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

odbyła się dnia 15 grudnia 2020 roku. 
 

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

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

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 – Małgorzata Blicharz-Głowacka 

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 XXX 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 przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2021-

2025”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Czarnieckiego w Brzeźnicy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Samborsku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do 

publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie.  

7. 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. 

8. Podjęcie uchwały zmieniająca  uchwałę  Nr 235/2020   Rady   Miejskiej   w   Jastrowiu   

z   dnia 29 października  2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka 

w Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie w 

Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia rodzinnego „Jastrowski Bon 

Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody 

przydomowe. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 



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

2031. 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2031. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 

2021. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 

rok”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Jastrowiu. 

20. Interpelacje i zapytania. 

21. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad 1. 

Porządek obrad został przyjęty 12 głosami „za”.(nieobecni podczas głosowania:M. Król, 

P.Kurzyna, nieobecny na sesji: M.Kruszyński). 

 

Ad 1c. 

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 

Protokoły zostały przyjęte 13 głosami „za”.(nieobecna podczas głosowania: M.Król, 

nieobecny na sesji: M.Kruszyński). 
 

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. Radny Piotr Kurzyna wystąpił z zapytaniem, 

jakie zapadły decyzje oraz zmiany na spotkaniu PRGOK. Burmistrz Piotr Wojtiuk wyjaśnił, 

że posiedzenie PRGOK związane było z uchwałami, które dotyczyły zmian budżetu i 

organizacji Związku Międzygminnego PRGOK. Radny Piotr Kurzyna zapytał również o 

przesunięcia kadrowe w PRGOK. Radna Elżbieta Magda wystąpiła z zapytaniem dotyczącym 

przebudowy drogi na odcinku Sypniewo-Nadarzyce. Burmistrz oznajmił, iż odbyło się 

spotkanie na którym byli obecni: projektant, starosta, p. Mirosław Jaskólski, członek zarządu 

oraz Pani Agnieszka Głyżewska-Klofik. Projektant przedstawił wstępny projekt przebudowy 

tego odcinka. Poinformował również, że droga została wpisana jako droga ważna dla 

obronności kraju i ma szansę na realizację odbudowy w 2022 i 2023 roku. 

 

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 przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2021-

2025”. 

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 13 głosami „za” i otrzymała nr 257/2020.(nieobecna podczas 

głosowania: M.Król, nieobecny na sesji: M.Kruszyński). 

 

Ad 5.  

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana 

Czarnieckiego w Brzeźnicy poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Samborsku. 

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 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” i otrzymała 

nr 258/2020. 

 

Ad 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do 

publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 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 259/2020. 

 

Ad 7. 

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. 

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 260/2020. 

 

Ad 8. 

Podjęcie uchwały zmieniająca  uchwałę  Nr 235/2020   Rady   Miejskiej   w   Jastrowiu   

z   dnia 29 października  2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w 

Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie w 

Żłobku Miejskim TULIŚ w Jastrowiu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Zastępca Burmistrza wyjaśniła zmianę 

polegającą na błędzie pisarskim. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 261/2020. 

 

 

 



Ad 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia rodzinnego „Jastrowski Bon 

Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski oznajmił, że projekt uchwały został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Radny Piotr Kurzyna wystąpił z propozycją 

zwiększenia środków pieniężnych  (kwota 500 zł) dla osób samotnie wychowujących 

dziecko. Burmistrz Piotr Wojtiuk zawnioskował o odrzucenie tej propozycji ze względu na to, 

że w budżecie na rok przyszły uwzględniono kwotę 300 zł., niezależnie od statusu opiekuna. 

Radny Piotr Kurzyna wycofał wniosek i poprosił, aby jeszcze raz przedyskutować ten temat 

na Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych i ewentualnie wprowadzić 

poprawki. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

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

otrzymała nr 262/2020. 

 

Ad 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

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 263/2020. 

 

Ad 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

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 264/2020. 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody 

przydomowe. 

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 265/2020. 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 

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 266/2020. 

 

 



Ad 14. 

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

2031. 

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 267/2020. 

 

Ad 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie 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 268/2020. 

 

Ad 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-

2031. 

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 269/2020. 

 

Ad 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2021. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski udzielił głosu Pani Skarbnik Małgorzacie 

Blicharz-Głowackiej, która oznajmiła, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na 

wspólnym posiedzeniu komisji i poinformowała o uzyskanej pozytywnej opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej. Radna Agnieszka Kazberuk odczytała opinię RIO. Przewodniczący 

Rady Miejskiej poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii 

swoich komisji. Burmistrz Piotr Wojtiuk odniósł się do złożonego wniosku Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych i oświadczył, że złożony wniosek komisji 

brzmiał inaczej niż przedstawiony na sesji przez radnego Łukasza Cyruka. Radny Łukasz 

Cyruk to potwierdził.   

Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę w obradach. 

Przewodniczący wznowił obrady. 

Burmistrz  poprosił Panią Skarbnik o  przedstawienie autopoprawek. W dyskusji nad 

projektem uchwały budżetowej na 2021r. głos zabrał  radny Piotr Kurzyna. Podzielił się z 

radnymi swoimi spostrzeżeniami na temat projektu uchwały budżetowej na przyszły rok i 

zaapelował do radnych, aby bardziej ją analizować. W dyskusji głos zabrał również 

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Piotr Wojtiuk. 

 

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad wniesionymi autopoprawkami 

Burmistrza. 

Autopoprawki zostały przyjęte 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, 

Sportu i Spraw Socjalnych. 



Wniosek został odrzucony 10 głosami „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” i 1 

głosie „za”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą.  

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

270/2020. 

 

Ad 18. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 

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 271/2020. 

 

Ad 19. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Jastrowiu. 

Radnym Rady Miejskiej w Jastrowiu przedstawiono opinię radcy prawnego dotyczącą 

złożonego projektu uchwały, która mówi o tym, że przedłożony przez Klub Radnych 

Aktywne Jastrowie projekt uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu zawiera wady prawne 

uniemożliwiające jego dalsze procedowanie. Burmistrz Piotr Wojtiuk oznajmił, że również 

ma wątpliwości, co do złożonego projektu uchwały, ponieważ zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy 

o samorządzie gminnym, dieta radnego powinna być zróżnicowana w zależności od 

stanowiska, które radny zajmuje w radzie. Poinformował, że w złożonym projekcie uchwały 

nie ma tego zróżnicowania, ponieważ każdemu radnemu jest przypisana kwota 1zł. Głos 

zabrała radna Monika Król, powiedziała, że radni otrzymali opinię mecenasa na sesji, tuż 

przed podjęciem uchwały na biurko mimo, że  została ona napisana dzień przed sesją, w 

związku z czym nie było czasu żeby się z nią zapoznać. Zapytała mecenasa Waldemara 

Kosowickiego  kto jest organem wykonawczym przy tej uchwale. Radca prawny 

odpowiedział, że Burmistrz. Zapytała również czy uchwała, która została podjęta w 2015 

roku, której  organem wykonawczym jest Przewodniczący Rady Miejskiej została źle podjęta. 

Mecenas Waldemar Kosowicki wyjaśnił, że uchwała związana z wysokościami diet radnych 

jest ściśle powiązana z kompetencjami Burmistrza jako organu odpowiedzialnego za 

wykonanie tej uchwały, gdyż zabezpiecza środki finansowe. Radna Monika Król powiedziała, 

że jej zamysłem było zaoszczędzenie środków w budżecie na 2021 r. na inwestycje. Radny 

Piotr Kurzyna poinformował radnych, iż uchwała była wcześniej wysyłana do biura rady w 

celu sprawdzenia. Nawiązał również do wspólnego posiedzenia komisji, gdzie nad projektem 

uchwały nikt nie dyskutował, a w konsekwencji 12 radnych zagłosowało „za” projektem tej 

uchwały, 1 osoba się „wstrzymała” i  2 osoby były  nieobecne. Zasugerował że mecenas nie 

służy  radnym ani gminie tylko organowi wykonawczemu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została odrzucona 10 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym”. 

 

 



Ad 20. 

Interpelacje i zapytania. 

Interpelacji i zapytań nie było. 

 

Ad 21. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Łukasz Cyruk poprosił, aby na następna sesje zaprosić radnych powiatowych. Radny 

Piotr Kurzyna wspomniał, że zgłosił projekt uchwały - plan inwestycji do końca kadencji 

(rozpiska) i poprosił, aby Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał ten projekt do dyskusji i 

oceny na komisjach Rady Miejskiej. Radny Michał Pawłowski zapytał, czy w ramach 

Rządowego Programu skierowanego do gmin, w których istniały PGR-y, gmina Jastrowie 

otrzymała jakieś środki. Odpowiedzi na powyższe pytania udzielali kolejno Przewodniczący 

Rady Miejskiej oraz Burmistrz. 

Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 

Podziękował zebranym za udział. 

Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone. 

 

 
 
Protokołowała 

Natalia Ślusarczyk 


