
Protokół nr XXVII/2020 sesji  nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

dnia 29 września 2020 roku. 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 

(nieobecna radna: M.Ruta-Zygiel) 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 

- Zastępca Burmistrza GiM – Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik 

- Skarbnik GiM -  Pani Małgorzata Blicharz-Głowacka  

- Sekretarz – Renata Szewczyk 

 

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. 

 

Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1.   Porządek obrad XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej: 

 a)  sprawy regulaminowe 

 b)  stwierdzenie kworum 

2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2020r. 

3. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 185/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 

maja 2020r.  w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jastrowiu i nadania mu statutu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów branżowych 

szkół I stopnia znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. 

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 nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

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

i Miasta Jastrowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

 

Ad 1. 

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za”.  

 

Ad 2. 

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

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Radny Łukasz Cyruk 

wystąpił z zapytaniem odnośnie zmniejszenia przekazanych przez budżet państwa dochodów 

należnych gminie z tytułu  udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Skarbnik 

wyjaśniła, że jak do tej pory otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę mniejszą o około 500 tys. 

zł. w porównaniu do zaplanowanej w budżecie gminy na rok 2020. Radna Monika Król 

wspomniała o projekcie odbudowy mostu przez rzekę Młynówkę i zapytała czy będą się tam 

poruszały samochody osobowe. Burmistrz oznajmił, iż na dzień dzisiejszy jest założenie, aby 



dopuścić tam ruch pieszo-rowerowy. Radna Agnieszka Kazberuk wystąpiła z zapytaniem 

odnośnie zwiększenia wydatków na wymianę pokrycia dachowego w szkole 

ponadpodstawowej w Jastrowiu. Burmistrz poinformował radnych, że budynek szkoły nie jest 

w najlepszym stanie i w przyszłym roku trzeba będzie ująć wydatki w budżecie z 

przeznaczeniem na tą szkołę. Radny Piotr Kurzyna poruszył temat budowy mostka na ul. 

Bocznej. Radny Łukasz Cyruk wspomniał o remoncie sali gimnastycznej w Brzeźnicy. 

Burmistrz poinformował radnych o projektach jakie zostały złożone przez gminę do Programu 

Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych. W pierwszym programie złożono 4 

projekty: przebudowa ul. Konopnickiej w Jastrowiu, termomodernizacja przedszkola w 

Sypniewie, wykonanie kolektorów kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym w Jastrowiu 

i budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 przy ul. Roosevelta w Jastrowiu. W 

drugim programie złożono 2 projekty drogowe: przebudowa ul. Kolejowej i ul. Konopnickiej 

w Jastrowiu. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski zapytał o zakup sceny dla 

Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” i otrzymała nr 

222/2020. 

 

Ad 3. 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 185/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

28 maja 2020r.  w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jastrowiu i nadania mu 

statutu. 

Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik. Oznajmiła, że 

uchwała ma związek z rozstrzygnięciem konkursu, który został ogłoszony przez Burmistrza 

Gminy i Miasta Jastrowie na nazwę i logo żłobka. Poinformowała, iż komisja wybrała logo i 

nazwę własną żłobka „Tuliś”. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 223/2020. (nieobecni radni: 

M.Ruta-Zygiel, M.Pawłowski, M.Kruszyński) 

 

Ad 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych”. 

Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik. Wyjaśniła, że 

program zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez 

udzielanie pomocy materialnej uczniom branżowych szkół I stopnia. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała została 

przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała nr 224/2020. (nieobecni radni: M.Ruta-Zygiel, 

M.Pawłowski, M.Kruszyński, D. Miszczak) 

 

Ad 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów 

branżowych szkół I stopnia znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik. Oznajmiła, że 

gminny program wyrównywania szans daje możliwość podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 

zasad udzielania stypendiów dla uczniów branżowych szkół I stopnia. Stypendia mają 

przysługiwać każdemu uczniowi klasy I branżowej szkoły I stopnia znajdującej się na terenie 

Gminy i Miasta Jastrowie. Wysokość stypendium wynosi 200 zł. Główną zasadą wypłaty 

stypendium jest frekwencja. Radna Elżbieta Magda zapytała czy w tej kwestii są brane wyniki 



nauczania. Zastępca Burmistrza wyjaśniła, iż specyfika nauczania w szkołach branżowych jest 

inna niż w szkołach podstawowych czy technikum. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała została 

przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała nr 225/2020. (nieobecni radni: M.Ruta-Zygiel, 

M.Pawłowski, M.Kruszyński, D. Miszczak) 

 

Ad 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. 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy i Miasta Jastrowie Renata Szewczyk. Oznajmiła, 

że przedstawiony projekt uchwały zakłada zmianę w jednym zakresie, a mianowicie skreślenie 

zapisu „kadencyjności”. Poinformowała, że praktyka pokazuje, iż w tym obszarze współpracują 

ze sobą te same instytucje i osoby, więc powielanie procedury powoływania i odwoływania 

mijają się z celem. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała nr 226/2020. (nieobecni radni: 

M.Ruta-Zygiel, M.Pawłowski, M.Kruszyński, D. Miszczak) 

 

Ad 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Oznajmił, że zarządzeniem z dnia 8 września 

2020r. zgłosił zamiar skorzystania z pierwokupu prawa użytkowania wieczystego.  Działka jest 

położona w Jastrowiu przy ul. M. Konopnickiej i stanowi własność Gminy i Miasta Jastrowie 

w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej. Nabycie prawa użytkowania wieczystego tej 

nieruchomości w ramach wykonania prawa pierwokupu wywoła skutek prawny w postaci 

wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gminnej. 

Burmistrz uzasadnił potrzebę przejęcia tej działki przez gminę w związku z przebiegającym 

tam kolektorem deszczowym oraz rowem melioracyjnym odprowadzającym wody deszczowe 

z ul. Konopnickiej. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała nr 227/2020. (nieobecni radni: 

M.Ruta-Zygiel, M.Pawłowski, M.Kruszyński, D. Miszczak) 

 

Ad 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Wyjaśnił, iż nieruchomość jest zbywana 

w drodze przetargu i znajduje się przy ul. Jedności Robotniczej. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała nr 228/2020. (nieobecni radni: 

M.Ruta-Zygiel, M.Pawłowski, M.Kruszyński, D. Miszczak)  

 

Ad 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Wyjaśnił, iż dotychczasowy najemca 

nieruchomości złożył wniosek o jej wykup. Mieszkanie znajduję się przy ul. Grunwaldzkiej 17 



i zostało wycenione na kwotę 71 tys. 450 zł. Radny Piotr Kurzyna wystąpił z zapytaniem jak 

długo najemca wynajmuje mieszkanie. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” i otrzymała nr 

229/2020. (nieobecni radni: M.Ruta-Zygiel, M.Pawłowski, M.Kruszyński, D. Miszczak) 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 

Podziękował zebranym za udział. 

Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone. 

 

 
 

 
Protokołowała: 

Natalia Ślusarczyk 


