
Protokół  XIX/2008

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
24 czerwca 2008r. w godz. 1600-1900

W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu.
 W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak
- Skarbik GiM – Pani Teresa Czyżewska
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk
- Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych
- Radni Powiatowi
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie
- Sołtysi
- Prasa oraz zaproszeni goście
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu.
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej.
O godz. 1600 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Stanisława 
Gawluka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak.

Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) informacja na temat porządku obrad
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami.
3. Ocena stanu środowiska naturalnego w Jastrowiu i na terenie gminy.
4. Informacja Burmistrza o przygotowaniach do sezonu letniego ze szczególnym 
uwzględnieniem przygotowania kąpielisk oraz bazy noclegowej i gastronomicznej.
5. Informacja Dyrektorów Szkół i Przedszkola Samorządowego o przygotowaniach placówek 
do przerwy wakacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok
   -  ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w 
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu.
   - ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu
    - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych, będących własnością Gminy i Miastoa Jastrowie, stanowiące gminny zasób 
nieruchomości położonych w Jastrowiu przy ul. Grunwaldzkiej 18/3.
- statutu Młodzieżowej Rady Gminy i  Miasta Jastrowie.
8. Sprawy bieżące
9. Wolne wnioski 
10. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku sesji.
Porządek przyjęto jednogłośnie.



Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w 
biurze rady, uwag do protokołu nie było i protokół przyjęto :
13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

 Po  czym Przewodniczący  Pan Paweł  Dymek  przedstawił  Panią  doktor  Iwonę Jewusiak-
Naglik, która będzie przyjmowała pacjentów w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Sypniewie.
Pani doktor krótko poinformowała o przebiegu swojej kariery zawodowej:
- jest radiologiem i posiada specjalizację z chorób wewnętrznych
- lekarzem jest od 13 lat
- pracowała w Poznaniu,  Szamotułach-  w Szpitalu,  Pogotowiu Ratunkowym i jako lekarz 
rodzinny
- posiada umiejętność ultrasonografi tarczycy i brzucha
-  wstępnie  rozmawiała  z  zakonem  Joanitów  w  sprawie  otrzymania  w  formie  daru 
ultrasonografuni doktor korzystając z okazji zaapelowała do radnych i sołtysów obecnych na 
sesji  o  agitację  na  rzecz  ponownego  zapisywania  się  pacjentów,  gdyż  na  razie  jest 
zadeklarowanych  około  800 osób a  jest  to  na  granicy opłacalności.  Poinformowała  także 
obecnych o tym, iż swoją przyszłość wiąże z Sypniewem. Pani doktor poprosiła też o pomoc 
w  urządzeniu  gabinetu,  ponieważ  nie  ma  tam  mebli  oraz  o  przeprowadzenie  remontów 
zarówno w ośrodku zdrowia jak i w mieszkaniu służbowym.
Pan Przewodniczący obiecał Pani doktor wsparcie w jej działaniach.
Pani doktor poinformowała jeszcze o tym, że punkty lekarskie w terenie nie są dopuszczone 
przez  Sanepid  do  użytku  i  poprosiła  o  przystosowanie  ich  w taki  sposób  by  mogła  tam 
przyjmować pacjentów.
Następnie Pan Burmistrz R. Sikora poinformował zebranych, że problemy Pani doktor są mu 
znane.  Zorganizowano  spotkanie  z  sołtysami  w  Sypniewie  ale  potrzeba  trochę  czasu  by 
pacjenci nabrali zaufania do nowego lekarza.

Ad. 2
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami – (zał nr 2 do protokołu).
Pytań nie było.
Informację Burmistrza przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3 
 Ocenę stanu środowiska naturalnego w Jastrowiu i na terenie gminy przedstawił Pan Piotr 
Kozłowski – podinspektor w urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie – (zał nr 3 do protokołu).
Ocena zawierała informacje na temat:
- formy ochrony przyrody
- stan czystości wód powierzchniowych
- ochrona gatunkowa zwierząt
- promocja przyrody gminy i miasta Jastrowie
- utrzymanie czystości i porządku
- ochrona zieleni
- gospodarka ściekowo-śmieciowa
Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Wojciech Sakowicz poinformował o 
wnioskach do Burmistrza po posiedzeniu komisji w dniu 17.06.08 na temat plaży i placów 
zabaw położonych w Jastrowiu.
Zapytał o to czy woda w jeziorze została zbadana i kąpielisko jest dopuszczone do użytku.
Pan Kozłowski odpowiedział, że jeżeli nie ma negatywnej opinii to znaczy, że kąpielisko jest 
dopuszczone do użytku.



Następnie radny Sakowicz poinformował o złym stanie wody na plaży miejskiej i jego 
zdaniem spowodowane to jest odławianiem ryb siecią co powoduje zmącenie wody.
Place zabaw są w tragicznym stanie a zwłaszcza ten na ul. Zawiszy i poprosił Komendanta 
Posterunku Policji w Jastrowiu o częstsze patrole w tym rejonie, gdyż zbiera się tam młodzież 
i po ilości pobitych butelek widać, że pije tam alkohol.
Radny Powiatowy Król odpowiedział, że Sanepid bada wodę w kąpieliskach na zgłoszenie 
właściciela a według jego wiedzy Jastrowie do takiego badania nie jest zgłoszone.
Radny Powiatowy Runge poinformował, że jezioro dzierżawi Pan Ciosański i według niego 
jego działalność nie ma wpływu na zanieczyszczenie wód a wyraził pogląd, że możliwe jest iż 
to właściciele ośrodków wypoczynkowych zanieczyszczają wodę. Wiedzę czerpie od 
płetwonurków, którzy twierdzą, że degradacja jeziora postępuje w zastraszającym tempie.
Radny Kacprzak zaapelował o zbadanie wody przez Sanepid i zapytał o koszt takiego 
badania.
Pan Kozłowski odpowiedział, że z informacji telefonicznej dowiedział się, że 16.06.08 
zostały przez Sanepid pobrane próbki wody. Właścicielem jeziora natomiast jest Skarb 
Państwa a Pan Ciosański swoją działalność prowadzi zgodnie z umową.
Radny Runge poinformował, że na posiedzeniu komisji w powiecie była poruszana sprawa 
kąpielisk a Sanepid bada wodę na zlecenie dzierżawcy lub właściciela a odnośnie gospodarki 
Pana Ciosańskiego dzierżawcy i wędkarze mają złą opinię.
Po odpowiedzi Pana Runge głos zabrał Burmistrz Sikora nie rozumiejąc dlaczego Pan Runge 
wysuwa oskarżenia pod adresem właścicieli ośrodków, potrzebne są dowody na takie zarzuty 
i poinformował, że sprawą wody zajmie się jutro.
Dyrektor Ośrodka Kultury Pan Puzio poinformował, że według jego wiedzy na zgłoszenie 
dzierżawcy w środę tj. 18.06.08 była pobrana próbka wody do badania przez Sanepid.
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4
Informacja Burmistrza o przygotowaniach do sezonu letniego ze szczególnym 
uwzględnieniem przygotowania kąpielisk oraz bazy noclegowej i gastronomicznej.
Na wniosek Burmistrza informację na ten temat przedstawił Pan Dyrektor Ośrodka Kultury 
Wiesław Puzio.
Wymienił bazy noclegowe jakie znajdują się na terenie gminy i miasta Jastrowie a szczegóły 
na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Jastrowia a ponadto w Ośrodku Kultury 
działa informacja turystyczna.
Po czym poinformował o stanie kąpieliska miejskiego – dzierżawcą jest Pan Porada Zbigniew 
ale inwestycje wykonuje Ośrodek Kultury. Zrobiono nowe schody – zejście na plażę i 
potrzeba wykonać jeszcze dwa takie ciągi. Problemy są ze znalezieniem wykonawcy.
Na sezon zatrudniono 2 ratowników a nadzór sprawuje WPR w Chodzieży. Wstęp na plażę 
kosztuje 1,50zł dla dorosłych, 1,00zł dla młodzieży do lat 17  a dla dzieci do lat 7 jest 
bezpłatny.
Poinformował także o zakupie 2 rowerów wodnych i jednego kajaka.
Radny Powiatowy Runge poinformował, że na wniosek KPP w Złotowie przydzielono 
jednostkę patrolującą akweny wodne i poprosił o zaplanowanie terminu takiego patrolu oraz 
odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat zanieczyszczenia jeziora, iż jest ona 
nieprecyzyjna a należałoby sprawdzić ten stan bo być może właściciele nawet nie wiedzą, że 
zanieczyszczają jezioro.
Następnie głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie Pan Kanecki i podziękował za 
zaproszenie na sesję oraz za pośrednictwem radnych społeczeństwu za przestrzeganie zakazu 



wstępu do lasu podczas suszy. Poinformował, że zakaz jest na dzień dzisiejszy anulowany, 
trasy rowerowe są czynne i jest zgoda nadleśnictwa na rozpalanie ognisk przy kąpieliskach.
Przy dzikiej plaży powstanie nowa wiata z grillem. Bardzo dobrze układa się współpraca z 
gminą oraz z wędkarzami przy utrzymaniu parkingów w lesie. W Brzeźnicy przy bunkrach 
jest usytuowany punkt postoju.
Radny Sakowicz podzielił się pomysłem wykorzystania nieczynnych torów na trasy 
rowerowe.
Nadleśniczy odpowiedział, że tory nie są własnością lasów.
Radny Sakowicz zwrócił się także z propozycją do Dyrektora Puzio w sprawie przebieralni 
nad jeziorem. Zaproponował by  do remontu wykorzystać drewno z odpadów po burzach.
Burmistrz Sikora odpowiedział, że podjęto w tym roku decyzję, iż przebieralnia nie będzie 
remontowana a Dyrektor powinien ująć temat przebieralni w planach na rok przyszły. 
Natomiast chce by przy dojściu do plaży położyć polbruk. Podziękował Nadleśniczemu za 
dobrą współpracę.
Dyrektor Puzio poinformował w sprawie przebieralni, że z jego informacji wynika, iż w ogóle 
nie jest ona wykorzystywana a jego pomysłem na zagospodarowanie jest urządzenie w tym 
miejscu tarasu i sprzedaż lodów.
Radny Kruszyński na informacje Dyrektora zareagował informacją, że może ludzie nie 
korzystają z przebieralni ponieważ jest w opłakanym stanie a gdyby ją wyremontować 
spełniałaby swoją rolę. Zaproponował też by uczulić mieszkańców mieszkających w pobliżu 
placów zabaw by zwracali uwagę co się na tych placach dzieje.
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5
Informacja Dyrektorów Szkół i Przedszkola Samorządowego o przygotowaniach 
placówek do przerwy wakacyjnej.
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Henryk Trawiński poinformował zebranych, że w dniu 
18.06.08r. komisja obradowała w Szkole Podstawowej w Jastrowiu. Na posiedzeniu 
jednogłośnie przyjęto informacje dyrektorów placówek w powyższym temacie. Po czym 
podziękował im za dobrą pracę w minionym roku szkolnym. Zwrócił uwagę Burmistrza na 
konieczny remont dachu w gimnazjum w Jastrowiu- problem spadających dachówek, uczulił 
także władze na zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży jak i osób postronnych 
przechodzących koło gimnazjum.
Pani Dyrektor Przedszkola w Jastrowiu Violetta Krzysztoń podziękowała wszystkim za 
uczestnictwo w obchodach 30-lecia istnienia Przedszkola oraz za bardzo dobrą współpracę 
podziękowała Burmistrzowi, Zastępcy, Przewodniczącemu oraz radnemu Stapińskiemu, 
któremu także złożyła życzenia imieninowe.

O godz. 1730 Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Obrady wznowiono o godz. 1745.

Ad. 7

Przewodniczący Paweł Dymek przeszedł do następnego punktu porządku obrad – przyjęcie 
projektów uchwał. 
Jako pierwsza projekt uchwały Nr 108/2008 w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok (zał 
nr 4) przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska:
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 29.894zł



Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 129.894zł
Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 100.000zł
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 109/2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości 
jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu (zał nr 5 ) przedstawił Pan Przewodniczący Paweł Dymek.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 110/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 6) przedstawił Pan Przewodniczący.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały Nr 111/2008 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta 
Jastrowie (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący wcześniej sekretarz przeczytał 
uzasadnienie do uchwały. Przewodniczący poprosił, żeby zaproponować ramy wiekowe 
radnych (do wpisania w statucie).
Radny Kruszyński zaproponował wiek 15-24 lata, żeby była szeroka grupa wiekowa.
Do Pana Przewodniczącego zwrócił się  w sprawie udzielonej odpowiedzi na piśmie na temat 
uchylenia uchwały 195/2005, uważa, że w dalszym ciągu nie podano mu podstawy prawnej.
Radna Bogulicz zapytała kto upoważnił Pana Kruszyńskiego do bycia koordynatorem .
Przewodniczący Dymek odpowiedział, że nie ma Młodzieżowej Rady więc nie ma 
koordynatora a radny Kruszyński działa w imieniu młodzieży, która chce ponownie powołać 
Młodzieżową Radę.
Radny Hundt stwierdził, że wiek radnych określony jest w § 9 projektu statutu.
Radny Kacprzak zaproponował górna granicę wieku ze względu na naukę na 15-21 lat.
Radna Bogulicz zwróciła uwagę na zbyt duże dysproporcje w przedziale wiekowym 15-25 
lat.
Radny Mańkowski zaproponował młodzież w wieku 18-20 lat.
Przewodniczący Pan Paweł Dymek poprosił o zgłoszenie konkretnych propozycji wiekowych 
aby je przegłosować.
Radna Bogulicz – 15-18 lat
Radny Kacprzak – 15-20 lat
Radny Kruszyński – 15-20 lat
Głosowanie: (Obecnych 14 radnych)
15-20 lat
Za -7 radnych
15-18 lat
Za – 7 radnych
Burmistrz zaproponował aby zagłosować za górną granica wiekową 20 lat, gdyż to są jeszcze 
uczniowie. Przewodniczący przypomniał, że po skończeniu szkoły średniej młodzież 
przeważnie wyjeżdża na studia i tak jak w poprzedniej Radzie jest problem frekwencji, nie 
można zebrać kworum.
Po czym zarządził powtórne głosowanie:
15-20 lat
Za- 9 radnych



W związku z powyższym glosowaniem w projekcie statutu w rozdziale 4 §10 pkt. 1 należy 
wpisać nie ukończyła 20 lat.
Burmistrz J. Klimczak zwrócił uwagę na §1 pkt. 5 projektu statutu i zaapelował, że kiedy 
wybrana zostanie nowa rada należy zwrócić uwagę na kwestię kadencji rady i jej rozwiązania.
Przewodniczący Dymek odpowiedział radnemu Kruszyńskiemu, że pkt. 19 poprzedniego 
statutu  stanowi podstawę do uchylenia uchwały nr 195/2005. Wziął na siebie winę za brak 
konsekwencji w szybszym zajęciu się sprawą powołania nowej Młodzieżowej Rady po 
wygaśnięciu kadencji poprzedniej.
Po czym zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 111/2008
Za                         - 12 radnych
Wstrzymało się    -  2 radnych
Przeciw                 -  0 radnych

Ad. 8

Sprawy bieżące.
Przewodniczący poinformował radnych, że następna sesja odbędzie się dnia 26.08.2008r. i 
odpowiednio w dniach 18, 19, 20. 08.2008r. odbędą się posiedzenia poszczególnych komisji.
Porządek sesji będzie zaplanowany zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej na 2008 rok czyli:
- ocena wykonania budżetu gminy i miasta Jastrowie za I półrocze 2008 roku
- informacja dyr. szkół i przedszkola o przygotowaniach placówek do roku szkolnego 
2008/2009
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w I półroczu 2008 roku i przedstawienie 
planu na II półrocze
- plan odnowy wsi Sypniewo
Głos zabrał Burmistrz R. Sikora i poinformował, że 20.05.2008r. odbyło się walne 
zgromadzenie Stowarzyszenia S-11, w którym uczestniczyli posłowie- K. Łybacka i S. 
Kalemba, Prezydent Poznania i Dyr. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. 
w Poznaniu. Ogólny wniosek jest taki, że droga krajowa nr 11 nie jest ujęta w planie zadań do 
realizacji przez  Krajową Dyrekcję w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego. Do 
roku 2015 na drodze tej nie będą prowadzone żadne inwestycje.
Radna Bogulicz zapytała o sprawę podwyżek dla pracowników obsługi w szkołach- problem 
poruszony przez dyr. Nowickiego na posiedzeniu Komisji Oświaty.
Odpowiedział Z-ca Burmistrza, że do szkół zostanie przesłana podjęta dzisiaj uchwała w 
sprawie wynagradzania pracowników ZGM i na niej należy się wzorować ale wcześniej 
trzeba opracować własny budżet, żeby posiadać środki na przyszłe podwyżki.
Burmistrz Sikora poinformował o braku środków na podwyżki dla nauczycieli oraz o tym, że 
ZNP zwrócił się o podwyżki tylko dla jednej grupy – pomoc nauczycielki w przedszkolach.
Radny Cielas zapytał czy będzie naprawiana droga Jastrowie-Złotów, gdyż jest w tragicznym 
stanie.
Radny Powiatowy Król odpowiedział, że powiat nie jest władny w tym temacie.
Burmistrz Sikora poinformował, że nowy Dyrektor Dróg Wojewódzkich obiecał położenie 
nowego dywanika asfaltowego po czym zapytał radnego Króla o chodnik w Sypniewie 
informując, że gmina na ten cel może przeznaczyć 20tys. 
Radny Król odpowiedział, że został rozpisany przetarg i powiat na ten cel przeznaczył 70tys.
Radny Cielas zapytał czy będzie kontynuowany remont chodnika na ul. Wojska Polskiego.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz informując, że rozmawiał z nowym kierownikiem, który 
obiecał wykonanie modernizacji odcinka od ul. Brzozowej do ul. Grunwaldzkiej a teraz jest 
etap sporządzania dokumentacji.



Głos zabrał radny Runge informując, że przy rozpoczęciu remontu drogi do Złotowa nastąpił 
błąd, gdyż wybrany wykonawca rozpoczął prace wtedy kiedy nie wolno było tego robić oraz 
wykorzystywał do remontu złe materiały. Prace w związku z tym wstrzymano i powiat czeka 
na dogodne warunki aby je kontynuować.
Radny Sakowicz zapytał ile kilometrów dróg powiatowych ma Złotów, w mieście prowadzi 
się duże inwestycje a do gmin zwraca się ciągle o dotacje przedmiotowe.
Radny Kruszyński zapytał czy ustalono coś z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej na temat
zawarty w piśmie do radnych z komisji porządku.
Na pytanie radnego Sakowicza odpowiedział radny Król, że nie ma wiedzy na temat ilości 
dróg ale w modernizacji dróg w Złotowie uczestniczy miasto a nie wszystkie środki są z 
budżetu powiatu.
Radny Sakowicz poinformował o dużej inwestycji drogowej od Borucina do Okonka i 
poprosił o postawienie znaku zakazu do 12 ton.
Radny Runge przyjął wniosek.
Przewodniczący Paweł Dymek w tym momencie zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego 
punktu porządku sesji.

Ad. 9 
Wolne wnioski.
Radny Kacprzak zapytał:
- na jakim etapie są sprawy związane z budową oczyszczalni w Samborsku
- jakie konsekwencje poniósł wykonawca remontu drogi do Złotowa
- na końcu ul. Konopnickiej brak pojemnika na plastiki a wcześniej był
Burmistrz Sikora odpowiedział w kwestii dotyczącej Samborska informując, że 7.05.2008r. 
odbyło się w Samborsku spotkanie z mieszkańcami. Sprawę związaną ze sprzedażą dwóch 
działek pod oczyszczalnię wziął do załatwienia na siebie natomiast dalszych informacji 
udzieli Prezes ZECIUK Pan Grzegorz Białas:
- uzgadniana jest treść umowy, porozumienia w sprawie zbierania pierwszych wpłat
- uzgadniana jest treść uzgodnień na płatność za ścieki
- wystąpił problem ilości ścieków jaki będzie otrzymywała oczyszczalnia
Poza tym rozmowy prowadzone są cały czas i Prezes ma nadzieję, że zakończą się 
pozytywnie.
Natomiast jeżeli chodzi o kosz na ul. Konopnickiej został zabrany przez pracowników 
ZECIUK z powodu wrzucania do niego śmieci.
Redaktor Mikietyński posiadał informację na temat wykonawcy remontu drogi do Złotowa- w 
umowie nie było zapisu o zastosowaniu jakichkolwiek kar ale naprawy mają być wykonane 
na koszt firmy.
Radny Kruszyński poprosił o zaproszenie na posiedzenie Komisji Porządku przedstawicieli 
powiatu, którzy zajmują się tematem dróg powiatowych i zwrócił się do Burmistrza z 
wnioskiem o wydanie polecenia Panu Prezesowi ZECIUK w sprawie sprzątania przy koszach 
z plastikami oraz firmy, które zajmują się zbieraniem ubrań o częstsze wywożenie z 
pojemników.
Radny Gawluk zapytał o przetarg na krawężniki na ul. Konopnickiej.
Kierownik, Sarna odpowiedział, że odbędzie się taki przetarg 10.07.2008r.
Radny Trawiński zgłosił zagrożenie zawaleniem się budynku na rogu ulic Jedności 
Robotniczej i 10 Pułku Piechoty – istnieje niebezpieczeństwo gdyż przechodzą tamtędy 
ludzie. Zapytał też o sprawdzanie czy  wszystkie pojemniki na terenie Jastrowia są 
sprawdzane pod kątem wyrzucania do nich „odpowiednich śmieci” oraz o obwodnicę czy to 
naprawdę nie wszystko jedno, z której strony miasta będzie ona przebiegać.
Burmistrz odpowiedział, że plan zagospodarowania miasta jest poza obwodnicą.



Prezes Białas odpowiedział, że zabierany jest kosz tam gdzie ludzie wysypują nie plastiki a 
inne śmieci ale po jakimś czasie kosz jest stawiany ponownie.
Radny Kruszyński poprosił o to by postawić ławkę na ul 1 Maja niedaleko Przychodni.
Więcej wniosków nie było.
Przewodniczący Pan Paweł Dymek podziękował radnym za owocną pracę na sesji, złożył 
życzenia udanego wypoczynku, dobrej pogody oraz stwierdził, że porządek sesji został 
wyczerpany i zamknął obrady XIX sesji zwyczajnej.

Protokołowała
K. Jędrzejczak

 
 


