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Protokół nr  XXVII/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 

się dnia 30 grudnia 2016 roku w godzinach od 1400 do 1610. 
 
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 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie- Krzysztof Kanecki 
- radny powiatowy- Ryszard Sikora 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Oskar Dąbrowski 
- prasa.  
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1400 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Izabelę Iwańską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 
1. Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2017 rok.  
3.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu 
na rok 2017. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2017. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2016 -2026 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2017 -2027 
9. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie.  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jastrowie. 
17. Interpelacje i zapytania  
18. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                                                  
 
Pan Przewodniczący poprosił o wniesienie do porządku: 
- informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punku zgłoszonego przez Pana 
Przewodniczącego: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzony jako pkt. 2  
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku projektu uchwały: 
 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie  dla 
niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  ich pobrania i 
wykorzystania. 
- w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   w 
prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie przekraczającym 
wymiar zajęć.  
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektów uchwał zgłoszonych przez 
Burmistrza:  
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostaną wprowadzone jako pkt. 18 i 19 
 
Ad. 1 c 
Protokoły XXV i XXVI sesji są wyłożone do wglądu, o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych 
uwag zostaną przyjęte zgodnie z regulaminem  
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2 ). 
Poinformował, że zrezygnował z prac w Zarządzie Związku Międzygminnego ponieważ od 
1.01.2017r. będzie pełnił obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. Burmistrz 
poinformował też o projekcie prowadzonym przez MGOPS pod nazwą Poprawa dostępu do usług 
społecznych w Powiecie Złotowskim. Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych 
dla osób z powiatu złotowskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Wsparciem MGOPS Jastrowie objętych będzie 30 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych. 
Wartość projektu to 1 980 192,00zł a kwota dofinansowania z WRPO dla Jastrowia to 403 797,55zł 
oraz wkład własny 22 209,60zł. Działania MGOPS w projekcie to między innymi zatrudnienie 2 
opiekunek w mieszkaniach chronionych, remont pomieszczeń piwnicy w Zespole Mieszkań 
chronionych w Nadarzycach z przeznaczeniem na salkę rehabilitacyjną oraz remont mieszkania w 
Samborsku z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. 
Poinformował o komunikacie Banku Gospodarstwa Krajowego. Otrzymano informację, że wniosek 
gminy o dofinansowanie budowy budynku komunalnego spełnia wymagania i został umieszczony na 
15 miejscu w rankingu. Wynika z tego, że dofinansowanie w wysokości 35% jest pewne i będziemy 
przystępować do budowy. 



3 
 

Następnie Burmistrz  zaprezentował koncepcję zagospodarowania terenów amfiteatru miejskiego 
oraz brzegów Młynówki. Filmy przedstawiające wizualizacje przygotowali złotowscy projektanci 
Jacek Trybuchowicz i Klaudia Skotarczak. 
Radny Król zapytał czy w projekcie zagospodarowania Młynówki nie można powrócić do 
przeszłości, był tam młyn. 
Burmistrz odpowiedział, że projekt nie obejmuje terenu gdzie był młyn ale można wykorzystać 
różne pomysły. 
Radny Hundt zapytał o skład Rady Programowej przy Ośrodku Kultury. 
Burmistrz przedstawił skład rady. 
Radny Król zapytał jak wygląda sprawa sortowni w Jastrowiu. 
Burmistrz wyjaśnił, że nie będzie to sortownia ale Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. 
Poinformował, że Związek złożył zbiorczy wniosek o dofinansowanie budowy PSZOKów na terenie 
14 gmin członków Związku. Były problemy z niektórymi gminami, między innymi z lokalizacją. 
Jastrowie wskazało teren na ul. Narutowicza. Jest pomysł przeniesienia bazy ZECiUk z ul. Wojska 
Polskiego na ul. Narutowicza. 
Na PSZOK u nas dokumentacja jest złożona i jest szansa na otrzymanie dofinansowania. Na bieżąco 
zobowiązał się informować o inwestycji. 
 
Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2017 rok . 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pan Przewodniczący Siwak poinformował o zmianach w uchwale jakie zostały wprowadzone na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                       -14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 344/2016 (zał nr 3) 
 
 
Ad. 4  
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 
rok 2017. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radny Nagórski złożył wniosek o powrót do pierwotnego zapisu w planie pracy komisji rolnictwa. 
Po przeczytaniu opinii radcy prawnego w sprawie czy komisja branżowa może prowadzić kontrolę 
uważa, że w zakresie działania komisji jest to możliwe. 
Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Nagórskiego: 
Głosowanie: 
Za                       -   2 
Przeciw             – 10 
Wstrzymało się -   2 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                       -13 
Przeciw             – 1 
Wstrzymało się - 0 
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Uchwała została przyjęta ( 13 głosami) jako uchwała Nr 345/2016 (zał nr 4) 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na rok 2017. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 346/2016 (zał nr 5) 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie:  
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 347/2016 (zał nr 6) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pani Skarbnik dodała, że przenosi 6tys. na wydatki majątkowe- OSP Jastrowie 
Głosowanie:  
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 348/2016 (zał nr 7) 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie 
na lata 2016 -2026 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 14  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 349/2016 (zał nr 8) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2017 -2027 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pani Skarbnik dodała, że uchwała zawiera okres na jaki między innymi będzie podpisany kredyt. 
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Pytań nie było 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 350/2016 (zał nr 9) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały  w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek sesji budżetowej określa uchwała nr 278/2010 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu i zaproponował  aby w ramach dzisiejszej sesji procedura ta obejmowała 
następujące elementy: 
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza 
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 
- przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej 
- dyskusja nad projektem budżetu 
- podjęcie uchwały 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej a radna sekretarz przeczytała opinię RIO o  
projekcie uchwały budżetowej. Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę RIO o deficycie 
budżetowym. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji 
Europejskiej Krzysztof Bzowski przedstawił wnioski jakie wpłynęły z innych komisji oraz 
przedstawił opinię odnośnie budżetu na 2017 rok wypracowaną przez komisję. 
Burmistrz odniósł się do złożonych przez komisję oświaty wniosków i poinformował, że wnioski są 
zasadne. Będą one wprowadzone w marcu do budżetu. Utwardzenie ulicy Słonecznej z kosztorysu 
wynika, że będzie kosztować około 25tys. Zastanawiał się czy na siłownię można dostać 
dofinansowanie z LGD jednak ma być ona położona na terenie spółdzielni a spółdzielnia nie może 
ubiegać się o dofinansowanie z LGD. Trzeba będzie inwestycję zrealizować ze środków własnych i 
spółdzielni. W ubiegłym roku zostało spisane porozumienie i koszt to około 30-40tys.  
W sprawie modernizacji kortu tenisowego na ul. 1 Maja uważa, że nie jest to wniosek zasadny. Są 
dwa inne miejsca do gry w tenisa. Trzeba się zastanowić nad istnieniem kortu na ul. 1 Maja bo 
niewiele osób z niego korzysta. W tamtym rejonie jest brak parkingów i nie uważa, że należy 60tys. 
wydać na modernizację tego kortu. 
Radny Bzowski dodał, że tamte dwa inne obiekty są chronione a ten kort nie jest. 
Burmistrz informował, że myśli i ż poprzedni rok zostanie zakończony z dodatnim wynikiem 
finansowym oraz, że na początku roku będą ogłaszane przetargi na zaplanowane w budżecie 
inwestycje. Liczy na oferty poniżej wartości zaplanowanej. Biorąc pod uwagę oszczędności i 
nadwyżkę budżetową planuje wykonać mniejsze inwestycje, które zaproponuje w marcu. 
Na zakończenie poprosił o przyjęcie budżetu i powiedział, że zależy mu aby nie zwiększać 
zadłużenia gminy. 
Radny Dzbuk powiedział, że umknął temat izby pamięci. 
Burmistrz wyjaśnił, że poszukiwał środków na remont pomieszczeń ale niestety nie znalazł. Chce 
być konsekwentny i dlatego w marcu z oszczędności chce wygospodarować środki i przystąpić 
razem ze wspólnotą do remontu. 
Radny Osiński w temacie modernizacji kortu tenisowego powiedział, że na obiektach wskazanych 
przez Burmistrza nie ma warunków do gry. Od 20 lat apeluje o kort tenisowy z prawdziwego 
zdarzenia. Osoby grające w tenisa muszą grać w innych miejscowościach gdzie takie korty są. O kort 
na ul. 1 Maja dbają sami. Na zakończenie poprosił aby zadbać o tenisistów i na ul. Kolejowej 
wybudować kort tenisowy. 
Pan Przewodniczący podsumował, że budowa kortu to jedna sprawa ale trzeba też go utrzymać. 
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Radny Siwak powiedział, że wnioski złożone przez komisję oświaty są zasadne trzeba tylko zmienić 
źródło finansowania.  
Radny Nagórski poruszył sprawę dodatkowego ujęcia wody na cmentarzu w Jastrowiu. Przypomniał, 
że składał interpelację w tym temacie. 
Burmistrz odpowiedział, że ZECIUK jest zarządcą cmentarza i jeżeli spółka widzi konieczność 
wykonania takiego ujęcia to on się nie sprzeciwia ale prosi aby Prezes Białas się wypowiedział. 
Prezes Białas odpowiedział, że problemem nie są fundusze ale miejsce i wyjaśnił dlaczego nie jest 
łatwe wykonanie ujęcia wody. 
Radny Nagórski mówił, że sprawę zgłaszał wiosną. 
Prezes poprosił o pismo w tej sprawie. 
Radny Król zapytał czy jest projekt na ul. Spokojną. 
Burmistrz odpowiedział, że inwestycja została wykonana na zgłoszenie 2 lata temu. W Starostwie 
trzeba zweryfikować czy można wykonać na zgłoszenie czy na projekt na budowę. W poprzedniej 
kadencji temat był przerabiany. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 351/2016 (zał nr 10) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 352/2016 (zał nr 11) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 353/2016 (zał nr 12) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 



7 
 

Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 354/2016 (zał nr 13) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 355/2016 (zał nr 14) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej stanowiącej 
własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 356/2016 (zał nr 15) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 357/2016 (zał nr 16) 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
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Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 358/2016 (zał nr 17) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta 
Jastrowie  dla niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości  
ich pobrania i wykorzystania. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił radnym jakie zmiany nastąpiły w projekcie uchwały w stosunku do tego co 
omawiał na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 359/2016 (zał nr 18) 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego   w prowadzonym przez Gminę i Miasto Jastrowie przedszkolu publicznym w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 360/2016 (zał nr 19) 
 
Ad. 20 
Radny Nagórski zapytał o odpowiedź na pismo Burmistrza do GDDKiA. 
Burmistrz powiedział, że wystąpiliśmy do GDDKiA z prośbą o to aby przeanalizować powód tego 
dlaczego tworzą się tam kałuże. Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie w pasie drogowym kratek 
kanalizacyjnych. Odpowiedź z rejonu w Chodzieży zawierała skserowany dokument z 2001 roku 
podpisany przez poprzedniego Burmistrza, w którym uznajemy, że kanalizacja deszczowa jest w 
terenie gminnym. W tamtym czasie  takie porozumienie obowiązywało. W poprzedniej kadencji 
Rada Miejska podjęła uchwałę o stawce za wody deszczowe. Podpisano wtedy szczegółowe 
porozumienie między GDDKiA a gminą gdzie określa się, że kanalizacja i kratki ściekowe leżą w 
pasie drogi krajowej i należą do ich obowiązków. Wysłaliśmy kolejne pismo do Poznania i 
załączyliśmy umowę ale jeszcze nie ma odpowiedzi. Korespondencja zostanie przekazana do komisji 
rolnictwa. 
Radny Król powiedział, że chcą aby kratki były oczyszczone i chodzi o to aby zmusić właściciela do 
działania. 
Burmistrz odpowiedział, że nie jest to takie łatwe, będą chcieli aby GDDKiA wywiązała się z 
umowy. 
Radny Nagórski powiedział, że komisja chce wspomóc działania urzędu aby jak najszybciej 
rozwiązać sprawę tych nieutrzymywanych dróg krajowych. Zastanawiali się czy nie wystąpić do 
GDDKiA z prośbą o wyjaśnienie całej sytuacji. Chcieli się zainteresować także jako komisja 
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badaniem wód opadowych pod względem utrzymania środowiska. Rada nie pozwoliła komisji na 
kontrole. 
Burmistrz odpowiedział, że komisja może występować w tym temacie o informacje, dokumenty. 
Jakie koszty gmina w tym temacie ponosi nie są tajemnicą. Kierownik Kozłowski takie informacje 
udostępni. Jeżeli chodzi o kontrolę to organ kontrolujący musi sporządzić z kontroli dokumentację a 
komisja rolnictwa nie do końca ma takie uprawnienia. Ma je komisja rewizyjna. 
Pan Przewodniczący przypomniał, że komisja rewizyjna w planie pracy ma punkt- kontrole zlecone 
przez radę i komisje mogą z tego korzystać. 
 
Ad. 21 
Radny Dzbuk zapytał kiedy popłyną ścieki w Samborsku. 
Prezes ZECiUK odpowiedział, że są zastrzeżenia do jakości wykonania inwestycji. Zależy jak 
szybko będą wykonane poprawki. Jest plan aby do końca stycznia włączyć bloki w Samborsku do 
kanalizacji. Technicznie jest możliwe aby ścieki płynęły ale jest problem z wykonawcą. 
Pan Przewodniczący poinformował, że 18.01.2016r. odbędzie się druga część szkolenia w temacie 
zagospodarowania przestrzennego. 
Radny Osiński poprosił aby służby sprzątające częściej zaglądały na ul. Maja, w okolice Biedronki. 
Radny Nagórski zgłosił uzupełnienia do protokołu z poprzedniej sesji. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że sprawdzi jak jest zapisane. 
 
O godzinie 1610 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXVII sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
                                                                                                               

                                                                                        


