
Protokół nr XIV/2019 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się dnia 26 września 2019 roku.  
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności wygenerowanej z programu stanowiącej 
załącznik nr 1 do protokołu. 
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 – Teresa Czyżewska  
- zaproszeni goście 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Krzysztof  Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał na protokolanta Panią Natalię Ślusarczyk. 
1. Porządek obrad XIV 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. Informacja z realizacji budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2019r. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 43/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 
lutego 2019r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie oraz 
nadania Statutu. 
6. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 96/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
29 sierpnia 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
9. Interpelacje i zapytania. 
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Ad 1a. 
Sprawy regulaminowe. 
Przewodniczący Rady Miejskiej po przedstawieniu porządku obrad zapytał czy są propozycje 
zmian. 
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2019r. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w systemie do głosowania za 
pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się. 
Wniosek został przyjęty 14 głosami „za” i został omówiony w punkcie 5. 
 
 
 



Ad 1c. 
Przyjęcie protokołów XII i XIII sesji. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Protokoły zostały przyjęte 11 głosami „za”. 
 
Ad 2. 
Informacja Burmistrza o pracy mi ędzy 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, po czym oddał głos zaproszonej na sesję dr Kubat. 
Przewodniczący Komisji Oświaty Łukasz Cyruk oznajmił, że sprawa dotyczy pobierania krwi 
i robienia wyników w naszym laboratorium. Następnie poprosił Panią dr Kubat o 
przedstawienie informacji na temat tego czy jest możliwość poszerzenia zakresu badań. 
Pani dr Kubat wyjaśniła, że wszystkie podmioty medyczne mają oddzielne umowy. 
Zaznaczyła, iż wiele pacjentów, którzy przychodzą do przychodni są pytani gdzie chcą robić 
badania. Decyzja mieszkańców jest taka, że nie chcą robić badań w Jastrowiu. Podkreśliła, iż 
jest zadowolona ze współpracy z Panią Jolantą Łopuszyńską, ponieważ szybko dostaje wyniki 
badań.  
Radny Łukasz Cyruk wystąpił z zapytaniem jaki jest koszt czynszu. Dr Kubat odpowiedziała, 
że wynosi około 1200 zł. miesięcznie plus ogrzewanie, przy którym zaznaczyła, iż w 
przychodni jest zimno i trudno jest zbadać pacjenta oraz zaszczepić dziecko. Zapytała czy w 
budżecie gminy znajdą się pieniądze na ocieplenie budynku przychodni oraz na elewację. 
Burmistrz odpowiadając zaznaczył, że wszystkie podmioty medyczne mają obniżoną stawkę 
podatkową związaną z czynszem. Wspomniał również, że budynek nie jest dobrze zbudowany, 
ponieważ był budowany w tamtych latach. Poinformował, iż budynek został przekazany spółce 
i głównym zadaniem jest dokonanie termomodernizacji tego budynku. Oznajmił, że w części 
budynku, które opuściła apteka ma być utworzony żłobek, na który przyszły już pieniądze. 
Wyjaśnił, że jeśli zostaną wykonane remonty adaptacyjne pod żłobek, to wtedy można się 
zastanowić jak podejść do tematu termomodernizacji.  
Pani dr Kubat poprosiła Burmistrza Piotra Wojtiuka, żeby przybliżył informację na temat 
spółki, która przejęła budynek oraz wystąpiła z prośbą o sprzedanie podmiotom medycznym 
przychodni MEDJAST. Burmistrz oznajmił, że spółką jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Odnosząc się do propozycji sprzedaży powiedział, iż jest przeciwny. 
Podsumowując Radna Agnieszka Kazberuk skierowała podziękowania do Pani dr Kubat za 
przybycie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu zaproszonemu Panu Jerzemu Bednarkowi, który 
w dużym skrócie przedstawił informację dotyczącą ekosystemu. Uznał, że udzieli informacji 
na temat Młynówki dlatego, że istnieją tam dwa rodzaje niekorzystnych mikroorganizmów. 
Wystąpił z prośbą do Radnych Rady Miejskiej o to, żeby każdy mieszkaniec Jastrowia 
mieszkający koło Młynówki udokumentował to, iż płaci za ścieki.  
 
Ad 3. 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych        
w okresie między sesjami. 
Przewodniczący przedstawił informację o pracy między sesjami, po czym udzielił głosu 
Burmistrzowi, który wspomniał o odbytej rozmowie z członkami zarządu powiatu na temat 
zakupu byłej sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Jastrowiu, 
która mogłaby odciążyć hale widowiskowo – sportową. Burmistrz Piotr Wojtiuk oznajmił, że 
obiekt wymaga remontu i nakładu finansowego, ale może funkcjonować.  



Kolejna sprawa dotyczy przejęcia szkoły znajdującej się w Jastrowiu. Zastępca Burmistrza 
Agnieszka Głyżewska-Klofik nawiązując do wykazu jaki Radni Rady Miejskiej dostali podczas 
sesji wyjaśniła, że dopłata powiatu to nie jest dopłata tylko całość poniesionych kosztów. 
Oznajmiła, że procedura przejęcia szkoły będzie wiązać się z podpisaniem porozumienia i 
uchwały intencyjnej. Poinformowała, że ostatecznym terminem jest koniec lutego. Burmistrz 
Piotr Wojtiuk dodał, że integralną częścią takiej uchwały musiałyby być załączniki, w których 
określony zostałby wstępny podział tej nieruchomości i zapis o majątku ruchomym tej szkoły. 
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, że podstawową rzeczą przed podjęciem decyzji w 
sprawie przejęcia szkoły jest analiza kosztów. 
Nawiązując do wykazu Radny Piotr Kurzyna zaznaczył, że dane, pod którymi podpisał się  
Dyrektor Wydziału Oświaty są niezrozumiałe, ponieważ nie zgadzają się wyliczenia i jest za 
mało danych. 
 
Radna Elżbieta Magda zapytała Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie do kiedy trzeba podjąć 
decyzję w sprawie wykupienia sali gimnastycznej. 
Burmistrz oznajmił, że obu stronom zależy na podjęciu decyzji w tym roku. Podsumowując 
temat związany z przejęciem szkoły w Jastrowiu poinformował, że musi być na nowo ułożona 
struktura tej szkoły. Dodał, że w szkole jest możliwość utworzenia liceum przy czym trzeba by 
było zapewnić uczniom dobry dojazd do szkoły. Zaznaczył, że to nie jest łatwa sprawa, 
ponieważ trzeba znaleźć kadrę i dyrektora.  
 
Ad 4. 
Informacja z realizacji budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za I półrocze 2019r. 
Przewodniczący oznajmił, że informacja była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Zapytał czy są pytania do Pani Skarbnik. 
 
Radny Piotr Kurzyna wystąpił z zapytaniem dotyczącym zapisu informacji z wykonania 
budżetu za rok 2019, ponieważ zarejestrowano pięć podmiotów do uiszczania podatków od 
środków transportowych. Pytanie brzmiało czy w tym roku zarejestrowano czy już było 
zarejestrowanych. Pani Teresa Czyżewska odpowiedziała, iż są to osoby prawne, które 
uiszczają podatek od środków transportowych, ale co roku na nowo składają informację. 
 
Radna Monika Ruta-Zygiel zapytała co jest przyczyną upadku wpływów z najmu hali 
sportowej. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie mamy stałych umów na wynajem tej hali. 
Radna Monika Król odniosła się do tematu budowy budynku komunalnego w Jastrowiu z 
zapytaniem czy do końca roku będzie wykonany plan finansowy i jaki będzie koszt za metr 
kwadratowy mieszkania komunalnego.  
Burmistrz oznajmił, że plan został wykonany, a koszt to kwota, którą wydaliśmy podzielona na 
ilość metrów. 
 
Radny Piotr Kurzyna przedstawił sytuację związaną z subwencją ogólną, która składa się z 
subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Zwrócił uwagę na to, iż subwencja 
oświatowa w roku 2015 wynosiła więcej niż w roku 2016 i 2017.  
Burmistrz wytłumaczył, że kwota subwencji zależy od liczby uczniów. 
Radny zwrócił uwagę, że subwencja wyrównawcza jest zależna od wskaźnika dochodów 
podatkowych i stwierdził, iż gmina słabo się rozwija. 
Burmistrz oznajmił, że w subwencji wyrównawczej brany jest pod uwagę wskaźnik gęstości 
zaludnienia i poinformował, iż w naszej gminie ten wskaźnik jest bardzo niski.  
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad informacją. 
Informacja została przyjęta 13 głosami „za”. 



 
Ad 5. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2019.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski poinformował, że projekt uchwały został 
omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, ale wystąpiły zmiany w związku z czym poprosił 
Panią Skarbnik o omówienie tych zmian. Pani Teresa Czyżewska przedstawiła wszystkie 
zmiany. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 
Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 111/2019. 
 
Ad 6. 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 43/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 
lutego 2019r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie 
oraz nadania Statutu. 
Uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 112/2019. 
 
Ad 7. 
Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr 96/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 
sierpnia 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” i otrzymała nr 113/2019. 
 
Ad 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Radna Monika Król poprosiła o wyjaśnienie co to jest za obiekt, gdzie leży i dlaczego 
sprzedajemy. 
Burmistrz Piotr Wojtiuk wytłumaczył, iż jest to wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku 
przy ul. Poznańskiej 2. Jest to mieszkanie, które sprzedajemy na rzecz dotychczasowego 
najemcy. Oznajmił, że zgodnie z ustawą lokator ma prawo bezprzetargowo nabyć taką 
nieruchomość po ustaleniu bonifikaty przez Radę Miejską.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 10 głosami „za”, 1 głos wstrzymujący i otrzymała nr 114/2019. 
 
Ad 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Burmistrz poinformował, że jest to wyodrębniony lokal mieszkalny położony na poddaszu 
kamienicy przy ul. Poznańskiej 50 nad Ośrodkiem Kultury.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie. 
Uchwała została przyjęta 10 głosami „za”, 1 głos wstrzymujący i otrzymała nr 115/2019. 
 



Ad 10. 
Interpelacje i zapytania. 
Przewodniczący Rady Miejskiej oznajmił, że do Biura Rady wpłynęły dwie interpelacje, które 
zostaną przekazane Burmistrzowi. 
 
Radny Piotr Kurzyna wspomniał o drogach nr 11 i 22, które w 2018-2020 roku miały być 
ukończone. Wystąpił z zapytaniem do Burmistrza Piotra Wojtiuka czy coś wiadomo na temat 
tych dróg. 
Burmistrz odpowiedział, iż cały czas trwają działania. Poinformował, że w tym roku miały być 
pierwsze prace związane z drogą nr 22, które się przesunęły na przyszły rok ze względu na brak 
decyzji środowiskowej dotyczącej wycinki drzew, ponieważ na odcinku od Szwecji do Byszek 
ma powstać ścieżka rowerowa. Nawiązując do drogi nr 11 oznajmił, iż są wątpliwości co do 
przedstawionej koncepcji przebudowy dróg i pewnych założeń, które przedstawiła Generalna  
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  
 
Ad 11. 
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik wspomniała o zaproszeniu na spotkanie 
poświęcone Budżetowi Obywatelskiemu. 
 
Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział. 
Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone. 
 
 
Protokołowała: 
Natalia Ślusarczyk 
 

 
 
 
 


