Kruczkowskiego nie lepiej się wstrzymać i sprawdzić 
dokładnie życiorys Kruczkowskiego, żeby nie było takiej sytuacji jak z Wałęsą. Należy 
wybierać na patronów postacie co do których nie ma wątpliwości. 
Pan Przewodniczący powiedział, że w Jastrowiu jest jeszcze wiele ulic co do patronów 
których nie ma pewności czy ulice powinny być nazwane ich nazwiskiem. 
Jako przykład takiej ulicy Burmistrz podał nazwę ulicy Roosevelta. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie działalności Leona Kruczkowskiego. 
Po skończonej dyskusji radny Nagórski zapytał czy gmina będzie korzystała z projektu 
dofinansowania gospodarstw domowych w ekologiczne źródła energii podobnie jak Lipka. 
Burmistrz odpowiedział każda gmina ma swoją strategię. W tym przypadku nie jest 
przekonany czy dobrze jest aby gmina firmowała możliwość zdobycia dofinansowania a 
koszty audytów ponoszą osoby fizyczne. Nie wiadomo co będzie gdy ludzie zapłacą za 
audyty a projekt nie przejdzie. Zadał pytanie firmie, która przedstawiała projekt czy możliwe 
jest aby zrobili trzy budynki gminne ale bez osób fizycznych. Odpowiedzieli, że nie ma takiej 
możliwości, kładą nacisk na gospodarstwa domowe. Będą kolejne nabory i będziemy się 
przyglądać. 
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O godzinie 1955 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXXII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 


