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sesji  zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu 

 z dnia  24 kwietnia 2007 roku
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W sesji uczestniczyło 14 radnych - wg listy obecności stanowiącej załącznik  

Nr 1 do protokołu. 

W IX  sesji zwyczajnej uczestniczyli również:

- Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie - Ryszard Sikora

- Zastępca Burmistrza G i M – Pan Jerzy Klimczak.

- Główna Księgowa G i M – Pani Blicharz- Głowacka Małgorzata

- Sekretarz G i M – Pani Renata Szewczyk.

- Kierownicy jednostek organizacyjnych.

- Sołtysi.

- Prasa.

- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Listy obecności radnych, sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik Nr 

1 „a” i „b” „c” do protokołu.

Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył obrady, stwierdził prawomocność 

sesji  i  powołał:  radnego  Michała  Kruszyńskiego   na  sekretarza  obrad  a  na 

protokolanta Panią  Barbarę Rzemykowską.

Przewodniczący  Rady  przywitał  wszystkich  przybyłych  na  sesję.  Następnie 

zapoznał wszystkich z porządkiem  obrad . Przedstawia się on następująco:

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji

1. Sprawy regulaminowe:

a) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy burmistrza między sesjami.

3.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2006.

4. Podjęcie uchwał w sprawach :
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• udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta  za  rok  2006  

(Uchwała Nr 42),

• odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy (Uchwała Nr 43),

• udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła (Uchwała Nr 44),

• przyznania dotacji  Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. Narodzenia N.M.P.  

w Sypniewie (Uchwała Nr 45)

• o nieodpłatne przejęcie boiska sportowego w Brzeźnicy, działka Nr 111/7 

(Uchwała Nr 46).

5.  Bezpieczeństwo publiczne oraz ład i  porządek na terenie  Gminy i  Miasta 

Jastrowie.

6. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Gminy.

7. Sprawy bieżące.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie.

Ad.1.  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Dymek  poinformował,  że 

protokół z poprzedniej sesji z dnia 27. 03. 2007r. jest wyłożony do wglądu. Jeśli 

do  końca  tej  sesji  nie  będzie  żadnych  uwag  zostanie  on  przyjęty  zgodnie  

z regulaminem. 

W  następnej  kolejności  przystąpiono  do  głosowania  nad  przyjęciem 

przedstawionego  porządku  obrad  sesji.  Porządek  sesji  został  przyjęty 

jednogłośnie - 14 głosów „za” przyjęciem proponowanego porządku obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Paweł Dymek zaproponował, aby w pierwszej kolejności 

przystąpić do pkt 5 sesji - Bezpieczeństwo publiczne oraz ład i porządek na 

terenie Gminy i Miasta Jastrowie. W związku z tym poprosił o zabranie głosu 

radnego Andrzeja Kacprzaka - Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Jastrowiu. 
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Pan  Andrzej  Kacprzak  przedstawił  informację  na  temat  stanu  ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy  i  miasta Jastrowie (informacja stanowi 

załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).

W następnej kolejności głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej  w  Złotowie  pan  Piotr  Pierzyński.  Komendant  omówił  zagrożenia 

występujące na terenie Gminy i Miasta Jastrowie , przedstawił też zestawienie 

ilości  zdarzeń  na  terenie  gminy  i  miasta  Jastrowie  w  roku  2006,  działania 

podejmowane  przez  Komendę  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  

w Złotowie, a także wyniki z kontroli Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu. 

Omówił  operacyjne  zabezpieczenie  terenu  Gminy  i  Miasta  Jastrowie  oraz 

funkcjonowanie  Ochotniczych  Straży   Pożarnych  w  2006  roku.  Swoją 

wypowiedź  zakończył  wnioskami  mającymi  na  celu  poprawę  stanu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego (informacja  stanowi  załącznik  nr 3 do 

niniejszego  protokołu).  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Dymek  

w następnej kolejności poprosił o zabranie głosu pana Andrzeja Szarszewskiego 

-  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Jastrowiu.  Komendant  przedstawił 

informację o stanie porządku i bezpieczeństwa  publicznego na terenie Gminy

i Miasta Jastrowie za rok 2006 ( załącznik Nr 4 ) 

Komendant  zasygnalizował,  że  w  roku  2007  nastąpił  wzrost  przestępczości 

(szczególnie  duży  wzrost  przestępczości  dotyczy  przestępstw  przeciwko 

mieniu).  Komendant  odnosząc  się  do  sytuacji  komisariatu  stwierdził,  że 

problemem jednostki jest zbyt mała ilość zatrudnionych osób. W komisariacie 

powinno pracować 15 osób, a sytuacja wygląda tak, że 4 osób nie ma: 1 osoba 

została przeniesiona do Okonka, 1 do Złotowa, 1 etat to wakat, 1 osoba będzie 

do  maja  przebywała  na  zwolnieniu  lekarskim.  Źle  zapowiada  się  rok  2007 

chociażby  z  tego  względu,  że  w  grudniu  może  być  taka  sytuacja,  że  w 

komisariacie  będzie  tylko  jeden  samochód  –  ford  (10-letni).  Jednostka  nie 

otrzymała drogą służbową nigdy nowego samochodu. Wielkim problemem jest 

brak paliwa. Limit na paliwo został drastycznie obcięty. W  nowym roku 
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nastąpił  znaczny  wzrost  przestępczości  szczególnie  w  zakresie  kradzieży 

mienia. W tym miejscu komendant zwrócił się do radnych Rady Miejskiej , aby 

rozpatrzyli  możliwość powołania  straży miejskiej,  która  odciążyłaby policję  

w drobniejszych sprawach. Pod rozwagę poddał także rozważenie możliwości 

zakupu samochodu, bo niestety zakup samochodu drogą służbową  okazuje się 

niemożliwy. 

Przewodniczący Rady Paweł Dymek poinformował w tym miejscu, że na sesję 

był zaproszony Komendant Powiatowy Policji w Złotowie. Niestety nie przybył 

i  nie została podana też przyczyna nie przybycia na sesję.

Radny Sakowicz Wojciech –  wyraził  przekonanie, że  małe niedociągnięcia 

stwierdzone podczas kontroli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu 

na pewno zostaną  bardzo szybko usunięte. W swej wypowiedzi odniósł się do 

nieobecności  na  dzisiejszej  sesji  komendanta  powiatowego  Powiatowej 

Komendy  Policji  w  Złotowie.  Sam  osobiście  rozmawiał  telefonicznie  

z komendantem o  problemach jastrowskiej policji i osobiście prosił komendanta 

o  udział  w  sesji.  Poinformował  też  radnych  o  stwierdzeniu  komendanta 

powiatowego , że radni Rady Miejskiej w Jastrowiu nie pomagają miejscowej 

policji. Pan Sakowicz uważa tę uwagę za niezgodną z prawdą. Stwierdził, że 

należy  wystąpić  z  pismem  do  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  

o  wyjaśnienia  odnośnie  decyzji  podejmowanych  przez  Komendanta 

Powiatowego. Kontynuując swoją wypowiedź wspomniał  o fakcie zgłaszania 

już w ubiegłym roku przez komendanta Szarszewskiego konieczności zakupu 

radiowozu.  Przewodniczący  Komisji  Porządku  Publicznego,  Gospodarki 

Gminnej i Ochrony Środowiska stwierdził, że jeżeli stanie się coś tragicznego, 

to  wszyscy  zostaną  pociągnięci  do  odpowiedzialności.  Stwierdził  to  w 

kontekście  ostatniego  zdarzenia  ,  kiedy  to   doszło  do  wypadku,  a  czas 

oczekiwania  na  przyjazd  policji  przedłużył  się  aż  do  6-ciu  godzin.  Kończąc 

swoją wypowiedź poinformował, że komendant powiatowy zostanie zaproszony 
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ponownie  ,  tym razem na  posiedzenie  komisji;  jeżeli  ponownie  nie  weźmie 

udziału w posiedzeniu komisji to wystąpimy do komendanta wojewódzkiego . 

Radna Bogulicz  Alicja  -  zapytała  komendanta  Szarszewskiego  o  przyczynę 

wzrostu przestępczości. Czy powodem jest brak etatów w policji. Czy odbywają 

się również patrole piesze? 

Komendant  Szarszewski  Andrzej  –  udzielając  odpowiedzi  radnej  Bogulicz 

poinformował,  że  policjanci  nie  dokonują  patroli  pieszych,  ponieważ  nie 

sprawdza się taka forma  w praktyce. W dalszej części wypowiedzi stwierdził, 

że  ilość  zatrudnionych  policjantów  ma  pośredni  wpływ  na  występowanie 

przestępczości.  Obecność  policjantów  w  pewnych  miejscach  na  pewno 

ograniczyłaby  przestępczość.  Niestety  brak  paliwa,  brak  etatów  ogranicza 

bardzo działania policji. Potrzebny na 7 tys. km limit paliwa został obcięty do 

2.800 km.

Radny Grzegorz Hundt zapytał o przyczynę ograniczenia limitu paliwa.

Komendant  Szarszewski stwierdził,  że  redukcji  limitu  paliwa  dokonano  

w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie.

Burmistrz Ryszard Sikora  -  wyraził ubolewanie ,  że nie ma na dzisiejszej 

sesji  komendanta  powiatowego  policji.  Dzisiaj  miały  być  zgłoszone  pod 

adresem  Komendy  Powiatowej  w  Złotowie  uwagi.  Burmistrz  stwierdził,  że 

gmina w miarę posiadanych możliwości od lat  pomaga policji.  W roku 2005 

policja otrzymała pomoc finansową w kwocie 13.815 zł, z tego 2,400 na Izbę 

Wytrzeźwień, w roku 2006 - 17 tys.  zł  ,  z  tego 3,300 na Izbę Wytrzeźwień. 

Gmina dokonywała zakupów różnych rzeczy dla policji, miedzy innymi były to 

materiały  budowlane,  karty  telefoniczne,  krzesła  i  inne.  Burmistrz  Sikora 

zastanawiał się nad celowością pomocy gmin w zakresie zakupu paliwa. Limity 

w  takiej  sytuacji  są  bowiem  „obcinane”.  Nie  ma  sensu  z  budżetu  gminy 

finansować  budżetu  państwa.  Wyraża  nadzieję,  że  radni  zgodzą  się  

z wstrzymaniem środków gminy na ten cel. Zaoszczędzone środki finansowe 

6



można byłoby przeznaczyć na zakup samochodu w tym lub w przyszłym roku. 

Burmistrz  podziękował  komendantowi  policji  za  wykrycie  sprawców 

zniszczenia konia oraz dewastacji popiersia Jana Pawła II. Te fakty wandalizmu 

bardzo  poruszyły  jastrowskie   społeczeństwo.  Osobie,  która  poinformowała 

policję o sprawcy dewastacji popiersia Jana Pawła II zostanie wręczona nagroda 

przeznaczona na ten cel przez burmistrza w kwocie 500 zł.  

Radna Agnieszka Kazberuk  nawiązując do wypowiedzi  radnego Wojciecha 

Sakowicza stwierdziła, że powtórne posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, 

Gospodarki  Gminnej  i  Ochrony  Środowiska  z  powodu  nieobecności  na 

dzisiejszej sesji Komendanta Powiatowego Policji uważa za niecelowe. Radna 

uważa,  że  należy  zwrócić  się  do  osoby  kompetentnej.  Taką  osobą  jest 

Komendant Wojewódzki  Policji. 

Radny  Hundt  Grzegorz  -  wyraził  swoje  poparcie  w  sprawie  wniosku 

burmistrza o zakup samochodu dla policji.

Radny Grzelak Edward –  poruszył sprawę nie dotrzymywania przez policję 

tajemnicy  w  kwestii  ochrony  danych  osobowych  dotyczących  osób 

informujących policję o różnych zdarzeniach powodujących zakłócenie spokoju 

i porządku publicznego. 

Komendant  Szarszewski –  odpowiadając  stwierdził,  że  przy  podawaniu 

informacji  obowiązuje  zasada  wyraźnego  zastrzeżenia  swoich  danych 

osobowych. 

W  następnej  kolejności  Przewodniczący  Paweł  Dymek w  związku  

z uzasadnieniem do  projektu uchwały Nr 43/2007 Rady Miejskiej poprosił 
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pana Ryszarda Kraczkowskiego – przedstawiciele P.H.U „PATRA” o zabranie 

głosu.

Pan Kraczkowski poinformował, że firma na podstawie decyzji  o warunkach 

zabudowy  przystępuje  do  budowy  18  rodzinnego  budynku  mieszkalnego  

i  zespołu  garaży.  Teren  pod  budowę  budynku  zostanie  wydzierżawiony  ,a 

następnie  firma  wystąpi  o  prawo  pierwokupu.  Projekt  zakłada  budowę  12 

mieszkań  3  –  pokojowych  i  6  mieszkań  2  –  pokojowych.  Budynek  będzie 

ogrzewany  z  kotłowni  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Budynek  zostanie 

wyposażony  we  wszelkie  możliwe  instalacje.  Termin  realizacji  budowy 

przewidywany jest na październik roku 2008. Cena m 2 powierzchni użytkowej 

wynosi  2.400  zł.  wraz  z  przynależnym  pomieszczeniem  piwnicznym. 

Wykończenie  budynku standardowe. 

Radny  Kruszyński  Michał  –  zadał  pytanie  burmistrzowi  dlaczego  gmina 

odstępuje od przetargu?

Burmistrz Ryszard Sikora odpowiadając radnemu Kruszyńskiemu stwierdził, 

że miasto nie traci,  bo nadal jest właścicielem działki.  Celem odstąpienia od 

przetargu jest fakt, że inwestor nie wydaje pieniędzy na kupno działki i może tę 

kwotę przeznaczyć na budowę obiektu.  Firma będzie  płaciła  do  kasy gminy 

podatek od dzierżawy. Jest to pierwsza dzierżawa na terenie gminy na taki cel. 

Po  10  latach  inwestor  korzysta  z  prawa  pierwokupu.  Jeżeli  firma  wybuduje 

budynek w 2008 roku, to musi kupić od gminy grunt. 

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą Nr 43/2007 

w  sprawie  odstąpienia  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. 

Wynik głosowania – 13 głosów „za”, 1  „wstrzymujący się od głosu”  (Michał 

Kruszyński) .
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Po przegłosowaniu w/w uchwały przewodniczący ogłosił przerwę. 

Po  przerwie  przystąpiono  do  realizacji  punktu  3  sesji –  sprawozdanie  

z  wykonania  budżetu  gminy  i  miasta  za  rok  2006.   Głos  zabrał  burmistrz 

Ryszard  Sikora  stwierdzając,  że  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  były 

szczegółowo przedstawiane przez panią skarbnik na posiedzeniach wszystkich 

komisji.  Dokładnie  zostały omówione dochody ,  wydatki  budżetowe a  także 

inwestycje. Burmistrz stwierdził,  że rok 2006 był bardzo dobrym rokiem dla 

gminy. Budżet roku 2006 to jeden z najlepszych budżetów.

Przewodniczący  Paweł  Dymek stwierdzając  prawidłowość  procedury 

przyjęcia  sprawozdania  z  wykonania   budżetu  za  rok  2006  poprosił 

przewodniczących  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  o  przedłożenie  opinii 

odnośnie przyjęcia sprawozdania.

Przewodniczący  : Wojciech  Sakowicz,  Hundt  Grzegorz  (w  zastępstwie 

Władysława  Cielasa)  ,  Trawiński  Henryk  –  stwierdzili,  że  członkowie 

poszczególnych  komisji  jednogłośnie   przyjęli  sprawozdanie  z  wykonania 

budżetu za rok 2006.

Wobec  powyższego  przewodniczący  poprosił  o  głosowanie  nad  przyjęciem 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2006.

Wynik głosowania: 14 głosów „za” ( jednogłośnie).

W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad  Uchwałą Nr 42 – 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i  Miasta za rok 

2006.

Projekt  uchwały  został  odczytany  przez  radnego  Michała  Kruszyńskiego  - 

sekretarza sesji. Wniosek i uzasadnienie o udzielenie absolutorium burmistrzowi 

przedstawił  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Stanisław  Gawluk.  Pismo 
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Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  zawierające  pozytywną  opinię  o  wniosku 

Komisji  Rewizyjnej   Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  w  sprawie  udzielenia 

absolutorium  Burmistrzowi  za  2006  rok  przedstawił  Przewodniczący  Rady 

Miejskiej Paweł Dymek i zaproponował głosowanie nad uchwałą.

Wynik głosowania - 14 głosów „za” (jednogłośnie) .

Przewodniczący  Paweł  Dymek złożył  gratulacje  burmistrzowi  Sikorze,  który 

podziękował  radnym  za  udzielone  poparcie  i  obdarzenie  zaufaniem. 

Przewodniczący  Paweł  Dymek  podziękował  radnym  za  zaangażowanie  

w procedurze udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Przystąpiono  do  przedstawienia  uchwały  nr  44/2007 w  sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła. Projekt uchwały przedstawił sekretarz 

sesji Michał Kruszyński, a par. 1 uchwały został omówiony przez burmistrza 

Jerzego Klimczaka.

Wynik głosowania: jednogłośnie  14 głosów „za”

Uchwała  Nr  45/2007  w  sprawie  przyznania  dotacji  Rzymskokatolickiej 

Parafii  p.w.  Narodzenia  N.M.P.  w Sypniewie  –  treść  uchwały  przedstawił 

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Hundt.

Głosowanie - jednogłośnie - (14 głosów „za”)

Uchwała Nr 46/2007 – w sprawie przejęcia boiska sportowego w Brzeźnicy, 

działka Nr 111/7 .

Głosowanie – jednogłośnie ( 14 głosów „za”)

Ad.6.  Sprawozdanie  z  działalności  Młodzieżowej  Rady  Gminy  przedstawił 

Przewodniczący Adrian Czech.  Poinformował , że Młodzieżowa Rada Gminy 

przechodzi  kryzys.  Na  sesji  w  dniu  21  kwietnia  br.  podjęto  uchwałę  

o wykreśleniu pięciu jej członków z powodu braku jakiegokolwiek działania  

z  ich  strony  a  także  nie   uczestniczenia  w  sesjach.  Obecnie  rada  liczy  10 
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członków.  Przewodniczący  poinformował,  że  nie  przyniosło  rezultatów 

ogłoszenie  o  naborze  do  składu  rady.  W skład  rady  przyjęto  tylko  jednego 

nowego  członka.  W  najbliższym  czasie  odbędzie  się  sesja  podczas  której 

zostaną między innymi omówione dalsze działania rady.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Paweł  Dymek podsumowując  wypowiedź 

Adriana Czecha jako koordynator pracy Młodzieżowej Rady Gminy stwierdził 

że rada wykazuje małą aktywność. Jeżeli w dalszym ciągu brak będzie chętnej 

do działania młodzieży, to należy zastanowić się nad sensem dalszej działalności 

rady. 

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 Radny Kruszyński Michał - poinformował, że w dniu 27.03.2007 roku został 

utworzony  Klub  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Jastrowiu  pod  nazwą:  „Nowa 

Inicjatywa”. Członkami Klubu są radni: Bogulicz Alicja, Kazberuk Agnieszka, 

Lewczuk Teresa, Kruszyński Michał, Trawiński Henryk . Przewodniczącym jest 

radny Michał Kruszyński. 

Przewodniczący Rady Paweł Dymek- poinformował radnych o konieczności 

składania oświadczeń majątkowych. Nie złożenie oświadczenia skutkuje utratą 

mandatu radnego. Ostatecznym terminem składania oświadczeń majątkowych 

jest 30 kwietnia ,ale ze względu na wolne majowe dni należy je złożyć do 27 

kwietnia 2007r. W dalszej części wypowiedzi poinformował radnych o piśmie 

Zarządu  Powiatu  w  Złotowie  zawierającym  prośbę  o  podjęcie  współpracy  

w  zakresie  udzielenia  pomocy  finansowej  powiatowi  złotowskiemu  na 

dofinansowanie zakupu karetki pogotowia. Pan Dymek stwierdził,  że szpital  

w Złotowie nigdy nie miał długów. Dyrekcja robi wszystko żeby wzbogacić się 

w fachowych lekarzy i nowoczesny sprzęt medyczny. Utrzymanie miesięczne 

karetki kosztuje około 50 tys. zł, a więc wojewoda musi dołożyć około 600 tys. 

zł. W kwestii zakupu karetki poprosił o głos radnego powiatu Ryszarda Króla, 
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który stwierdził , że zakup karetki to koszt 300 tys zł. Powiat odłożył na ten cel 

100 tys. zł. Poinformował też, że karetka będzie funkcjonować w Jastrowiu.  

Radna Kazberuk Agnieszka  –  zadała  pytanie  czy  została  podjęta  decyzja  

o remoncie ulicy 10- Pułku Piechoty i  Jedności  Robotniczej na co burmistrz 

Sikora  odpowiedział,  że  ostatecznej  decyzji  nie  podjęto  ze  względu na  brak 

środków finansowych. Gmina ma do spłaty 4 miliony kredytu do spłacenia. Po 

wprowadzeniu podwyżek dla nauczycieli gmina dopłaca do oświaty 2 miliony. 

Jeżeli tak będzie w dalszym ciągu, to może być sytuacja, że w roku 2008 może 

być „zero” inwestycji. 

Burmistrz Ryszard Sikora zadał radnym pytanie jakie zadania inwestycyjne 

realizować.  Czy wykonać tylko w części,  ale  dwie   zaplanowane inwestycje

(remont ulicy Zygmunta III Wazy, remont ulicy Aleja Wolności)  , czy rozważyć 

możliwość  wyboru  jednej  inwestycji,   ale  wykonać  ją  w  100  procentach. 

Burmistrz poprosił radnych o wstępną decyzję radnych w tej kwestii. 

Radna Bogulicz Alicja- opowiedziała się za wykonaniem remontu ulicy Aleja 

Wolności nadmieniając, że z taką petycją zwracali się mieszkańcy do prezesa 

Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radny  Stanisław  Gawluk-  proponuje  remont  ulicy  Zygmunta  III  Wazy, 

chociażby z tego względu, że ta ulica była wcześniej zaplanowana do remontu.

Cielas Stefan – prezes ZECiUK występujący z głosem doradczym optował za 

remontem ulicy Zygmunta III Wazy. 

Radny Kacprzak Andrzej stwierdził,  że  wybór jest zadaniem trudnym. Na 

dzień dzisiejszy bardziej zasadnym jest jednak remont ulicy Zygmunta III Wazy, 

a  remont  ulicy  Aleja  Wolności  należy  przesunąć  na  rok  2008.

Takie rozwiązanie spotkało się z pozytywnym przyjęciem radnej Bogulicz, która 

stwierdziła,  że  należy  przynajmniej  przystąpić  do  wyrównywania  rowów na 

ulicy Aleja Wolności, a właściwy jej remont faktycznie przesunąć na rok 2008. 
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Przewodniczący Paweł Dymek poprosił radnych o przegłosowanie propozycji , 

żeby  w  roku  2007  wykonać  w  całości  remont  ulicy  Zygmunta  III  Wazy  

a remont ulicy Aleja Wolności przesunąć na rok 2008.

Głosowanie - 11 głosów „za” 

Burmistrz Ryszard Sikora poinformował , że odbyło się posiedzenie członków 

Komisji Mieszkaniowej, na którym podziękowano dotychczasowym członkom 

za  wieloletnią  pracę.  Zostanie  w  najbliższej  przyszłości  powołana  nowa 

komisja. 

Przewodniczący Paweł Dymek poinformował prezesa Cielasa, że mieszkańcy 

zgłaszają  uwagi  na  temat  zbyt  wysokich  kosztów  wywozu  gruzu  i  śmieci. 

Mieszkańcy zwracają też wagę na fakt niszczenia klombów przez samochody 

dostawcze parkujące pod sklepem p. Gogoły.  Poprosił  radnego powiatu pana 

Ryszarda  Króla  o  informacje  w  zakresie  działań  dotyczących  mieszkańców 

gminy Jastrowie.  

Radny  Powiatu  Ryszard  Król -   poinformował,  że  obecnie  odbywają  się 

remonty dróg..

Radna Kazberuk Agnieszka- stwierdziła, że w dalszym ciągu nie ma koszy na 

plastyki na ulicy Jedności Robotniczej. 

Radny Gawluk Stanisław – zadał pytanie odnośnie placów zabaw dla dzieci.

Na pytanie odpowiedział kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ryszard 

Sarna  informując,   że  decyzje  odnośnie  placów  zabaw  dla  dzieci  zapadną 

jeszcze w tym tygodniu. Na każdy plac zostanie przeznaczona kwota 20 tys. zł. 

Radny Kruszyński Michał – poruszył kwestię przyznania przez burmistrza na 

działalność Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami kwoty 5 tys zł, a w następnej 

kolejności ograniczenia tej kwoty do 2 tys. zł. Z taką skargą zwróciła się do 

radnego  pani  Witkowska  Alfreda  -  przewodnicząca  koła.  Radny  uważa,  że 

Towarzystwo  prowadzi  bardzo  pożyteczną  działalność  i  warto  na  taką 

działalność znaleźć środki, przynajmniej w zadeklarowanej wcześniej kwocie. 
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Burmistrz  Ryszard  Sikora  -  przyznał  w  swej  wypowiedzi,  że  obiecał 

Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami kwotę 5 tys zł, ale ta kwota miała być 

przeznaczona  na  cały  rok  2007.  Tempo  w  jakim  te  środki  finansowe  były 

wydawane wzbudziło  niepokój chociażby z  tego względu,  że do końca roku 

zostało  jeszcze  8  miesięcy,  a  znaczna  część  środków  jest  już  wydana. 

Przeznaczona  kwota  miała  być  wykorzystana  na  opiekę  nad  wszystkimi 

zwierzętami a nie tylko kotami. Burmistrz uważa, że ma prawo zwrócić uwagę 

na rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi.  Fakt  przyznania kwoty  

w  wysokości  5  tys.  zł  podtrzymuje,  za  co  radny  Michał  Kruszyński 

podziękował. 

Radna Bogulicz Alicja poparła  burmistrza w kwestii wymagań racjonalnego 

wydatkowania środków finansowych 

Radny Mańkowski Dariusz  - zwrócił się z pytaniem o możliwość udzielenia 

pomocy  finansowej  panu  Wodeckiemu  ,  na  co  burmistrz  Sikora  udzielił 

odpowiedzi, że taka pomoc z mocy prawa jest możliwa i jest przygotowywana 

w tej sprawie odpowiednia uchwała. 

Przewodniczący  Paweł  Dymek  ogłosił  zakończenie  dyskusji,  podziękował 

radnym  za  pracowitą  sesję  i  dokonał  zamknięcia  obrad  IX  sesji.  Obrady 

zakończono o godz. 19,50.

Na tym protokół zakończono

Protokołowała Sekretarz sesji

Barbara Rzemykowska       Michał Kruszyński  
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