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Protokół nr XXXV/2017 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 26 września 2017 roku w godzinach 1600-1835  

 
 
W sesji uczestniczyło 13 (do 16:25 było 12) 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 
- Komendant Komisariatu w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
- 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 Zofię Pawłowską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Piszczek. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXXV 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. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych z przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 roku 
6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 424/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 
2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
8. Interpelacje i zapytania 
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
Burmistrz poinformował, że wprowadza dwa projekty uchwał: 

− w sprawie zmian WPF Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2017-2028 jako pkt. 8, 
− w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020  

jako pkt. 9. 
Pan Przewodniczący wprowadził projekt uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Króla – 
radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu jako pkt. 10. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad: 
 
Za                       - 12 
Przeciw              –  0 
Wstrzymało się  -  0 
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Ad. 1 c 
Do protokołu XXXIV sesji   nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołu: 
 
Za                      -12 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
*O godz.16:25 przybył radny Kruszyński.* 
 
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). 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował ustnie o swojej pracy między sesjami. Odczytał również 
pismo Prezydenta Miasta Gdańska a dotyczące nadania nazwy ulicy Gdańskiej w Jastrowiu. 
 
Ad. 4  
Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych z przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (załącznik nr 4 do protokołu). 
Informację ogólną i szczegółową zreferował Przewodniczący Komisji Bogdan Osiński. 
 
W dyskusji głos zabierali Przewodniczący Kurzyna, Dyrektor Nowicki, Szewczyk,  Zastępca 
Burmistrza Klimczak, radna Iwańska. 
 
Głosowanie za informacją: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Ad. 5  
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2017 roku. 
Zostało ono omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Głosowanie za sprawozdaniem: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 424/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 
sierpnia 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
Uchwała była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami) jako uchwała Nr 426/2017 (zał nr 6 do protokołu). 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Zmiany do budżetu omówiła Skarbnik Gminy Teresa Czyżewska. 
Radny Nagórski zapytał o koszty modernizacji Urzędu. Odpowiedzi udzielił Burmistrz 
Wojtiuk. 
Radny Nagórski zapytał o energię odnawialną. Odpowiadali Burmistrz i Zastępca. 
Dyskusja w temacie energii odnawialnej. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami) jako uchwała Nr 427/2017 (zał nr 7 do protokołu). 
 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Jastrowie na lata 2017-2028 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Informacji wyjaśniającej udzielił Zastępca Burmistrza. 
Pytań nie było. 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 13 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (13 głosami) jako uchwała Nr 428/2017 (zał nr 8 do protokołu). 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na 
lata 2012-2020. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Radny Nagórski – sprawa rozliczenia funkcjonującej strategii. Odpowiedział Burmistrz. 
Radny Król – wywołał temat obwodnicy Jastrowia. Zwiększyć nacisk na odpowiednie 
instytucje poprzez ciągłe monity, przypominanie, pisanie odpowiednich pism. Nie ma żadnej 
informacji w tym temacie. 
Burmistrz – cały czas jako Urząd „trzymamy rękę na pulsie”, naciskamy, żądamy, my jako 
samorząd. 
Burzliwa dyskusja w temacie obwodnicy – radny Nagórski, Król  – Burmistrz. 
Radny Nagórski – czyj to był pomysł w sprawie nowelizacji strategii? Czy to był autorski 
projekt Burmistrza? 
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Burmistrz – taka jest potrzeba, taki jest wymóg, tak się zapisuje dany program. Nie jest to  
mój wymysł. Tak żąda od nas Urząd Marszałkowski. I to musimy zrobić. 
Radny Nagórski – składa wniosek o przełożenie głosowania nad strategią i przedyskutowanie 
tematu targowiska jeszcze raz. 
 
Głosowanie za wnioskiem: 
Za                     -   1 
Przeciw            -  10  
Wstrzymał się  -   2 
 
Burmistrz jeszcze raz starał się objaśnić, wyjaśnić konieczność podjęcia uchwały w sprawie 
aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020. 
 
Głosowanie: 
Za                    - 11 
Przeciw           -   1 
Wstrzymał się -  1 
Uchwała została przyjęta (11 głosami) jako uchwała Nr 429/2017 (zał nr 9 do protokołu). 
 
Ad. 10 
Projekt uchwały w sprawie skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady Miejskiej w 
Jastrowiu. 
 
W temacie uchwały wyjaśnień udzielił Przewodniczący Kurzyna. 
Radny Król – podtrzymuje swoje stanowisko i czeka na odpowiedź. 
 
Głosowanie: 
Za                    -   7 
Przeciw           -   5  
Wstrzymał się -  1 
Uchwała została przyjęta (7 głosami) jako uchwała Nr 430/2017 (zał nr 10 do protokołu). 
 
Ad. 11 i Ad. 12 
 
Radny Osiński – zapytanie odnośnie otrzymanego pisma od Burmistrza w sprawie przebiegu 
prowadzonego postępowania upadłościowego spółki „Invest Milenium” w latach 2012-2015s. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Wojtiuk. 
Radny Osiński – sprzedaż działek o innych numerach niż pierwotnie zakładano oraz poruszył 
problem oświetlenia ulic w mieście w związku z nadchodzącą jesienią. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i Miasta. 
Radna Kazberuk – kolejny raz poruszyła problem oświetlenia, tym razem chodzi o ulicę 
Kili ńszczaków od torów w kierunku Zagórza.  
Na zapytaniach odpowiedzi udzielił Burmistrz. 
Radny Nagórski – zapytanie dotyczyło Centum Edukacji i Rekreacji w Nadarzycach. 
Burmistrz poprosił, żeby radny złożył ten wniosek na piśmie. 
Radny Dzbuk – upomniał się o osoby zamieszkujące blok nr 60 w Samborsku, do którego nie 
została doprowadzona kanalizacja. Pomimo zapewnień burmistrza i prezesa, że kanalizacja 
będzie, okazuje się, że gmina się wycofuje. 
Prezes Białas – to nie jest prawdą, ostatnio było mówione, że blok ten nie może być 
skanalizowany ze względu na duże koszty, więc nie należy mówić, że obiecywaliśmy. 
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Według radnego Dzbuka – gmina wydaje pieniądze na mniej potrzebne rzeczy (m.in. wóz 
strażacki), natomiast kanalizacja ułatwia życie na co dzień i służy nawet na długie lata. 
Prezes Białas – wszystko jest do zrobienia, ale trzeba wybierać priorytety. Przypomniał także, 
że kierują się zasadą, iż w pierwszej kolejności podłączają osoby, które nie mają zaległości  
w opłatach za wodę. 
Burmistrz Wojtiuk – zapewnił radnego Dzbuka, że chce pomóc tym ludziom i rozważa np. 
budowę oczyszczalni przydomowej. 
 
 
O godzinie 1835 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXXV sesji Rady Miejskiej  
w Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
  
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Piszczek 


