
 
Protokół nr  II/2018 sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się dnia 

28 listopada  2018 roku w godzinach od 1600 do 2215. 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych (nieobecny radna A, Kazberuk) wg listy obecności 
wygenerowanej z programu stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
-  prasa.  
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 Beatę Szymańską. 
1. Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej 
a)  sprawy regulaminowe 

b)  stwierdzenie kworum 
      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami   
3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej  w Jastrowiu oraz 
powołania ich składów osobowych.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej 
w Jastrowiu  
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie.  
7.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej       
w Sypniewie oraz nadania Statutu.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy i miasta 
Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na  2018 -2031r 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r. 
13. Interpelacje i zapytania  
14. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                                                  

 
 
Burmistrz wystąpi z wnioskiem o wykreślenie z  porządku obrad  uchwały w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Sypniewie oraz nadania Statutu.  
Wytłumaczył zaistniałą sytuację i powód takiej decyzji. 
Przewodniczący Rady K. Bzowski wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie  2 projektów 
uchwał:  



W punkcie 4 zaproponował  wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie ilości 
osobowej  komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
wówczas punkt 4 otrzyma numer 5 a w punkcie 6  wprowadzić uchwałę w sprawie ilości 
osobowej komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
wówczas punkt 5 otrzyma numer 7, a pozostałe punkty numerację kolejną.   
 
Ad. 1  
Do protokołów I  sesji wniesiono uwagę, że nie został zachowany okres między sesjami i nie 
było czasu na zapoznanie się z jego treścią.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nie nastąpiło. 
Radny P. Kurzyna zwrócił się z prośbą o przygotowanie7 dni przed sesją  tak jak pozostałe 
projekty uchwał także  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok.  
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w sprawie budżetu w ostatnim dniu zachodzą zmiany             
i dlatego zachodzi taka sytuacja. Wypowiedź Pani Skarbnik poparł Burmistrz. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. 
 
Ad. 2   
Burmistrz poinformował o swojej pracy między sesjami. O zarządzeniach, które umieszczone 
są na stronie BIP Jastrowie w zakładce zarządzenia.  
O  odbytych  spotkaniach od czasu między sesjami. 
 
Ad. 3 
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej  w Jastrowiu oraz 
powołania ich składów osobowych.  
Przewodniczący przypomniał, że do piątku radni składali swoje propozycję do przynależności 
w komisjach branżowych. Zgodnie z tym zaproponował  następujący skład komisji.  
Radni nie wnieśli żadnych uwag do proponowanych składów komisji  
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej:  
1. Janusz Siwak   – przewodniczący  
2. Jolanta Łatka    
3. Zofia Pawłowska  
4. Piotr Kurzyna  
5. Michał Pawłowski  
Komisja Oświaty Zdrowia, Kultury. Sportu i Spraw Socjalnych :  
1. Łukasz Cyruk – Przewodniczący  
2. Agnieszka Kwilińska  
3. Cezary Wyszyński  
4. Monika Ruta – Zygiel  
5.Michał Kruszyński  
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej:  
1. Elżbieta Magda - przewodnicząca 
2. Dariusz Miszczak  
3. Monika Król  
4.Agnieszka Kazberuk  
5. Krzysztof Bzowski  
Przewodniczący zaproponował 10 minut przerwy aby komisje wybrały z pośród swoich 
członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 



Po przerwie nazwiska wytypowanych  radnych dopełnienia funkcji wpisano do projektów 
uchwał po czym Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do 
głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 3/2018  
 
Ad. 4 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwałę w sprawie ilości osobowej  komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jastrowiu.  
Padła propozycja tradycyjnego  pięcioosobowego składu komisji 
Sprzeciwu nie było w związku z tym K. Bzowski zarządził głosowanie nad Uchwałą              
w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 4/2018 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
Przewodniczący zaproponował tradycyjnie skład z pośród przewodniczących komisji 
branżowych i poprosił o zgłaszanie propozycji na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący zapytał obecnego Radcę Prawnego W. Kosowickiego o to czy trzeba 
głosować na kandydata przewodniczącego i wiceprzewodniczącego osobno czy jest 
możliwość głosowania jednocześnie. Radca odpowiedział, że jeżeli nie ma innych kandydatur 
na funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego głosowanie odbędzie się nad uchwałą 
zawierającą cały skład Komisji Rewizyjnej.  Przewodniczący zapytał radnych czy są uwagi co 
do składu komisji rewizyjnej który odczytał: 
Siwak Janusz  – przewodniczący 
Kruszyński Michał – wiceprzewodniczący   
Magda Elżbieta – członek 
Cyruk Łukasz  - członek  
Łatka Jolanta - członek 
Uwag nie było zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 13 głosami jako uchwała nr 5/2018 – radny M. Kruszyński 
wstrzymał się 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwałę w sprawie ilości osobowej komisji Skarg Wniosków       
i Petycji Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
Zaproponował aby komisja tak jak rewizyjna składała się z 5 członków 
Nie było innych propozycji ani sprzeciwu. 
Zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, 
przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 12 głosami jako uchwała nr 6/2018 – radni M. Król i P. Kurzyna 
wstrzymali się 
  
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Skarg Wniosków i Petycji  Rady Miejskiej    
w Jastrowiu  
Zaproponował zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji Skarg Wniosków             
i Petycji 



Radny Pawłowski zgłosił kandydaturę Cezarego Wyszyńskiego, innych kandydatur nie było 
Radny Cezary Wyszyński zaproponował kandydaturę radnego Michała Pawłowskiego na 
wiceprzewodniczącego Komisji. Innych propozycji nie było.  
Przewodniczący zaproponował podawanie kandydatur na członków komisji. 
Radny zgłosił Agnieszkę Kwili ńską, radna J. Łatka zgłosiła radną Zofię Pawłowską 
Przewodniczący wspomniał, że zgodnie z propozycją Klubu Radnych Lepsze Jastrowie 
kandydatem na członka jest radny Piotr Kurzyna.  
Uwag do składu komisji Skarg Wniosków i Petycji nie było. Przewodniczący odczytał 
proponowany przez radnych skład komisji:  
Wyszyński Cezary- przewodniczący  
Pawłowski Michał – wiceprzewodniczący 
Kurzyna Piotr – członek 
Pawłowska Zofia  -  członek 
Kwili ńska Agnieszka - członek 
po czym zarządził  głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 7/2018 
 
Ad. 8  
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie.  
Radni zapoznali się z projektem uchwały co do której nie było pytań i uwag.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 8/2018 
 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy i miasta 
Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 
Burmistrz poinformował o autopoprawce wniesionej do projektu uchwały dotyczącej 
uwzględnienia kwoty jaka będzie przeznaczona z budżetu gminy na współpracę                      
z organizacjami pozarządowymi. Powiedział o zarządzonych konsultacjach ,które odbyły się 
od 25 października do 8 listopada 2018roku i nie wniesiono do programu żadnych uwag. 
Przeprowadzono głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków 
za, przeciw, wstrzymuję się. Radny P. Kurzyna zapytał w którym miejscu jest uwzględniono 
autopoprawkę. Burmistrz odpowiedział, że w załączniku na ostatniej stronie wpisano kwotę 
16 000 zł. 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 9/2018 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości  
Projekt uchwały omówił Burmistrz. 
Pytań nie było.  



Zarządzono głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, 
przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 11/2018 
 
Ad. 12. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości  
Projekt uchwały omówił Burmistrz. 
Pytań nie było.  
Zarządzam głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą przycisków za, 
przeciw, wstrzymuję się.  
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 12/2018 
 
Ad. 13  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na  2018 -2031r 
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik, Burmistrz omówił poszczególne zagadnienia 
i odpowiedział na zadane pytania. Szczegółowo z omówieniem projektu uchwały można 
zapoznać się odtwarzając nagranie  II sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu  umieszczonego na 
BIP Jastrowie w zakładce Rada Miejska - Nagrania Sesji VIII Kadencji  Rady Miejskiej.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą w systemie do głosowania za pomocą 
przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 13/2018 
 
Ad. 14  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018r. 
Uchwałę omówiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska. Do poszczególnych zagadnień 
informacji udzielił Burmistrz. 
I. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę  536.497,50 zł  w tym: 
1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 
135.496,00 zł 
Umowa na realizację Projektu pn. „Znajomość języka oknem na świat” realizowanego w ramach 
programu ERASMUS+ rozliczenie końcowe kwota 11.896,00 zł, 
Umowa powierzenia grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego             
i zachodniopomorskiego” kwota 123.600,00 zł. 
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. 
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b  ustawy realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 262.919,50 zł      
Umowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projekt 
pn: „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota 262.919,50 zł 
Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020. 
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację  zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę  3.082,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 07.11.2018r o zwiększenie planu dotacji celowej w dziale 
852 rozdział 85203 § 2010 o kwotę 3.082,00 zł  z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Sypniewie 
 



4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    zadania bieżące z zakresu administracji  rządowej   
   zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia  
  wychowawczego stanowiącego pomoc państwa  
  w wychowaniu dzieci o kwotę   100.000,00 zł  
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.11.2018r o zwiększenie planu dotacji celowej w dziale 
855 rozdział 85501 § 2060 o kwotę 100.000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację świadczenia 
wychowawczego. 
5. Dochody własne o kwotę  35.000,00 zł 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie w § 0660 wpływy z opłat za korzystanie              
z wychowania przedszkolnego o kwotę 5.000,00 zł oraz w § 0670 wpływy z opłat za korzystanie         
z wyżywienia  o kwotę 30.000,00 zł 
II. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  14.624,00 zł  w tym: 
1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł   o kwotę             14.624,00 zł  
- Decyzja o dofinansowaniu wniosku nr D-60196-18 w dniach od 02.08.2018 do 07.08.2018 „Projekt 
dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” nie będzie realizowany     
III. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  549.747,50 zł  w tym: 
1. Administracja publiczna o kwotę 25.050,00 zł 
- zwiększenie -realizacja w 2018r. projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” kwota 42.800,00 zł 
- zmniejszenie w paragrafach działu 750 o kwotę 17.750,00 zł 
2. Oświata i wychowanie o kwotę 320.919,50 zł     
- realizacja projektu pn: „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota 262.919,50 zł. 
Projekt realizują szkoły na terenie gminy Jastrowie. 
- przygotowanie wniosku do projektu „ Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie” kwota 
28.000,00 zł 
- Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu zwiększenie środków na zakup środków żywności o kwotę 
30.000,00 zł 
3. Pomoc społeczna o kwotę  3.082,00 zł 
-  finansowanie ośrodka  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Sypniewie 
4. Rodzina o kwotę   100.000,00 zł 
- świadczenia wychowawcze kwota 100.000,00 zł 
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  97.696,00 zł 
- opłaty za wody opadowe 
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę  3.000,00 zł 
- Sołectwo Nadarzyce – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej kwota 3.000,00 zł 
 
IV. Wydatki bie żące zmniejsza się o kwotę 27.874,00 zł w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę       250,00 zł 
2. Turystyka       o kwotę     3.000,00 zł 
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę     8.000,00 zł 
4. Różne rozliczenia      o kwotę     2.000,00 zł 
5. Kultura fizyczna      o kwotę   14.624,00 zł  
- „Projekt dofinansowania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” nie będzie realizowany 
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  –  5.200,00 zł zmieniającym załącznik Nr 2 do 
uchwały Nr 457/2017. 
 

Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 14/2018 
 
Ad.15 
Interpelacje i zapytania 



 
Ad. 16 
Sprawy bieżące i wolne wnioski  
 
Radny P. Kurzyna odniósł się do wcześniejszej uwagi na temat projektów uchwał 
dotyczących zmian budżetu, zaznaczył, że nie zamierzał urazić Pani Skarbnik a jeżeli tak to 
zabrzmiało to przeprasza bo nie było to w jego zamierzeniu.  
Pani Sekretarz zaprosiła radnych 5 grudnia o godz. 9 00 na VII Jastrowski Przegląd Zespołów 
Teatralnych Biały, Zielony, Niebieski organizowany pod patronatem Burmistrza w ramach 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sali 
widowiskowej Ośrodka Kultury w Jastrowiu.  
Radny Ł. Cyruk zwrócił się do radnego P. Kurzyny z pytaniami związanymi z jego 
wypowiedzią na łamach aktualności o złamaniu prawa przez Komisję Skrutacyjną podczas 
głosowania na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w trakcie I sesji. 
Radny Ł Cyruk zapytał jaki przepis złamał jak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. I jaki 
ma stosunek do procedury przeprowadzonej w taki sam sposób  cztery lata temu kiedy to 
radny P. Kurzyna został przewodniczącym. Radny Kurzyna w odpowiedzi stwierdził że 
wielokrotnie łamane jest prawo i że nawet bez głosowania wiedział jaki będzie wynik 
głosowania. Trwała dyskusja w temacie.   
Radny P. Kurzyna zaproponował aby stworzyć tekst jednolity z nowo uchwalonego  Statutu 
Gminy i Miasta Jastrowie. Przewodniczący zaznaczył iż wpłynęło zawiadomienie                    
o zastrzeżeniach nadzoru w sprawie poszczególnych punktów Statutu. Trwała dyskusja          
w temacie. 
Przewodniczący Rady K. Bzowski zaproponował wspólne posiedzenie komisji Rady 
Miejskiej w dniu 5 grudnia na godzinę 1530. Sesję R.M. na dzień 20 grudnia na godzinę 1600   
i na 28 grudnia ostatnią sesję Rady Miejskiej w bieżącym roku. 
Przewodniczący zapytał czy na wspólne posiedzenie komisji wystarczy powiadomienie czy 
radni życzą sobie zawiadomień dodatkowo na piśmie . Radnym wystarczy informacja na 
odbywającej się sesji.  
Więcej pytań nie było. 
Stwierdzam, że zaplanowany porządek obrad sesji został wyczerpany. 
Dziękuję zebranym za udział, 
Obrady uważam za zakończone, w związku z czym zamykam  II sesję zwyczajną Rady 
Miejskiej VIII kadencji  
 
Protokołowała 
Beata Szymańska   

 


