
Protokół nr XXXII/2021 sesji  nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 

dnia 19 stycznia 2021 roku. 
 

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

(nieobecna radna: M.Król) 

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

powołał na protokolanta Panią Natalię Ślusarczyk. 

Porządek obrad sesji: 

1. Porządek obrad XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej: 

a)  sprawy regulaminowe 

b)  stwierdzenie kworum 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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

i Miasta Jastrowie.  

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

i Miasta Jastrowie.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży  pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę i Miasto Jastrowie. 

9.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. 

 

Ad 1. 

Porządek obrad został przyjęty 13 głosami „za”.   

(nieobecna podczas głosowania: M. Ruta-Zygiel) 

 

Ad 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy i miasta Jastrowie na 2021r. 

Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Małgorzata Blicharz-Głowacka. Poinformowała o 

wprowadzonej do projektu uchwały autopoprawce. Radny Łukasz Cyruk nawiązał do tematu 

szatni na stadionie miejskim w Jastrowiu i zwrócił się z prośbą o projekt remontu tego budynku. 

Zapytał czy szatnie będą powiększone oraz czy w projekcie ujęte jest nowe ogrzewanie. 

Wspomniał również o istniejącej wilgoci w tym budynku. Zapytał o wykonanie piłkochwytów, 

które były jego zamysłem w projekcie obywatelskim. Zastępca Burmistrza Agnieszka 

Głyżewska-Klofik wyjaśniła, że szatnie zostaną powiększone, a ogrzewanie będzie peletowe. 

Burmistrz Piotr Wojtiuk dodał, że w projekcie ujęte jest wszystko, co związane z remontem 

wewnętrznym szatni. Wymienił między innymi instalację wodno-kanalizacyjną, instalację 

elektryczną, ogrzewanie, malowanie, nowe oświetlenie ledowe oraz nowe natryski. Oznajmił, 



że nie będzie piłkochwytów, ponieważ nie jest to związane z remontem budynku. Nawiązując 

do ogrzewania peletowego uznał je za bardziej wydajne i ekologiczne. Radny Piotr Kurzyna 

zapytał czy temat projektu remontu jest jeszcze otwarty i czy można zmieniać sposoby 

zagospodarowania budynku. Burmistrz odpowiedział, że elementem złożonego wniosku jest 

kosztorys, według którego należy działać. Radny Piotr Kurzyna powiedział, że ogrzewanie 

elektryczne byłoby bardziej efektywne. Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

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

283/2021. 

 

Ad 3. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Cezary Wyszyński. Wyjaśnił 

czego dotyczyły złożone petycje. Przedstawił stanowisko komisji skargowej wobec złożonych 

petycji i uzasadnił wydanie opinii negatywnej członków komisji. Radny Łukasz Cyruk zapytał 

o petycję złożoną przez radnego Piotra Kurzynę. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji poinformował, iż członkowie komisji skargowej uznali, że  podmiotem uprawnionym 

przy odbieraniu odpadów jest Związek Międzygminny PRGOK i tam powinno zostać 

skierowane pismo dotyczące zmniejszenia opłat. Burmistrz dodał, że petycję można złożyć do 

organów władzy publicznej, a na poziomie gminy takimi organami jest Rada Miejska i 

Burmistrz. Zaznaczył, że Rada Miejska nie ma możliwości zobligowania przedstawiciela do 

podjęcia konkretnych działań. Wspomniał, że może ona  w formie apelu wnioskować do 

zgromadzenia PRGOK-u o zwiększenie ulgi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu 

zobowiązał się porozmawiać z przewodniczącymi rad w innych gminach, które należą do 

Związku Międzygminnego PRGOK, aby wystąpiły z pismami o podobnej treści. Radny Piotr 

Kurzyna poinformował, że złożył petycję dlatego, że  na posiedzeniach komisji nie był 

podejmowany temat w jaki sposób można by było zmniejszyć opłaty za śmieci. Więcej uwag 

nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 10 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” przy 2 głosach 

„wstrzymujących” i otrzymała nr 284/2021. 

 

Ad 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 285/2021. 

 

Ad 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą.  

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 286/2021.  

 

Ad 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Oznajmił, że działka znajduje się na osiedlu 

Jedności Robotniczej w Jastrowiu, powierzchnia wynosi 1356 metrów kwadratowych, a cena 

wywoławcza wynosi 48 708 zł. Pytań nie było. 



Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 287/2021.  

 

Ad 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Jastrowie. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Wyjaśnił, że jeden z właścicieli 

nieruchomości zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości 

położonej w Jastrowiu, na której znajduje się studnia wodna. Działka ta ma poprawić warunki 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, która stanowi własność wnioskodawcy. Cena to 

3200 zł. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 288/2021.  

 

Ad 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży  pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę i Miasto 

Jastrowie. 

Projekt uchwały omówił Burmistrz Piotr Wojtiuk. Wyjaśnił, że do tej pory strażacy 

otrzymywali ekwiwalent w wysokości 15zł. za udział w działaniu ratowniczym zgodnie z 

uchwałą z 25 października 2016r. Oznajmił, że Komendant Straży Pożarnej zwrócił się z 

wnioskiem, w którym poprosił o zwiększenie ekwiwalentu. Radna Elżbieta Magda jako 

przewodnicząca m.in. komisji bezpieczeństwa poparła projekt uchwały uzasadniając to tym, że 

strażacy pełnią bardzo ważną funkcję i działają na rzecz mieszkańców. Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 289/2021.  

 

Ad 9. 

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. Poinformowała 

radnych o wprowadzonej autopoprawce do projektu uchwały. Wyjaśniła, że podstawą zmiany 

uchwały o bonie żłobkowym jest umożliwienie rodzicom, którzy aplikują o przyjęcie do żłobka 

miejskiego TULIŚ do momentu uruchomienia żłobka, by mogli korzystać z bonu żłobkowego. 

Dodała, że w projekcie uchwały następuje również doprecyzowanie zapisów: definicja rodzica 

i osoby samotnie wychowującej dziecko. Wspomniała o możliwych zmianach, które mówią o 

nieubieganiu się, by nie tworzyć podwójnych kolejek na etapie rozruchu żłobka publicznego. 

Radny Piotr Kurzyna powiedział, że w poprzednich latach można było liczyć na wsparcie z 

gminy poprzez niepubliczne placówki, bo gmina płaciła dofinansowania. Radna Elżbieta 

Magda wystąpiła z zapytaniem odnośnie ilości dzieci zgłoszonych do żłobka. Zastępca 

Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik odpowiedziała, że na chwilę obecną jest 

siedemnaścioro dzieci, a liczba chętnych przekracza liczbę miejsc. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 290/2021. (nieobecni radni: 

M.Król, 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 


