
 
Protokół nr  XXXIII/2017 sesji  nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, 

która odbyła się dnia 4 lipca 2017 roku w godzinach od 1400 do 1430. 
 
W sesji uczestniczyło 13 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Główna Księgowa- Małgorzta Blicharz-Głowacka 
- Zastępca Burmistrza GiM –Jerzy Klimczak 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Oskar Dąbrowski 
 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1400 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Agnieszkę Kazberuk na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Następnie przedstawił porządek obrad: 
 1. Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok 
3. Interpelacje i zapytania 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
 
Ad. 2 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Burmistrz przedstawił powód zwołania sesji nadzwyczajnej. OSP Sypniewo złożyło 
wniosek o zakup lekkiego samochodu strażackiego, szansę uzyskania dofinansowania 
ocenił jako słabą. Jednak okazało się, że mało wniosków wpłynęło i wniosek OSP 
Sypniewo został pozytywnie oceniony. Wartość samochodu wynosi 180tys. 90tys. to 
środki gminy a 100tys. to dotacja. 80tys. to wkład własny a 10tys. to koszty pośrednie. 
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest dla gminy niespodzianką. Do 7 lipca musi być 
podpisania umowa i wysłana do Zarządu Województwa a do 8 lipca muszą być wysłane 
środki. Stąd wniosek o zwołanie sesji w trybie pilnym. 
Radny Cyruk zapytał skąd będą pochodziły środki na dofinansowanie. 
Burmistrz odpowiedział, że środki będą pochodziły ze sprzedaży działek, mamy 
zaplanowane przetargi i są zainteresowani kupnem. 
Pani Główna Księgowa omówiła projekt uchwały. 
Burmistrz powiedział, że zakup samochodu lekkiego rozwiąże problemy z kierowcą, które 
są w Sypniewie. Do jego prowadzenia nie potrzeba specjalistycznego prawa jazdy. 
Komendant Miejsko-Gminny OSP informował o tym jakiej marki będzie samochód do 
OSP Sypniewo oraz jakie zadania będzie spełniał. Stary samochód zostanie przekazany do 
PSP w Złotowie. PSP może przekazać go innym jednostkom a jeżeli nie będzie chętnych 
to można go sprzedać. Jego wartość to około 5-6tys. 
Burmistrz dodał, że samochód będzie do odbioru najpóźniej we wrześniu. 
Więcej pytań nie było.  
Głosowanie:  
Za                     - 13 
Przeciw               -0 
Wstrzymało się  - 0 



Uchwała została przyjęta 13 głosami jako uchwała Nr 412/2017 (zał nr 2) 
 
Ad. 3 
Nie było. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokół z kontroli 
przeprowadzonej w MGOPS, do zapoznania się.  
Burmistrz przypomniał o zapisach na wyjazd do Steinfeld. 
Poinformował też, że w dniu wczorajszym nastąpiło oficjalne przekazanie kwoty 750tys. 
na Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie. Ogłoszono przetarg na remont 
budynku i rozstrzygniecie nastąpi 12.07.2017r. Dom musi zacząć działać do końca 
grudnia. Na utrzymanie mamy dostawać rocznie 350tys. Będzie 5 miejsc pracy i około 20 
pensjonariuszy. Jest obawa, że nie znajdą się firmy, które by wykonały remont. Może 
być sytuacja, że trzeba będzie dołożyć do remontu środki z naszego budżetu. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie terminu wykonania prac. 
Po skończeniu dyskusji radna Łatka zgłosiła brak światła na ulicy Ogrodowej. 
Burmistrz odpowiedział, że zgłosi awarię. 
Radny Król upomniał się o wyrównanie nawierzchni na ul. Bocznej. 
Burmistrz odpowiedział, że podczas objazdu ulic w gminie zajedzie na ul. Boczną i oceni 
jej stan. 
 
O godzinie 1430 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 
 


