
 Protokół VIII sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu w dniu 30 maja 2019r.    
 
 
W sesji uczestniczyło 14 radnych 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 – Agnieszka Głyżewska - Klofik 
- 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 Krzyszto 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 VIII sesji Rady Miejskiej 
2  stwierdzenie kworum 
3. przyjęcie protokołu VII sesji. 
4. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
    Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 
5. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami.  
6.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2018r. oraz informacja             
    o zaplanowanych imprezach w okresie letnim.  
7. Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie.  
8. Sport w gminie, baza turystyczna i przygotowanie do sezonu letniego. 
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z   
    organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.    
    3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -   
     2031 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2019.                     
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania    
      nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych       
      przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta    
      Jastrowie 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność   
       Gminy i Miasta Jastrowie. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,   
      której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.   
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,   
      której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. . 
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,   
      której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość.  
18 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w    
     Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r. w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu     
     Samopomocy w  Sypniewie oraz nadania Statutu. 
19. Interpelacje i zapytania 



20. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 
Ad 1  
Sprawy regulaminowe. 
Przewodniczący po przedstawieniu porządku obrad zapytał czy są propozycje zmiany? 
Burmistrz wystąpił z wnioskiem o wycofanie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie i wprowadzenie 2 projektów 
uchwał do obrad sesji 
 - w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w Jastrowiu.  
- w sprawie przyznania   dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia N.M.P.                                
w Sypniewie. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad porządkiem obrad w systemie do głosowania za 
pomocą przycisków za, przeciw, wstrzymuję się.  
Zaproponowane projekty uchwał zostały wprowadzone 13 głosami ,,za'' jako kolejne po tych 
z porządku obrad  
Przewodniczący K. Bzowski zgodnie z art. 20 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym 
wprowadził do porządku obrad sesji projekt uchwały zaproponowanej przez Klub Radnych ,, 
Aktywne Jastrowie ” w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego na rok 2020 
 
Ad. 3. 
Do protokołu VII sesji Rady Miejskiej uwag nie było.  
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Protokół został przyjęty 13 głosami za. (załącznik nr 3) 
   
Ad. 4.  
Burmistrz przedstawił informację  o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji 
uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 
Ad. 5. 
Przewodniczący przedstawił informacja o pracy między sesjami. 
Przewodniczący Rady Miejskiej K. Bzowski udzielił głosu Powiatowemu Komendantowi 
Policji, który wnioskował do Burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu o 
uwzględnienie w budżecie gminy i miasta  środków na dalszy remont w budynku Komisariatu 
Policji w Jastrowiu. Podziękował za już otrzymane środki finansowe. 
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2018r. oraz informacja             
o zaplanowanych imprezach w okresie letnim.  
Informacja została przedstawiona i omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji przez 
pełniącego  obowiązki Dyrektora Ośrodka Kultury w Jastrowiu.  
Pytań nie było.  
Informacja  została przyjęta 14 głosami. (załącznik nr 6) 
Ad. 7.  
Informacja o stanie zieleni na terenie gminy Jastrowie. 
Informacja została przedstawiona i omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji   
Pytań nie było. 
Informacja  została przyjęta 14 głosami. (załącznik nr 7) 
 



Ad. 8 
Sport w gminie, baza turystyczna i przygotowanie do sezonu letniego. 
 
Informacja została przedstawiona i omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji   
Pytań nie było. 
Informacja  została przyjęta 14 głosami. (załącznik nr 8) 
 
Ad. 9 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z   
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy                   
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2018. 
Sprawozdanie zostało przedstawione i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji   
Pytań nie było. 
Informacja  została przyjęta 14 głosami. (załącznik nr 10) 
 
 
Ad. 10. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2031 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji . Pani Skarbnik omówiła 
zmiany jakie nastąpiły w projekcie uchwały. 
Pytań nie było. 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 69/2019(załącznik nr 10) 
 
Ad. 11  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2019.                      
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji o zmianach 
poinformowała Pani Skarbnik.  
Radny P. Kurzyna zapytał czy radni chcą inwestycji związanej ze żłobkiem. Burmistrz 
odpowiedział, że jest zwolennikiem powstania żłobka i wyraził nadzieję, że radni zaakceptują 
ten projekt.  
Z-ca Burmistrza przedstawiła wydatki związane z zapotrzebowaniem na żłobek miejski oraz 
dofinansowaniem i wydatkami z tym związanymi. 
 
Uchwała została podjęta 14głosami jako uchwała nr 70/2019 (załącznik nr11) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania    
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i w szkołach podstawowych prowadzonych       
przez Gminę i Miasto Jastrowie. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
Pytań nie było. 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 71/2019 (załącznik nr 12) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne Gminy i Miasta    
Jastrowie 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  



Pytań nie było. 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 72/2019 (załącznik nr 13) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,   
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.   
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
Pytań nie było. 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 73/2019(załącznik nr 14) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,   
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
 
Uchwała została podjęta  14 głosami jako uchwała nr 74/2019(załącznik nr 15) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,   
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość.  
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 75/2019(załącznik nr 16) 
 
Ad. 17  
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 43/2019 Rady  Miejskiej  w Jastrowiu    
z dnia 26 lutego 2019r. w  sprawie  utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy            
w  Sypniewie oraz nadania Statutu. 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 76/2019(załącznik nr 17) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej  pw. Najświętszej 
Marii Panny Królowej Polski w Jastrowiu. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 77/2019 (załącznik nr 18) 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Narodzenia N.M.P. w Sypniewie. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji .  
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 78/2019(załącznik nr 19) 



Ad. 20 
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 
obywatelskiego na rok 2020 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.  
Po wprowadzeniu zmian w projekcie uchwały został on ponownie omówiony przez 
Przewodniczącego  Klubu Radnych ,, Aktywne Jastrowie” P. Kurzynę. 
Burmistrz zaproponował zamiast przedstawionego projektu uchwały wprowadzić program 
pilotażowy, który uwidoczni zapotrzebowanie wprowadzenia omawianej uchwały. Radny P. 
Kurzyna oczekiwał uchwały w sprawie budżetu Obywatelskiego ze strony Burmistrza jeżeli 
nie to proponuje podjęcie omawianego projektu. Wywiązała się dyskusja w temacie w wyniku 
której projekt uchwały zostanie jeszcze raz omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetu, 
Rozwoju Gospodarczego oraz Integracji Europejskiej. Radna Jolanta Łatka wystąpiła z 
wnioskiem o przełożenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2020 na następną sesję.  
Projekt został wycofany z porządku obrad głosowaniem ,,za” - 14 głosów  
 
Ad. 21 
Interpelacje i zapytania 
Radna Monika Król złożyła interpelację w sprawie wyrównania nawierzchni na ulicy 
Jesionowej.  
 
Ad. 21 
Sprawy bieżące i wolne wnioski  
Przewodniczący wspomniał o wyjeździe w celu zapoznania się z terenem gminy radnych 
którzy pełnią funkcję po raz pierwszy.  
Radny Łukasz Cyruk przedstawił sprawozdanie w sprawie stanu technicznego placów zabaw 
na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Radny P. Kurzyna przekazał radnym w jakich okolicznościach mogą powstawać Izby 
Wytrzeźwień, oraz o naborze do Szkoły Średniej. 
Ł. Cyruk zwrócił do z-cy Burmistrza A. Głyżewska  Klofik się aby w każdej Szkole 
Podstawowej zajęcia odbywały się od godziny 8.00 
Radny M. Kruszyński złożył wniosek o wykonanych inwestycjach majątkowych w gminie z 
ostatnich trzech lat, a jako załączniki wnioski każdej z komisji do wydatków majątkowych.  
Burmistrz  odpowiedział, że informacje w temacie radny uzyska w Biurze Rady Miejskiej , na 
stronie Bip, oraz w sprawozdaniu.  
Burmistrz poinformował o otrzymanej dotacji na środowiskowy Dom Samopomocy w 
Sypniewie. 
Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział. 
Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone.  
 
Protokołowała 
Beata Szymańska                     

                                                                


