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Protokół nr  XXVI/2016 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 15 grudnia 2016 roku w godzinach od 1530 do 1700. 
 
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 
- Dyrektor ZGM w Jastrowiu – Janina Haweto 
.  
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1530 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Adama Dzbuka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej 
a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

2. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28  
czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa 
handlowego.  
3. Interpelacje i zapytania 
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Burmistrz wyjaśnił radnym dlaczego zwrócił się do Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. Powiedział, że Pani Dyrektor Janina Haweto została powołana na likwidatora 
zakładu budżetowego. Przypomniał, że Rada Miejska w Jastrowiu w dniu 28 czerwca 2016r. podjęła 
uchwałę w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu  przez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego.   
Zgodnie §3 ust.1 wymienionej uchwały - składniki mienia Zakładu stają się majątkiem Spółki i 
stanowią pokrycie kapitału. Wyjaśnił, że trzeba rozszerzyć zapis mający związek z majątkiem spółki 
i dlatego dodaje się § 3a, który przeczytał. Powiedział, że gmina chce oddać spółce nieruchomość  
położoną w Jastrowiu stanowiącą zabudowaną działkę gruntu nr 1597/21 o obszarze 0,4281ha. 
Działka ta zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym, budynkiem magazynowo-
gospodarczym, budynkiem usługowym i  budynkiem stolarni. Rzeczoznawca majątkowy z dziedziny 
szacowania nieruchomości mgr Natalia Kilian wyceniła wartość rynkową nieruchomości na kwotę 
960.980,00zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Nieruchomość 
będzie stanowiła kapitał spółki. Oprócz nieruchomości kapitałem spółki będą samochody, 
rusztowania, wyposażenie zakładu. Wniesienie nieruchomości ma powiększyć majątek spółki aby 
miała ona większe możliwości. 
Burmistrz poinformował, że zostanie powołana rada nadzorcza i jednoosobowy zarząd. Działania 
spółki nie będą miały wpływu na finanse gminy. Spółka ma przynosić dochód. Zysk ma być ale nie 
kosztem usług dla ludności. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że spółka będzie miała dodatni wynik 
finansowy. Gmina nie będzie musiała przekazywać dotacji i po roku okaże się jak spółka działa. 
Radny Osiński zapytał czy nie trzeba przeprowadzić szkolenia dla pozostałych w spółce 
pracowników aby byli świadomi tego co ich czeka. 
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Burmistrz odpowiedział, że były spotkania z pracownikami. Ci co pozostali są świadomi tego jak 
mają pracować. Jeżeli pracownicy się  nie sprawdzą to zarząd zadecyduje co dalej z nimi będzie. 
Pracownicy muszą inaczej niż do tej pory podchodzić do klientów bo z nich będą się utrzymywać. 
Muszą przystosować się do nowych zadań.  
Radny Dzbuk przestrzegał aby spółka nie zaczynała działalności od zakupów, tylko zbierała kapitał. 
Dopiero jeżeli zacznie osiągać zyski może inwestować w sprzęty. Nie można też na początek 
podnosić stawek bo mieszkańcy przestaną korzystać z usług spółki. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie zamierza zaczynać działalności od podwyżek. 
Burmistrz wyjaśniał jak powinna działać powołana spółka 
Radny Król zapytał czy na działce przekazywanej dla spółki jest wyznaczona służebność dla innych 
podmiotów prowadzących działalność w pobliżu. 
Burmistrz wyjaśniał, że działka została wydzielona i założono nową księgę, prawo korzystania z 
przejazdu działką będą mieli Pan Romańczuk i właściciele garaży. Problem może być z warsztatem, 
który tam działa. Następnie szczegółowo wyjaśnił jak można korzystać z tej działki. 
Radny Nagórski zapytał czy ten budynek to będzie wniesie udziału od gminy czy też przejęcie na 
majątek spółki. Burmistrz niezbyt dobrze wyrażał się o pracownikach i zapytał czy zgodnie z § 3 
nastąpiło rozliczenie ze wspólnotami i nikt nie wnosi żadnych roszczeń. Wspólnoty będą miały teraz 
inną firmę rozliczającą. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to jasno zapisane w uchwale 297/2016, że spółka zapewni ciągłość 
działalności wykonywanej przez Zakład w zakresie gospodarki komunalnej określonej w statucie 
Zakładu związanej z realizacją zadań o charakterze własnym Gminy i Miasta Jastrowie oraz zadań z 
zakresu użyteczności publicznej.  
Radny Nagórski powiedział, że chodzi o należności i zobowiązania. Do tej pory były problemy z 
odzyskaniem tych zobowiązań. 
Radny Nagórski pytał dalej czy jest już koncepcja wewnętrznego audytu spółki czy będzie to 
zewnętrzny audyt. 
Burmistrz odpowiedział, że chodzi o audyt, który będzie przeprowadzony po roku działalności 
spółki. W I kwartale 2018 roku będzie sporządzone badanie bilansu a nie audyt. Następnie wyjaśniał 
jakie są rodzaje audytów. W sprawie wspólnot odpowiedział radnemu, że zakład w I kwartale będzie 
się rozliczał w taki sam sposób ze wspólnotami jak do tej pory. Każda wspólnota będzie mogła 
wybrać sobie zarządcę. 
Odpowiadając na pierwsze pytanie radnego Nagórskiego Burmistrz powiedział, że nieruchomości 
przejdą na majątek spółki a gmina będzie miała udziały w spółce. Udziały będą po 1tys. Będzie 1041 
udziałów. Udziały będzie można zwiększyć przekazując coś spółce. Więcej na temat 
funkcjonowania spółki będzie można powiedzieć dopiero w czerwcu przyszłego roku. Rada ma 
prawo do uzyskania informacji na temat działalności spółki i jej finansach. 
Radny Osiński zapytał czy znany jest już skład zarządu spółki. 
Burmistrz odpowiedział, że zarząd będzie jednoosobowy i będzie prokurent. Najpierw wybrana 
będzie rada nadzorcza, która wybierze zarząd. Do rady nadzorczej chce powołać przedstawicieli 
właściciela, będzie też prawnik, biegły rewident. Nie będą to ludzie z Jastrowia. Jeżeli chodzi o 
zarząd to jeszcze się zastanawia. W spółce musi być silny zarząd i silna księgowość. 20.12.2016 ma 
być podpisana umowa i spowoduje to przymus powołania rady nadzorczej. Dalej rada nadzorcza w 
drodze konkursu lub nie ma wybrać zarząd. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    -14 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Uchwała została przyjęta 14 głosami jako uchwała nr 343/2016 (zał nr 2). 
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Ad. 3 
Radny Nagórski zapytał czy na pismo wysłane do GDDKiA przyszła już odpowiedź. 
Burmistrz odpowiedział, że musi sprawdzić, odpowie na następnym posiedzeniu. 
Radny Król poprosił aby odpowiedź przekazać do komisji rolnictwa. 
Radny Nagórski poprosił aby przybliżyć problem zawarty w artykule, który ukazał się w 
Aktualnościach. 
Pani Dyrektor Haweto odpowiedziała, że wspólnota na ul. Roosevelta została wezwana do zapłaty 
faktury za wodę i ścieki. Problemem jest to, że jeden z właścicieli nie płacił za media i dlatego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami to wspólnota została obciążona zapłatą. 
Pan Przewodniczący zapytał czy nie można bezpośrednio z właścicielem podpisać umowy na 
dostawę wody. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że ze wspólnotami jest podpisywana umowa. 
Radny Król powiedział, że dziwi go, że ZGM doprowadził do tak dużego zadłużenia. 
Pani Dyrektor wyjaśniła jak prowadzona była windykacja zadłużenia. 
Radny Król zapytał czy wspólnota może podjąć uchwałę o odcięciu wody. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że były podejmowane próby odcięcia wody ale nie można było dostać 
się do lokalu. 
Radny Dzbuk pytał czy Burmistrz ma wiedzę, że inwestycja w Samborsku została zakończona. 
Burmistrz odpowiedział, że odbioru inwestycji jeszcze nie było. 
Radny Dzbuk przeprosił radną Kwili ńską za swoje wypowiedzi na ostatniej sesji. 
Burmistrz poinformował, że wyjaśnił Prezesowi Zasadzie sprawę z gruntami agencyjnymi i zapytał 
radnego Dzbuka o wiatraki. 
Radny Dzbuk odpowiedział, że podpisał 2 umowy- na wiatrak i na śmigło. Ma nadzieję, ze firmy się 
dogadają a rozmowy jeszcze trwają. 
Radna Kwilińska w sprawie słów radnego Dzbuka o zapomnianym osiedlu powiedziała, że 
wielokrotnie rozmawiała z Burmistrzem o potrzebach mieszkańców osiedla. 
Burmistrz potwierdził, że radna wielokrotnie upominała się o inwestycje na osiedlu. 
Radny Osiński zgłosił fakt powstania dziur na odcinku od ulicy Poniatowskiego do przedszkola i 
poprosił o załatanie. 
Burmistrz odpowiedział, że jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne to dziury zostaną 
załatane. 
Radny Król zgłosił potrzebę zakupu tłucznia lub szlaki w celu zabezpieczenia drogi na Wądołek. 
Burmistrz odpowiedział, że jest to możliwe. 
Radna Łatka poprosiła aby na cmentarzu w Sypniewie przyciąć konary, które zagrażają nagrobkom. 
 
O godzinie 1700 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXVI sesji nadzwyczajnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


