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

odbyła się dnia 29 grudnia 2020 roku.  
 

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

załącznik nr 1 do protokołu (nieobecna radna: A.Kazberuk). 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 

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

- Skarbnik GiM Jastrowie – Małgorzata Blicharz-Głowacka  

Obradom przewodniczył Pan Krzysztof  Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 

O godz. 1200 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  

i powołał na protokolanta Panią Natalię Ślusarczyk. 

1. Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej     

a)  sprawy regulaminowe: 

b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu z poprzedniej 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków 

zamieszczonych w  budżecie Gminy i Miasta Jastrowie, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 226/2001 Rady 

Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i 

Miasta Jastrowie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Jastrowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z 

tytułu trwałego zarządu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy 

przekazania prawa własności nieruchomości lokalowej na mienie komunalne Gminy i Miasta 

Jastrowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2021 

rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2021r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Jastrowiu na 2021 rok. 

14. Interpelacje i zapytanie. 

15. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad 1. 

Burmistrz Piotr Wojtiuk wniósł do porządku obrad uchwałę zmieniająca uchwałę Nr 262/2020 

Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia świadczenia 

rodzinnego „Jastrowski Bon Żłobkowy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zawnioskował o usunięcie z porządku obrad punktu „Przyjęcie 

protokołu z poprzedniej sesji”, ponieważ został on dostarczony radnym w dniu sesji i nie było 

czasu na zapoznanie się z nim. Więcej uwag nie było.  



Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”. (nieobecny podczas głosowania radny 

Piotr Kurzyna). 

Wprowadzona uchwała została omówiona w pkt 14 nowego porządku obrad. 

 

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. Radna Monika Ruta-Zygiel wystąpiła z 

zapytaniem odnośnie spotkania z przedstawicielami spółek Enea w sprawie fotowoltaiki oraz 

rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości. Burmistrz Piotr Wojtiuk odpowiedział, że 

spotkanie dotyczyło tematu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Narutowicza, natomiast 

rezygnacja z prawa pierwokupu nieruchomości dotyczyła niezabudowanej działki w 

miejscowości Sypniewo. Radna Elżbieta Magda zapytała czego dotyczyło spotkanie  Związku 

Międzygminnego PRGOK. Burmistrz oznajmił, że spotkanie dotyczyło przyjęcia planu 

finansowego na rok przyszły i Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata. Wspomniał 

również o podpisaniu umowy z PRGOK na obsługę od 1 stycznia, wywóz i gospodarowanie 

odpadów z terenu naszej gminy. Więcej pytań nie było. 

 

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. Pytań nie było. 

 

Ad 4. 

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

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 272/2020.  

 

Ad 5.  

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

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 273/2020. 

 

Ad 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków 

zamieszczonych w  budżecie Gminy i Miasta Jastrowie, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 274/2020. 

 

Ad 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 226/2001 Rady 

Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

i Miasta Jastrowie. 



Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Oznajmił, że do tej pory Statut Gminy i 

Miasta Jastrowie funkcjonował w kilku uchwałach, co nie było czytelne. Poinformował, że 

teraz Statut Gminy i Miasta Jastrowie będzie funkcjonować w jednym dokumencie. Pytań nie 

było.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 275/2020. 

 

Ad 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia granic i obszaru aglomeracji Jastrowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski udzielił głosu Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Piotrowi Kozłowskiemu, który 

wyjaśnił, że aglomeracja Jastrowie istnieje od 2006r. i było powołane rozporządzeniem 

Wojewody Nr 103/2006. Oznajmił również, że zmieniło się prawo wodne, w którego zapisach 

mowa jest o tym, że jeśli nie zostanie ustanowiona na nowo aglomeracja to wygaśnie ona z 

końcem roku. Oznajmił radnym, że przyjmujemy nowy projekt, nowy obszar aglomeracji i 

wielkość. Poinformował, że aglomerację określa się w jednostce RLM co oznacza 

Równoważną Liczbę Mieszkańców, a 1RLM=1 mieszkaniec. Powiedział również o tym, że 

aglomeracja z 2006r. obejmowała tylko teren Jastrowia, a dziś obejmuje jeszcze Samborsko i 

Brzeźnicę. Radny Michał Pawłowski zapytał o podłączenie do zbiorczej kanalizacji firmy 

Precon Polska. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 276/2020. 

 

Ad 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

z tytułu trwałego zarządu. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Oznajmił, że zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami i art. 84, właściwy organ za zgodą rady gminy może udzielić bonifikaty od 

opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana jednostkom organizacyjnym, które prowadzą 

działalność charytatywną. Oznajmił, że odpowiednią decyzją oddał na rzecz MGOPS-u 

nieruchomość przy ul. Poznańskiej 19 (siedziba MGOPS) oraz nieruchomość położoną w 

Nadarzycach (Mieszkania Chronione). Wspomniał również o obowiązku pobrania opłaty 

rocznej z tytułu trwałego zarządu. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i otrzymała nr 277/2020. (nieobecna podczas 

głosowania M.Ruta-Zygiel). 

 

Ad 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze umowy 

przekazania prawa własności nieruchomości lokalowej na mienie komunalne Gminy i 

Miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Wyjaśnił, że lokal użytkowy położony jest 

w budynku parterowym i stanowi współwłasność osób fizycznych. Wspomniał również, że 

współwłaściciele nieruchomości wyrazili wolę nieodpłatnego przekazania przedmiotowej 

nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

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

278/2020. 

 

 



Ad 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2021 

rok. 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 279/2020. 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2021r. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Siwak i przedstawił radnym plan pracy 

komisji rewizyjnej. Radny Piotr Kurzyna zapytał co będzie kontrolowane, jeśli chodzi o kluby 

sportowe i przedszkole. Przewodniczący komisji oznajmił, że zakres kontroli dotyczy dotacji 

gminy na rok 2020 do klubów sportowych. Burmistrz Piotr Wojtiuk wskazał błędy, jakie 

znajdują się w planie pracy tej komisji i zasugerował, żeby je poprawić przed podjęciem 

uchwały. Błędy zostały poprawione w przerwie. Więcej uwag nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i otrzymała nr 280/2020. (nieobecny radny  

M.Kruszyński) 

 

Ad 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 

Jastrowiu na 2021 rok. 

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i otrzymała nr 281/2020. (nieobecny radny 

M.Kruszyński) 

 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 262/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 

15 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia świadczenia rodzinnego „Jastrowski Bon 

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

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

zmiana w uchwale dotyczy omyłki pisarskiej i przestawienia szyku zdania. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 13 głosami „za” i otrzymała nr 282/2020. (nieobecny radny 

M.Kruszyński). 

 

Ad 15. 

Interpelacje i zapytania. 

Interpelacji i zapytań nie było. 

 

Ad 16. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radny Łukasz Cyruk wystąpił z zapytaniem odnośnie nieograniczonego przetargu, który 

dotyczył 2 działek na ul. Jedności Robotniczej. Zapytał czy działki zostały sprzedane. 

Burmistrz Piotr Wojtiuk oznajmił, że 1 działka została sprzedana, a druga nie znalazła nabywcy. 

 

 

 



Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 

Podziękował zebranym za udział. 

Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone.  

 

 
Protokołowała 

Natalia Ślusarczyk 


