
Protokół nr XXII/2020 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 28 maja 2020 roku.  
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności wygenerowanej z programu stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu (nieobecny radny M.Pawłowski). 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 

- Z-ca Burmistrza GiM – Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik 

- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk  

- Skarbnik GiM Jastrowie – Teresa Czyżewska  

Obradom przewodniczył Pan Krzysztof  Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 

O godz. 1500 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  

i powołał na protokolanta Panią Natalię Ślusarczyk. 

1. Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej     

a)  sprawy regulaminowe: 

b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady  

    Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych        

    w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2020 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego. 

6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

16stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy 

społecznej w zakresie zadań własnych. 

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 

maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniach chronionych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jastrowiu i nadania mu statutu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jastrowiu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta 

Jastrowie. 

11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 152/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 

grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

i Miasta Jastrowie.  

13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019. 

 

Ad 1a. 

Sprawy regulaminowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski wniósł do porządku obrad punkt 

interpelacje i zapytania oraz punkt sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.  

Punkty otrzymały nr 14 i 15 nowego porządku obrad. 

 

 



Ad 1c. 

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

Protokoły zostały przyjęte 14 głosami „za”. 

 

Ad 2. 

Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady  

Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 

Burmistrz przedstawił informację o pracy między sesjami oraz informację z realizacji uchwał 

Rady Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 

 

Ad 3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych        

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu przedstawił działania podejmowane w okresie 

między sesjami. 

 

Ad 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2020 rok. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 181/2020. 

 

Ad 5.  

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 182/2020. 

 

Ad 6. 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 350/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

16stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 

pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 183/2020. 

 

Ad 7. 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 226/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

23 maja 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 184/2020. 

 

 

 

 



Ad 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jastrowiu i nadania mu 

statutu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-

Klofik przedstawiła zmiany jakie nastąpiły w statucie. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 185/2020. 

 

Ad 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Jastrowiu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-

Klofik poinformowała radnych, iż dotarła uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i oznajmiła, że opinia jest 

pozytywna. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 186/2020. 

 

Ad 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta 

Jastrowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. W ramach uzupełnienia informacji Burmistrz 

Piotr Wojtiuk poinformował, iż nieruchomości zostały wycenione na kwotę ponad 3 mln zł. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 187/2020. 

 

Ad 11. 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 152/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

30 grudnia 2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 188/2020. 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Jastrowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 189/2020. 

 

Ad 13. 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019. 



Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że sprawozdanie zostało 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami „za”. 

 

Ad 14. 

Interpelacje i zapytania. 

Interpelacji i zapytań nie było. 

 

Ad 15. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radna Monika Król poinformowała radnych, iż ksiądz proboszcz z parafii św. Michała 

Archanioła w Jastrowiu  wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie remontu wieży kościoła w 

kwocie 50 tys. zł. Radna zapytała Burmistrza czy odbyło się spotkanie z księdzem w związku 

z zaistniałą sytuacją. Radny Łukasz Cyruk wystąpił z zapytaniem odnośnie możliwości 

zamontowania progu zwalniającego na  ul. Świętojańskiej. Radna Monika Ruta-Zygiel 

zaproponowała spotkanie w celu omówienia koncepcji zagospodarowania placu Jana Pawła II. 

Radny Piotr Kurzyna wystąpił z inicjatywą i rozdał radnym projekt uchwały dotyczący spraw 

związanych z budżetem i inwestycjami. Radna Monika Ruta-Zygiel zapytała czy jest 

możliwość postawienia ławki na ul. Roosevelta w celu ułatwienia dojścia osobom starszym do 

sklepu. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski poinformował, że inwestycja na 

drodze do Sypniewa dobiega końca. Radni dyskutowali o dożynkach. 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 

Podziękował zebranym za udział. 

Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone.  

 

 

 
 

 

 
Protokołowała 

Natalia Ślusarczyk 

 


