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Protokół nr  XII/2015 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 27 października 2015 roku w godzinach od 1600 do 1810 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:                                                                                    
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk                                                                                             
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak                                                                                           
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska                                                                                          
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk                                                                                                                     
- Kierownicy jednostek organizacyjnych                                                                                               
-  Sołtysi                                                                                                                                                          
-  Prasa      
- Komendant Miejsko-Gminny OSP –Andrzej Kacprzak 
 Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.            
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej.                        
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji, powitał zebranych, powołał 
radnego Łukasza Cyruka na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak                                    
Przewodniczący przedstawił porządek obrad : 

1. Sprawy regulaminowe: 
a. stwierdzenie kworum 
b. przyjęcie protokołu z  poprzednich sesji 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami  
3. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę i Miasto 

Jastrowie  dla Powiatu Złotowskiego środków finansowych na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku 
Brzeźnica- Sypniewo, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 
transportowych. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia 
podatku rolnego na 2015 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej w 2016 roku dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania pomnika przyrody 
10. Interpelacje i zapytania 
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski  

 
Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako  pkt. 10 projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr 188/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2015r. w 
sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 oraz wprowadzenie  jako pkt. 11 projektu 
uchwały w sprawie opłaty targowej 
  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr 188/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2015r. w 
sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015 
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Za                      – 15                                                                                                                                      
Przeciw             –   0                                                                                                                                 
Wstrzymało się -   0                                                                                                          
 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt. 10 

 
Następnie głosowano nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie opłaty 
targowej 
 Za                      – 15 
 Przeciw             –   0                                                                                                                                 
Wstrzymało się -   0                                                                                                          
 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 11 
 
Porządek obrad został ustalony. 
 
Pozostałe punkty porządku obrad uzyskują numerację kolejną.  

 
 
Ad. 1 
Protokół  XI sesji jest wyłożony do wglądu i o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych     
uwag zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem. 

 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radna Iwańska zapytała czego dotyczyło podpisanie umowy niskoemisyjnej. 
Burmistrz odpowiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji omawiano Program 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Posiadanie go pozwala na ubieganie się o dofinansowanie 
inwestycji z środków unijnych. Napisany jest przez specjalistyczną firmę i dostaliśmy na 
niego 60% dofinansowania kosztów jakie ponieśliśmy na jego wykonanie. 
Radny Hundt zapytał czym zakończyło się spotkanie Rady Wierzycieli Invest Millenium. 
Burmistrz odpowiedział, że rano upłynął termin składania ofert na zakup nieruchomości i nikt 
nie złożył oferty kupna. Zainteresowani kupnem nieruchomości są skutecznie odstraszani 
różnymi metodami. Na syndyka i Radę Wierzycieli próbuje się wpływać. Na zakończenie 
dodał, że 29 października jest kolejne otwarcie ofert i cena jest niższa o około 1,2mln. 
Więcej pytań nie było. 

 
Ad. 3 
Przyjęcie uchwały w sprawie deklaracji zabezpieczenia przez Gminę i Miasto Jastrowie  dla 
Powiatu Złotowskiego środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej 1013P na odcinku Brzeźnica- Sypniewo, realizowanego w 
ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych. Omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez  Burmistrza.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 189/2015 (zał nr 3) 
 
Ad. 4 
Przyjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych. Omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez  Burmistrza.  
Burmistrz dodał, że stawki podatkowe nie rosną a nawet od środków transportu maleją. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 190/2015 (zał nr 4) 
 
Ad. 5 
Przyjęcie  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 
transportowych. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w 
materiałach sesyjnych. Omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez  Burmistrza.  
Radny Dzbuk złożył wniosek aby stawki nagłośnić i zaproponować z urzędu firmom ofertę 
niskich podatków aby je przyciągnąć. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 191/2015 (zał nr 5) 
 
Ad. 6 
Przyjęcie uchwały w sprawie  średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku 
rolnego na 2015 rok. Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został 
doręczony w materiałach sesyjnych. Omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez  
Burmistrza. Burmistrz przeczytał opinię Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie 
proponowanej stawki. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 192/2015 (zał nr 6) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej w 2016 roku dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji przez Panią Dyrektor i Burmistrza. 
Radny Nagórski przypomniał, że na posiedzeniu komisji złożył wniosek aby w uchwale była 
większa jawność i przejrzystość. Otrzymał materiały uzupełniające a nie o to mu chodziło. 
Zapytał Burmistrza czy jest w gminie tryb uzupełniania i tworzenia uchwał, czy w dalszym 
ciągu takie tajemnicze uchwały będą wysyłane. 
Burmistrz odpowiedział, że nie rozumie o jaką tajemniczość radnemu chodzi. 
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Radny wyjaśnił, że w uchwale jest podana tylko stawka dotacji a w uzasadnieniu kwota jaką 
należy uzupełnić budżet ZGM. Polityka jawności polega na  tym aby uzasadnienie do 
uchwały było szersze. Powinny być pokazane planowane dochody, wydatki. 
Burmistrz odpowiedział, że na przyszłość Pani Dyrektor będzie przygotowywać szersze 
uzasadnienie. Na posiedzeniu komisji była dyskusja w temacie wysokości dotacji i dlatego 
materiały do uchwały poszerzono. Przypomniał, że może to być ostatnia uchwała tego typu bo 
od 2017 roku ZGM może być spółką. 
Pan Przewodniczący powiedział, że problemem jest brak ważnego dokumentu, który 
powinien być uchwalony przez radę raz na 5 lat a chodzi o Wieloletni Plan Gospodarowania 
Zasobem Mieszkaniowym. Ostatni taki plan był uchwalony w 2001 roku. Jeżeli byłby taki 
plan uchwalany można by umieść tam wszystkie informacje np. jakie lokale i w jakim czasie 
będą remontowane. Można wtedy uniknąć pytań jakie padają dzisiaj. Pan Przewodniczący 
wyrażał swoje wątpliwości odnośnie kwot przedstawionych w materiałach pomocniczych. 
Jeżeli wydatki będą tak rosły to za 3 lata będzie potrzebna dotacja w kwocie 1,5mln. Na dzień 
dzisiejszy nie widzi podstaw finansowych aby poprzeć uchwałę. 
Burmistrz wyjaśnił na czym polega różnica między dotacją z roku ubiegłego i tą z uchwały. 
20 tys. to dopłaty do wspólnot na fundusz remontowy. Zapytał jak będzie wyglądać gmina  
względem wspólnot, gdy nie będzie dopłacać do swoich lokali. 
Pan Przewodniczący powiedział, że musimy przyznać kwotę 347tys, ale co do pozostałej 
kwoty nie jest przekonany. 
Burmistrz odpowiedział, że kwota 410tys. jest przeznaczona na utrzymanie naszego zasobu 
mieszkaniowego i wyliczał jakich lokali dotyczy. 
Pan Przewodniczący w dalszym ciągu nie był przekonany do wysokości kwoty dotacji. 
Burmistrz i Pan Przewodniczący dyskutowali nad sposobem utrzymania mieszkaniowego 
zasobu gminy. Głos w tym temacie zabierała też Pani Dyrektor Haweto i Pani Skarbnik. 
Na zakończenie dyskusji Pan Przewodniczący zapytał czy Pani Dyrektor obniżyła komuś 
stawkę za zarządzanie. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie, aby obniżyć stawkę musi być uchwała wspólnoty. 
Radny Cyruk zapytał czy Pani Dyrektor myślała nad tym co zrobić z ludźmi, którzy nie płacą 
czynszu. Podał przykład innych gmin, gdzie takich najemców wyprowadza się do tzw. 
baraków. 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że w stosunku do osób, które nie płacą występuje do sądu o 
nakaz eksmisji ale wielu z nich otrzymuje wyroki ze wskazaniem lokalu socjalnego. 
Radny Nagórski nawiązał do swojego wcześniejszego pytania dotyczącego techniki pisania 
uchwał, na które nie uzyskał jeszcze odpowiedzi. 
Burmistrz odpowiedział, że projekty uchwał piszą merytoryczni pracownicy urzędu a opiniuje 
je radca prawny a radni na końcu decydują o przyjęciu uchwały. 
Radny Nagórski powiedział, że dopłaty dla ZGM po zmianie organizacji prawnej nie znikną. 
Burmistrz odpowiedział, że wtedy będą przekazywane na innej zasadzie. Nie będzie to w 
formie dotacji ale na podstawie umowy na zarządzanie. 
Radny Dzbuk zaproponował aby zakończyć już dyskusję, podjąć uchwałę i tak jak było 
wcześniej mówione powołać spółkę z o.o. 
Radny Osiński prosił o wyjaśnienie pewnych pozycji w materiałach pomocniczych. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie wysokości kosztów wskazanych na utrzymanie 
ZGM w materiałach pomocniczych.  
Dyskutowali radni Osiński, Nagórski oraz Burmistrz i Pani Dyrektor ZGM. 
Po zamknięciu dyskusji Pan Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                       -10 
Przeciw               -0 
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Wstrzymało się  -5 
Uchwała została przyjęta ( 10 głosami) jako uchwała Nr 193/2015 (zał nr 7) 
 
O godzinie 1710 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1720 obrady wznowiono. 
Po przerwie nie wrócili radni: Król, Dzbuk i Osiński. 
 
Ad. 8 
Przyjęcie  uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok.  Projekt uchwały 
został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
Radny Hundt zapytał o dofinansowanie drogi gruntowej w Sypniewie. Było obiecane100tys. a 
jest 70tys. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że jedna część inwestycji jest rozliczona i zwrot został dokonany. 
Zadanie zostało zamknięte. Otrzymaliśmy dodatkowe środki w kwocie 70tys.  
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 12 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 194/2015 (zał nr 8) 
 
Ad. 9 
Przyjęcie uchwały w sprawie uznania pomnika przyrody (zał nr 9).  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został doręczony w materiałach 
sesyjnych. Omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez  Pana Kozłowskiego . 
Pytań nie było. 
Pan Kozłowski poinformował, że projekt uchwały przedstawiony jest na wniosek Pana 
Filipiaka. Został zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu. Wszystkie argumenty za i przeciw uznania kasztanowca za pomnik przyrody 
zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji i teraz decyzja należy do Rady. 
Radny Nagórski zapytał jakie poniesiemy koszty w razie uznania drzewa za pomnik przyrody. 
Pan Kozłowski odpowiedział, że koszty nie były liczone. Jest koszt tabliczki i kosztem byłaby 
pielęgnacja pomnika i terenu wokół drzewa. 
Pan Przewodniczący powiedział, że szczytny jest cel uznawania pomników przyrody jednak 
ważne jest aby nie były w miejscu gdzie będą przeszkadzać.  
 Głosowanie: 
Za                     - 0 
Przeciw           -  9  
Wstrzymał się - 3  
 
 
Ad. 10 
Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 188/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 
września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2015. Projekt uchwały został 
przedstawiony przez Panią Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 12 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 195/2015 (zał nr 
10). 
 
Ad. 11 
Przyjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. Burmistrz wyjaśnił, że w projekcie 
przedkładanej uchwały proponuje się  ustalenie stawek opłaty targowej i terminu płatności, 
zarządzenie poboru w drodze inkasa, określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz 
terminu uiszczania przez inkasentów zainkasowanych kwot opłaty targowej. Stawki ustalone 
są dla terenu gminy i miasta i obowiązuje jednakowa stawka w całej gminie. 
Pan Przewodniczący zapytał czy Straż Miejska ma uprawnienia do tego aby sprawdzać czy 
handlujący ma do tego uprawnienia, tzn. czy ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. 
Burmistrz odpowiedział, że straż wyrywkowo sprawdza czy opłata targowa jest zapłacona co 
do sprawdzania czy ktoś może sprzedawać to nie można sprawdzić bo np. rolnicy mogą 
handlować a wpisu mieć nie muszą. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 12 
Przeciw          -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 196/2015 (zał nr 
11). 
 
Ad. 12 
Radny Siwak złożył wniosek o utworzenie zatoki –przystanku dla busów przy ul. 
Żymierskiego koło TESCO. Motywował to tym, że dużo młodzieży z tamtego rejonu 
Jastrowia dojeżdża do szkół. 
Burmistrz odpowiedział, że problem jest mu znany. Jednak jest to droga krajowa i potrzebna 
jest zgoda GDDKiA. Już raz było pytanie o wykonanie przystanku i odpowiedź była 
negatywna. Spróbuje jednak kolejny raz wystąpić z pismem aby na parkingu przy TESCO 
postawić przystanek. 
O godzinie 1750 wrócił radny Osiński. 
Radny Hundt zapytał czy Burmistrz ma wiedzę jak powiat zapatruje się na inwestycję – 
budowa chodnika w Brzeźnicy. 
Burmistrz odpowiedział, że był tam z Dyrektorem Jaskólskim i Starostą i jest tam kolizja, 
która najpierw musi być usunięta. Na łuku drogi stoi słup energetyczny, który musi zostać 
przesunięty, ponieważ w tym miejscu ma być chodnik. Powiat wziął na siebie załatwienie 
przeniesienia słupa jednak nie nastąpi to w tym roku. 
 
Ad. 13  
Radny Kruszyński w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej poprosił o rozebranie progu 
zwalniającego ze względu na uciążliwość. W to miejsce prosi o wprowadzenie innego 
rozwiązania, które spowolni ruch na tej ulicy. Proponuje postawienie znaku ostrzegającego 
przed kontrolą radarową.  
Kolejną sprawą jaką chce zgłosić jest to, że brak oznakowania pionowego o progu 
zwalniającym na Alei Wolności. 
Kierownik Sarna odpowiedział, że jest tam oznakowanie, które mówi, że można jechać tam 
tylko 30km/h i wówczas nie wymaga się specjalnego oznakowania progów zwalniających. 
Burmistrz dodał, że gmina czyni starania aby stanął stacjonarny fotoradar. 
Andrzej Kacprzak złożył wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na odnowienie 
pomnika konia podarowanego przez partnerską gminę Steinfeld. 
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Radny Hundt wnioskował o odnowienie znaków powitania przy wjeździe do miasta. 
Burmistrz odpowiedział w kwestii środków na odnowienie konia, że raczej trzeba zakupić 
nowego a jeżeli chodzi o znaki to pomyśli. 
Pan Przewodniczący przeczytał pismo jakie Burmistrz skieruje w sprawie budowy 
obwodnicy, pod którym ma się podpisać. Pismo ma być skierowane do wiadomości 
parlamentarzystów. 
 
O godzinie 1810 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej 
został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 
 
 


