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Protokół nr XLIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 30 czerwca 2010r. w godzinach 1530-1800  

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Panowie Pokajewicz i Antoniewicz 
- Sołtysi 
- radny powiatowy – Ryszard Król 
- Prasa 
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Paweł  Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1530 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radnego Władysława Cielasa na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak 
 
Pan Przewodniczy przedstawił porządek obrad: 
 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Informacja  burmistrza o pracy między sesjami 
3. Informacja Burmistrza na temat przygotowania gminy Jastrowie do sezonu letniego 
4. Funkcjonowanie oświaty gminnej oraz informacja dyrektorów szkół i przedszkola 
samorządowego na temat wakacyjnych planów remontowych 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok 
- zakresu informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy i Miasta Jastrowie za 
pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 
pierwsze półrocze 
- uchylenia uchwały Nr 202/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. 
w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
- zamiany nieruchomości 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

      7. Zakończenie 
a następnie oddał głos Burmistrzowi, który poprosił o wniesienie do porządku obrad dwóch 
dodatkowych uchwał: 

- upowaŜnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do złoŜenia wniosku w ramach „ 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś Priorytetowa II – Gospodarka 
Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcie z 
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych” oraz przyjęcia realizacji przedsięwzięcia- uchwała nr 264/2010 
- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzeźnica-Kolonia na lata 2010-2018” – 
uchwała nr 265/2010 
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Burmistrz poinformował radnych, Ŝe uchwały potrzebne są do ubiegania się o środki unijne i 
pokrótce omówił ich treść (zał nr 2 i 3) 
Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 4) 
Radny Cielas poprosił o informację w sprawie budowy ul. Narutowicza II etap. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe przetarg został rozstrzygnięty i wygrała firma PETROTECH. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Dyrektor Ośrodka Kultury Wiesław Puzio przedstawił informację dotyczącą 
przygotowania Jastrowia do sezonu letniego: 
Kąpielisko: woda uzyskała wynik pozytywny, zakupiono dwie przebieralnie, sprzęt 
ratunkowy, poprawiono estetykę kąpieliska, zatrudniono 2 ratowników oraz zgromadzono 
materiał na remont alejek. 
Ośrodek Kultury: darmowa nauka gry na instrumentach, koncerty na plaŜy, zajęcia 
plastyczne, zabawa w amfiteatrze na zakończenie lata, hala sportowa udostępniona dla 
chętnych, turnieje piłki plaŜowej, świetlice wiejskie organizują letnie festyny a biblioteka 
uruchamia kurs obsługi komputera dla seniorów. 
Główną bolączką jest brak środków finansowych, który ogranicza ofertę imprez. 
Radny Sakowicz poinformował zebranych, Ŝe Komisja Gospodarki Gminnej, Porządku 
Publicznego i Ochrony Środowiska na swoim wyjazdowym posiedzeniu dokonała wizytacji 
kąpieliska miejskiego, zapytał dyrektora o rozwiązanie problemu z głębokością kąpieliska. 
Dyrektor Puzio odpowiedział, Ŝe WOPR określił, Ŝe głębokość nie moŜe przekraczać 4m 
a u nas jest 8m. Tymczasowo rozwiązano problem poprzez rozciągnięcie Ŝółtej taśmy i 
wyznaczenie granicy 4m. Nie wiadomo jednak jak będzie w przyszłym sezonie letnim. 
Radny Sakowicz powiadomił radnych, Ŝe w pkt. 5 wniosków z posiedzenia Komisji Porządku 
zaproponowano burmistrzowi aby na ul. 1 Maja w miejscu kortu tenisowego usytuować 
parking i intensywnie poszukiwać miejsc parkingowych w całym mieście. 
Radny Hundt zapytał czy w Ośrodku Kultury będą organizowane zajęcia nieodpłatnie. 
Dyrektor Puzio odpowiedział, Ŝe są organizowane zajęcia i są one nieodpłatne. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
 
Ad. 4 
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Henryk 
Trawiński poinformował zebranych, Ŝe Komisja na posiedzeniu wyjazdowym odwiedziła 
wszystkie placówki oświatowe na terenie Jastrowia i gminy. W ramach przyznanych środków 
podczas wakacji będą wykonywane głównie prace poprawiające estetykę placówek np. 
malowanie. Na powaŜniejsze inwestycje brak środków. 
Pytań nie było. 
 
Radny Kacprzak zabrał głos w sprawie braku miejsc do parkowania przed szkołą 
podstawową. Zaproponował aby w tygodniu otwierać plac targowiska miejskiego aby 
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nauczyciele mogli tam parkować swoje samochody. Trzeba opracować regulamin korzystania 
i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za otwarcie targowiska. 
Burmistrz zobowiązał swojego zastępcę do zajęcia się tematem. 
 
Ad. 5 
 
- uchwałę  nr 260/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 (zał nr 5) 
przedstawiła Pani Skarbnik 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę       52.913 zł 
   w tym: 
  1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę         7.872 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        45.041 zł 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę      127.212 zł 
   w tym: 
1.Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
   oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę     127.212 zł 
 
     
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      165.613 zł 
       w tym: 
      1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
          kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa  o kwotę          7.872 zł 
      2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
          przeciwpoŜarowa     o kwotę        10.000 zł 
      3. Oświata i wychowanie     o kwotę          6.000 zł 
      4. Pomoc społeczna     o kwotę        98.041 zł 
      5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę        37.700 zł 
      6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę          6.000 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        16.788 zł 
      w tym: 
      1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę                   16.788 zł 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        31.300 zł 
      w tym: 
       1. Budowa drewnianej wiaty – altany Brzeźnica o kwotę        21.300 zł 
       2. Remont budynku przystanku autobusowego  
           w Sypniewie      o kwotę        10.000 zł 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 261/2010 w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budŜetu Gminy 
i Miasta Jastrowie za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji 
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kultury za pierwsze półrocze  (zał nr 6) Pan Przewodniczący Dymek poinformował, Ŝe została 
szczegółowo omówiona na posiedzeniach komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 262/2010 w sprawie uchylenia  uchwały Nr 202/2009 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie upowaŜnienia Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej (zał nr 7) omówił burmistrz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 263/2010 w sprawie zamiany nieruchomości (zał nr 8) omówił burmistrz. 
Radny Kruszyński zapytał czy sprzedając działkę Panu Bujnowskiemu nie wiedziano, Ŝe jest 
ona bez dojazdu. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe sprzedano działkę budowlaną, droga jest ale bardzo wąska. Pan Syska 
kupił działkę w latach 70. Wnioskodawcą zamiany był Pan Bujnowski , powstał kiedyś błąd i 
teraz trzeba go naprawić. 
Radny Kruszyński zapytał jakiej szerokości jest ta droga na mapach. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe około 4m. Przedmiotem zamiany bezgotówkowej jest 
147mdziałki. Trzeba dawne błędy naprawiać. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 264/2010 w sprawie upowaŜnienia Związku Gmin Krajny w Złotowie do 
złoŜenia wniosku w ramach „ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Oś 
Priorytetowa II – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi; działanie 2.1 
Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” oraz przyjęcia realizacji przedsięwzięcia .  Pan 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe burmistrz omówił ją juŜ na początku sesji. 
Radny Hundt zapytał o koszty jakie gmina poniesie w związku z przystąpieniem do tego 
programu. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe program będzie realizowany w latach 2012-2015, nie znane są 
jeszcze szczegóły, trzeba się będzie dostosować zgodnie z porozumieniem. 
Prezes Białas powiedział, Ŝe będzie to bardzo kosztowna inwestycja, przyniesie ona zyski 
gminie Złotów, gdyŜ powstanie na jej terenie. Wpływy z podatków będą wpływać do niej a 
inne gminy Związku będą ponosić koszty. Inwestycja kosztuje 25mln.  
Burmistrz odpowiedział, Ŝe rzeczywiście koszty są duŜe ale jakie mamy inne wyjście. Gminy 
nigdy nie będzie stać na samodzielne wybudowanie takiego zakładu. Przedstawiciele Związku 
Gmin Krajna byli w Krakowie i zwiedzali taki nowoczesny zakład. Podjęcie tej uchwały daje 
moŜliwość Związkowi na szukanie środków poza budŜetem. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe po wysłuchaniu opinii Prezesa Białasa jest skłonna 
wstrzymać się od głosowania i zapytała czy na naszym terenie nie mógłby powstać taki 
zakład. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe bez względu na wątpliwości jest to bardzo słuszna sprawa i 
naleŜy uchwałę przyjąć. 
Radny Gawluk zapytał, jeŜeli gmina dołoŜy 1,4mln do budowy zakładu to co później stanie 
się z obiektem. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe gmina będzie jednym ze współwłaścicieli. 
Więcej pytań nie było. 
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 Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 265/2010 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzeźnica-
Kolonia na lata 2010-2018” przedstawił ją Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
Ryszard Sarna. 
O godzinie 1630 wyszedł radny Gawluk. 
Radny Mańkowski zapytał kto jest autorem projektu. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe Pan Podsiadło z Wałcza. 
Radna Kazberuk zapytała skąd gmina weźmie środki skoro w budŜecie zaplanowano 400tys. 
a projekt przewiduje 600tys. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe dopiero po przetargu okaŜe się jaki będzie całkowity koszt 
inwestycji.   
 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się pod koniec sierpnia, 
tematyka będzie zgodna z planem pracy Rady Miejskiej po czym oddał głos Panu Rafałowi 
Naglik- męŜowi Pani doktor z Sypniewa. 
Pan Naglik poinformował, Ŝe podczas ostatniej wizyty mammobusu w Jastrowiu zgłosiła się 
do badania duŜa liczba kobiet, następny termin badania będzie 16.08.2010r. na które 
serdecznie zaprasza. 
O godzinie 1650 posiedzenie opuściła radna Kazberuk a wrócił radny Gawluk. 
Pan Przewodniczący odczytał pismo Pana Henryka Cybulskiego (zał nr 9) i powiedział, Ŝe 
radni nie maja wpływu na pracę pracowników urzędu, poprosił o udzielenie wyjaśnień 
burmistrza. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe procedura w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego trwa 
bardzo długo, ale osobiście nie wyrazi zgody na usytuowanie parkingu naprzeciw przychodni. 
Trzeba by było zlikwidować chodnik, po którym idą dzieci do szkoły i przedszkola. 
Radny Sakowicz wyjaśnił, Ŝe na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Porządku Kierownik 
Sarna wyjaśnił członkom komisji co Pan Cybulski chciał zrobić i komisja negatywnie 
zaopiniowała ten pomysł. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe sprawę parkingu zrozumiał inaczej, Ŝe Panu Cybulskiemu 
chodzi tylko o wjazd na jego posesję a nie o parking. 
Pan Przewodniczący Dymek powiedział, Ŝe postara się wypracować stanowisko i 
odpowiedzieć Panu Cybulskiemu. 
Radny Kruszyński zwrócił uwagę aby drzewa i krzewy na Placu Jana Pawła II podlewać 
porządnie oraz przypomniał swoje wcześniejsze zgłoszenie, Ŝe drzewka posadzone na ul. 
Grunwaldzkiej są źle opalikowane, prosi aby to naprawić bo drzewka krzywo rosną. 
Radna Bogulicz zapytała kiedy będzie zrobione oświetlenia na Zagórzu. 
Radny Grzelak poprosił o interwencję w egzekwowaniu prawa w centrum Sypniewa. 
Nielegalny handel zamiast na placu do tego przeznaczonym odbywa się na chodniku co 
utrudnia komunikację. 
Radny Cielas zaproponował aby wykonać inne ogrodzenia klombów w centrum miasta, gdyŜ 
te  są mało estetyczne. 
Radny Kacprzak poinformował o wybiciu przez chuliganów szyby na hali sportowej i 
zaproponował aby monitoring rozszerzyć takŜe o halę. 
Drugą sprawą była prośba do burmistrza aby zainteresował Dyrektora Puzio organizacją mszy 
gospel w kościele w Jastrowiu. Takie msze odbywają się w sąsiednich miejscowościach, 
sprzęt Ośrodka Kultury jest poŜyczany a więc u nas teŜ trzeba zorganizować taką mszę. 
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Na zakończenie podziękował Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu oraz radnym za 
obecność w amfiteatrze na uroczystości 130-lecia OSP Jastrowie. 
Radny Gawluk zapytał czy podjęto juŜ jakieś działania w sprawie pokruszonego betonu na ul. 
Konopnickiej, zwrócił teŜ uwagę, Ŝe jadąc drogą do Złotowa smoła przykleja się do kół 
pojazdu oraz zapytał o sprzątanie ul. Poniatowskiego. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe ma do przedstawienia 4 wnioski: 
- osoba, która dostarczała eksponaty do Izby Pamięci postanowiła zabrać eksponaty i 
wystawiać je gdzie indziej, gdyŜ w Jastrowiu wcale się o historię nie dba 
 - na poprzedniej sesji zgłosił interpelację w sprawie pomocy dla powodzian i nie ma Ŝadnego 
odzewu, przypomniał, Ŝe wcześniej na podobny cel z budŜetu gminy znalazły się środki w 
kwocie 15tys. 
- prosi aby inaczej zorganizować wydawanie darów przez MGOPS bo całodzienne 
wystawanie ludzi na chodniku przed budynkiem MGOPS wygląda Ŝenująco. 
- w Panoramie Złotowskiej przeczytał artykuł  na temat inwestycji drogowych wykonanych w 
powiecie w latach 2003-2009 i jest bardzo zdziwiony, dla gminy Jastrowie przeznaczono za 
ten okres tylko 1% środków. Jest tym faktem zbulwersowany, stwierdził, Ŝe radnym brak 
politycznej  siły przebicia, w powiecie są wykonywane róŜne projekty ze środków unijnych 
ale jakoś omijają naszą gminę, są to projekty polityczne. Według artykułu w omawianym 
okresie zrobiono 55km dróg z czego w gminie Jastrowie 0km, 1% dotyczył wykonania 
chodnika w Sypniewie. W tym roku budowana jest droga Jastrowie – Okonek, ale w 
większości przebiegająca na terenie gminy Okonek. Następnie zacytował fragmenty artykułu 
mówiące między innymi o tym jak dobrze powiat wywiązuje się z inwestycji drogowych i 
zaapelował do radnych aby ratować swój honor i nawiązał do niedawnego głosowania w 
sprawie drogi do Brzeźnicy mówiąc, Ŝe Pan Przewodniczący nawet nie starał się aby resztki 
honoru uratować. 
Pan Przewodniczący Dymek w odpowiedzi stwierdził, Ŝe o honor trzeba dbać a nie wygłaszać 
tyrady, po czym poradził radnemu Trawińskiemu aby lepiej wywiązywał się z obowiązków 
radnego i Przewodniczącego komisji . 
Radny Trawiński stwierdził, Ŝe nic mu nie wiadomo, Ŝeby źle wykonywał obowiązki 
Przewodniczącego komisji, jest to słowo przeciwko słowu. 
Radny powiatowy Król przypomniał, Ŝe część remontowanej obecnie drogi biegnie na 
odcinku 4km na terenie gminy Jastrowie nie jest więc prawdą, Ŝe w gminie nie zrobiono nic, 
od strony świateł w kierunku przejazdu będzie robiona droga z wysepką w okolicach 
gimnazjum. Następnie poinformował, Ŝe w gabinecie burmistrza Sikory odbyło się spotkanie 
Starosty, radnego Sakowicza i jego, na którym ustalono, Ŝe w ramach zapisanych w budŜecie 
środków zostanie wykonany w Brzeźnicy na odcinku 1km fragment drogi, natomiast na 
budowę chodnika w Nadarzycach zostanie rozpisany przetarg. 
Radny Sakowicz przypomniał swoje niejednokrotnie wypowiadane wcześniej słowa, Ŝe jeŜeli 
nie pójdziemy z powiatem na współpracę to inne gminy nas wyprzedzą. JeŜeli jest głosowanie 
aby dołoŜyć do inwestycji drogowych to niektórzy głosują przeciw. W gminach gdzie jest 
współpraca drogi są budowane. 
Radna Bogulicz z takim stwierdzeniem nie chciała się zgodzić, przypomniała, Ŝe głosowali 
przeciw z innego powodu. 
Inni radni ją poparli i rozgorzała w tym temacie dyskusja. 
Pan Przewodniczący Dymek powiedział, Ŝe niektóre wypowiedzi radnych i np. Pana 
Trawińskiego wynikają z niewiedzy, nie pytają, przeznaczone w głosowaniu pieniądze na 
pewno będą niezmarnowane co  na pewno potwierdzi Pan burmistrz. 
Burmistrz Sikora wrócił do tematu dróg i przypomniał, Ŝe 600tys. przeznaczone na ten cel w 
budŜecie zostanie wykorzystane na budowę kawałka drogi w Brzeźnicy i chodnik w 
Nadarzycach. Powiedział, Ŝe Starosta zwrócił się z wnioskiem aby radni wypowiedzieli się 
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czy ma składać kolejny wniosek na schetynówkę w stronę Nadarzyc, chodzi o to czy radni 
zgodzą się przeznaczyć na dofinansowanie tego projektu 300tys. Poprosił radnych aby 
wypowiedzieli się w tym temacie bo musi dać staroście odpowiedź. W temacie oświetlenia na 
Zagórzu to sprawa jest znana, nie od nas zaleŜy kiedy lampy zostaną postawione, to 
energetyka tak zwleka, w temacie ul. Konopnickiej- do wykonawcy został złoŜony protest i w 
ramach gwarancji praca ma być naprawiona, w temacie izby pamięci nie zna  tematu, nikt 
takich problemów nie zgłaszał. 
Po czym poprosił Pana Przewodniczącego o powrót do dyskusji w sprawie propozycji 
starosty poniewaŜ następna sesja będzie w sierpniu a wnioski trzeba składać wcześniej. 
Pan Przewodniczący wrócił do słów radnego Sakowicza, Ŝe dzięki partnerstwu moŜna zrobić 
wiele w drogownictwie a kolega Trawiński tylko miesza sprawy nie znając się na rzeczach i 
zachęcił radnych do przegłosowania wniosku burmistrza bo dzięki temu zostanie wykonany 
następny kawałek drogi. 
Radny Hundt zapytał jakie prace w ramach tych 300tys. zostaną wykonane. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jeŜeli my damy 300tys. to powiat moŜe ubiegać się o 2,5mln. 
Radny Cielas zapytał burmistrza czy gminę stać na taki wydatek, tyle inwestycji jest 
zaplanowanych. Przypomniał takŜe poprzednią sytuację z dofinansowaniem schetynówki. 
Burmistrz zgodził się z tym, Ŝe gmina nie ma pieniędzy, podał przykład, Ŝe wystąpiliśmy do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o modernizację drogi od Jastrowia do 
Podgaj, złoŜyliśmy wniosek aby w ramach modernizacji zrobić ścieŜki rowerowe do Baru 
Pana śmijewskiego, gmina dostała odpowiedź, Ŝe wyraŜają zgodę ale niech gmina da 
materiał. Nikt nie ma pieniędzy i wszyscy proszą o częściowe pokrycie kosztów, my środków 
nie mamy i ścieŜki rowerowej nie będzie. 
JeŜeli my powiatu nie dofinansujemy to dofinansują inne gminy i drogi będą tam robione. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe czuje się uderzony zarzutem o brak honoru poniewaŜ takŜe 
głosował za, powiedział, Ŝe unosząc się honorem nic nie zrobimy, jeŜeli nie będzie 
współpracy z powiatem i partycypacji w kosztach inwestycji to nie będzie dróg 
wyremontowanych. 
Na sali obecnych 13 radnych (wyszedł radny Stapiński i radna Kazberuk) 
Radny Mańkowski zapytał jakiej długości  będzie wybudowana kanalizacja w Etapie na ul 
Jedności Robotniczej. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe do pierwszej krzyŜowki. 
Radny Mańkowski powiedział, Ŝe  osoba z Brzeźnicy zwróciła się do niego z prośbą o 
interwencję w sprawie braku oświetlenia. 
Radny Sakowicz odpowiedział, Ŝe jest jedno zasilanie i bezpieczniki tego nie wytrzymują ale 
awaria zostanie usunięta. 
Radny Gawluk poprosił pana Przewodniczącego o przestrzeganie regulaminu i równe 
traktowanie radnych, kolega Trawiński od dawna prosi o udzielenie głosu a Pan 
Przewodniczący tego nie robi. 
Radny Trawiński zabierając głos zwrócił się do Pana Przewodniczącego, Ŝe nieładnie się 
zachował wypominając, Ŝe źle wypełnia obowiązki Przewodniczącego Komisji Oświaty. 
Pan Przewodniczący poprosił aby wrócić do tematu propozycji burmistrza i oddał glos 
radnemu Grzelakowi. 
Radny Grzelak zaapelował aby kłótnie odłoŜyć na bok i poprzeć wniosek burmistrza, jeŜeli 
starostwo nie złoŜy wniosku to dalej będziemy jeździć po dziurawej drodze. 
W dyskusji swoje wątpliwości wyraziła jeszcze radna Bogulicz, radny Cielas i radny Gawluk 
a radny Kruszyński poprosił Pana Przewodniczącego o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie 
wniosku. 
Wniosek burmistrza został przyjęty jednogłośnie (13 głosami) 
Radny Mańkowski zapytał czy będzie robiona zbiórka środków  na pomoc dla  powodzian. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe w budŜecie nie ma na ten cel pieniędzy ale moŜna indywidualnie 
zrobić zbiórkę, poparł go Pan Przewodniczący. 
Radny powiatowy Król powiedział, Ŝe w powiecie i z Jastrowia rolnicy darują zboŜe i 
uzbierano juŜ 24 tony, które zostały wysłane dla powodzian, jeŜeli ktoś ma wolę przekazać 
zboŜe to zbiórka trwa cały czas. 
O godzinie 1800 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i zamknął 
obrady XLIII sesji Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


