
 
Protokół nr XIII/2019 sesji  nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 06 września 2019 roku. 
 
W sesji uczestniczyło 12 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Zastępca Burmistrza GiM – Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik 
- Skarbnik GiM -  Pani Teresa Czyżewska 
 
Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1300 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  i 
powołał na protokolanta Panią Natalię Ślusarczyk. 
1. Porządek obrad XIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej: 

a)  sprawy regulaminowe 
b)  stwierdzenie kworum 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019. 
 
Ad 2. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na rok 2019. 
Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Pani Skarbnik i poprosił o przedstawienie 
uchwały w sprawie budżetowej. Pani Teresa Czyżewska oznajmiła, że przygotowany 
projekt uchwały dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego czyli 
przebudowy drogi gminnej na ul. Jagiellońskiej w Jastrowiu. Poinformowała, że 
pieniądze przewidziane na ta inwestycję pochodzą z przesunięcia inwestycji, która jest 
już zrealizowana a mianowicie Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie. 
Powiedziała również, że nowa inwestycja w ramach rządowego programu Funduszu 
Dróg Samorządowych ma otrzymać dofinansowanie, a udział Gminy i Miasta Jastrowie 
ma stanowić 50%. Wspomniała też o tym, iż nastąpi przebudowa skrzyżowania z ul. 
Jagiellońskiej na ul. Kolejową. Prace objęte w pasie drogowym tj. nawierzchnia, 
chodniki, zjazdy oraz wpusty kanalizacji deszczowej będą zrobione na nowo. 
 
W kwestii uzupełnienia tego co mówiła Pani Skarbnik głos zabrał Burmistrz Piotr 
Wojtiuk. Poinformował, iż w marcu bieżącego roku zostały złożone trzy wnioski do 
Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczyły one ul. Mickiewicza, Konopnickiej i 
Jagiellońskiej. Zaznaczył, że Fundusz Dróg Samorządowych ma pewne kryteria 
punktowania. Ulica Jagiellońska okazała się być najwyżej punktowaną ze względu na 
połączenie z drogą krajową oraz ze względu na znajdujący się tam budynek szkoły, hali 
sportowej, budynek usług społecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i budynek Straży 
Pożarnej. Natomiast ulica Mickiewicza jest pierwsza na liście rezerwowej ze względu na 
znajdujący się tam Kościół, budynek Niepublicznego Przedszkola i dojazd do działek. 
Poszczególne boczne ulice mają małe szanse na dofinansowanie. 
 
Wspomniał również o wniosku jaki został złożony przez powiat złotowski na drogę 
Sypniewo-Brzeźnica. Poinformował, że pomimo dużego dofinansowania, konieczny 
będzie nasz wkład w tą drogę. Podziękowania skierował do posła Pana Grzegorza 
Piechowiaka. Zaznaczył również, że jeśli ta droga zostanie zrobiona to w następnej 
kolejności droga do Nadarzyc jako droga ważna dla obronności kraju. 
 



Burmistrz złożył propozycję względem Radnych Rady Miejskiej o przebudowę ulicy 
Jagiellońskiej i wprowadzenie jej do budżetu. 
Radny Łukasz Cyruk wystąpił z zapytaniem o poszerzenie wjazdu na ul. Jagiellońską, 
ponieważ jest problem z minięciem się tam dwóch samochodów osobowych. 
Burmistrz Piotr Wojtiuk odpowiedział, że będzie poszerzony kosztem kwietników ze 
względu na to, żeby Straż Pożarna miała lepszy wyjazd. 
Radny Łukasz Cyruk zapytał czy chodnik z jednej strony będzie likwidowany. 
Burmistrz odpowiedział, że będzie chodnik od strony budynków mieszkalnych, natomiast 
po drugiej stronie będzie znajdować się pas postojowy, który jest niezbędny dla 
samochodów mieszkańców.  
Wspomniał o istniejącej sugestii ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, która mówi o ruchu jednokierunkowym. Burmistrz dodał, że taka sytuacja 
nastąpiłaby wtedy, kiedy byłaby zrobiona ul. Kolejowa, która ma szansę na 
dofinansowanie ze względu na to, że znajduje się przy drodze krajowej.  
Radny Łukasz Cyruk ponownie nawiązał do chodników znajdujących się na ulicy 
Jagiellońskiej z zapytaniem czy dalej będzie problem z mijaniem się tam samochodów. 
Burmistrz odpowiedział, że chodniki muszą mieć swoje parametry-min. 2,5m.  
Radna Agnieszka Kazberuk zaapelowała do Radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu, żeby 
tłumaczyć mieszkańcom dlaczego akurat taka ulica została wybrana, ponieważ opinie 
mieszkańców są różne.  
Burmistrz wytłumaczył, iż mieszkańcy mają prawo mieć swoje zdanie i interesować się 
tym, co się dzieje. Zaznaczył, że ważne jest, żeby byli optymistami i cieszyli się z 
uzyskanych pieniędzy, ponieważ liczy się współpraca i efekt tej współpracy.  
Radny Łukasz Cyruk zapytał o termin budowy. 
Burmistrz uświadomił, że jesteśmy na etapie podjęcia uchwały, wysyłania dokumentów i 
ogłoszenia przetargu. 
 
Przewodniczący zapytał czy są pytania po czym zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 110/2019. 
 
Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział. 
Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone. 
 
 
Protokołowała: 
Natalia Ślusarczyk 

 


