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

dnia 30 listopada 2020 roku. 
 

W sesji uczestniczyło 13 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 

(nieobecni radni: M.Król, D.Miszczak) 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

- Burmistrz GiM – 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 Pana Marcina Prokopowicza. 

Porządek obrad sesji: 

1.Sprawy regulaminowe: 

a. stwierdzenie kworum 

b. określenie zasad głosowania 

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031. 

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2020 rok. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 

Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021r." 

5.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych 

Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2027. 

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 135/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 

września 2012r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy  i Miasta Jastrowie  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu z Dziennym Domem  Pomocy  

Społecznej  w Jastrowiu  oraz  nadania  statutu  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Jastrowiu. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społecznej  w  Jastrowiu  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu administracji 

publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

Ad 1. 

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.  

Ad 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Radny Piotr Kurzyna 

wystąpił z zapytaniem odnośnie pożyczki dla PRGOK-u. Burmistrz Piotr Wojtiuk wyjaśnił, że 

od 2012r. wspólnie z innymi gminami należymy do Związku Międzygminnego PRGOK, 

którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych 

gmin związku. Dodał, że w 2016 roku Związek Międzygminny pozyskał dotację z funduszy 

unijnych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie na budowę 13 PSZOK-ów w wysokości  ok. 15 mln zł., co stanowiło 85% 

wszystkich kosztów tej inwestycji. PSZOK-i zostały wybudowane i oddane do użytkowania w 

roku 2019. Oznajmił, że trwałość tego projektu musi zostać zachowana zgodnie z umową przez 

5 lat. Gminy Wyrzysk i Okonek podjęły decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w ZM PRGOK 

od 1 stycznia 2021r., co wiążę się z tym, że projekt musi zostać okrojony o 2 wybudowane w 

tych gminach PSZOK-i. W związku z powyższym PRGOK został zobligowany przez 

NFOŚiGW w Warszawie do zwrotu kwoty 2mln 340 tys. zł., tytułem zwrotu udzielonej na te 2 



PSZOK-i dotacji do końca grudnia 2020r. Wyjaśnił, że jedyną możliwością w obecnej sytuacji  

finansowej z PRGOK jest zapłacenie tej kwoty z  pożyczek udzielonych przez gminy będące 

członkami Związku Międzygminnego, a następnie wyegzekwowanie tej sumy drogą sądową 

od gminy Okonek i Wyrzysk. Termin oddania pożyczek dla poszczególnych gmin to koniec 

2023r. Takie rozwiązanie przewiduje Statut Związku Międzygminnego PRGOK i stosowna 

uchwała Walnego Zgromadzenia PRGOK podjęta w dniu 12.11.2020r. Radny Michał 

Pawłowski uznał, że gminy, które wyszły ze Związku Międzygminnego nie ponoszą za to 

żadnej odpowiedzialności. Radny Piotr Kurzyna zawnioskował, aby z projektu uchwały 

wykreślić punkty, które dotyczą PRGOK-u i przełożyć je na kolejną najbliższą sesję, aby 

jeszcze raz podjąć dyskusję w tym temacie i poznać więcej szczegółów.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad poprawką zgłoszoną przez Radnego 

Piotra Kurzynę dotyczącą pożyczki dla PRGOK-u.  

Wniosek został odrzucony 1 głosem „za”  8 głosami „przeciw” i 3 głosami 

„wstrzymującymi się”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” i otrzymała 

nr 251/2020. (nieobecni radni: M.Król, D.Miszczak, M.Kruszyński). 

 

Ad 3. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2020 rok. 

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

zapytał ile każdy klub poniósł strat w czasie panującej pandemii. Pani Skarbnik odpowiedziała, 

że nie są to straty, które poniosły kluby, lecz niewykorzystana dotacja z powodu pandemii 

udzielona przez gminę w roku 2020. Wystąpił również z zapytaniem do Burmistrza czy co roku 

będziemy dokładać po 100 tys. zł. w dziale gospodarki śmieciowej. Burmistrz Piotr Wojtiuk 

odpowiedział, że po raz pierwszy w tym roku dokładamy do działalności PRGOK i trudno 

powiedzieć jak będzie w latach następnych. Dodał, że m.in. wynika to z ilości złożonych 

deklaracji śmieciowych przez mieszkańców. Stwierdził, że lepiej, aby koszty poniosła gmina 

niż mieliby zapłacić mieszkańcy poprzez podwyżkę stawek za odpady. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” i otrzymała 

nr 252/2020. (nieobecni radni: M.Król, D.Miszczak, M.Kruszyński). 

 

Ad 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy i 

Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021r." 

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

program zgodnie z ustawą podlegał konsultacjom społecznym i nie wniesiono żadnych opinii. 

Poinformowała, że w trakcie konsultacji wpłynął wniosek Stowarzyszenia Pozytywni Z Pasją, 

w którym zaproponowano chęć przeprowadzenia kilku imprez tj. otwarcie sezonu 

motocyklowego, rajd rowerowy, bieg wolności. Radny Michał Pawłowski zapytał o wysokość 

środków finansowych w kwocie 15 tys. zł. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała została 

przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 253/2020. (nieobecni radni: M.Król, D.Miszczak, 

M.Kruszyński). 

 

Ad 5. 

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 

Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2027. 



Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrowiu Pani Agata Skoczek. Wyjaśniła, że strategia przedstawia akty prawne, które regulują 

problematykę pomocy społecznej, przedstawiają charakterystykę gminy oraz zadania i 

funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśniła również, że 

strategia przedstawia problemy z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy (ubóstwo, 

niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwałe choroby, przemoc w rodzinie, bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, bezdomność). Radna Jolanta Łatka 

zapytała jak wygląda problem bezdomności na terenie naszej gminy. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. Uchwała została 

przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 254/2020. (nieobecni radni: M.Król, D.Miszczak, 

M.Kruszyński). 

 

Ad 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 135/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 6 

września 2012r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Gminy  i Miasta Jastrowie  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu z Dziennym Domem  

Pomocy  Społecznej  w Jastrowiu  oraz  nadania  statutu  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrowiu Pani Agata Skoczek. Wyjaśniła, że od dnia 1 grudnia 2020 roku Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje jako swoje obowiązki przyznawanie i wypłacanie 

dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. Burmistrz dodając powiedział, 

dlaczego podjął decyzję o wycofaniu dodatków z urzędu. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 255/2020. (nieobecni radni: 

M.Król, D.Miszczak, M.Kruszyński). 

 

Ad 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika  Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy  Społecznej  w  Jastrowiu  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu 

administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jastrowiu Pani Agata Skoczek. Poinformowała, że potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej, aby 

upoważnić Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisywania i 

wydawania decyzji związanych ze zryczałtowanym dodatkiem energetycznym. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 256/2020. (nieobecni radni: 

M.Król, D.Miszczak, M.Kruszyński). 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 

Podziękował zebranym za udział. 

Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone. 

 
 
Protokołował: 

Marcin Prokopowicz 


