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Protokół nr XLV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 31 sierpnia 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 Andrzeja Kacprzaka 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. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2010/2011 
4. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Miejskiej za I półrocze 2010 roku 
5. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budŜetu gminy Jastrowie za I półrocze 2010 
roku 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmian  budŜetu gminy i miasta na 2010 rok 
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
- określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności poŜytku 
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

      8. Zakończenie 
Do przedstawionego porządku Pan Przewodniczący zaproponował dodanie jeszcze jednej 
uchwały – zmieniająca uchwałę Nr 156/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 
marca 2005r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Jastrowiu i o uzasadnienie poprosił Pana Dyrektora Wojtiuka. 
Dyrektor wyjaśnił dlaczego naleŜy podjąć ta uchwałę. 
Radni zmieniony porządek przyjęli jednogłośnie. 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności (zał nr 2) 
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Radny Gawluk zapytał o sprzedaŜ jakiej działki chodzi. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe o działkę połoŜoną przy Alei Wolności, znalazł się 
zainteresowany kupnem podmiot i naleŜy zgodnie z procedurami ogłosić przetarg. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
24.08.2010r. Dyrektorzy szczegółowo przedstawili przygotowanie placówek oświatowych do 
nowego roku szkolnego a w dniu dzisiejszym Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i 
Spraw Socjalnych objechała wszystkie placówki i poprosił Przewodniczącego Trawińskiego 
aby przedstawił wnioski komisji. 
Przewodniczący komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Henryk 
Trawiński powiedział, Ŝe komisja odwiedziła wszystkie placówki i zdaniem komisji placówki 
są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. WyróŜnić naleŜy Szkołę Podstawową w 
Brzeźnicy za estetykę, zadbanie i najbardziej widoczne efekty remontu oraz Szkołę 
Podstawową w Jastrowiu za najwięcej wykonanych prac pomimo małych środków na ten cel. 
Natomiast komisja jest zaŜenowana postępem prac przy remoncie WDK w Sypniewie. Przy 
okazji odwiedzin placówek oświatowych komisja chciała zapoznać się ze stanem remontu 
WDK. Firma, która robi remont to przykład antyfirmy, prace wykonywane są źle, jest zbyt 
mało pracowników. Z doświadczeń wcześniejszych widać, Ŝe zawsze przyjmowane są buble, 
przykładem wykonanie ulicy 10 Pułku Piechoty, winda w przychodni, nawierzchnia na ul. 
Konopnickiej czy Jedności Robotniczej. Ostatni przykład to wykonanie chodnika na Zagórzu. 
Za wszystkie buble powinni odpowiadać ludzie, którzy przyjmują odbiór, trzeba głośno 
powiedzieć, Ŝe odbierając buble publiczne pieniądze wyrzuca się w błoto. 
Radny Kacprzak w pełni zgodził się ze swoim przedmówcą w temacie remontu WDK i 
pochwalił dyrektorów placówek oświatowych , Ŝe w miarę posiadanych środków starają się 
tak duŜo robić. Następnie przeczytał artykuł, z którego wynika, Ŝe zespół młodzieŜy z 
Publicznego Gimnazjum w Jastrowiu po raz kolejny otrzymał nagrodę w konkursie Tropiciele 
Przyrody. Zaproponował aby na następną sesję zaprosić tą młodzieŜ i w jakiś sposób 
nagrodzić. 
Pan Przewodniczący Dymek wyraził nadzieję, Ŝe skoro potrafimy nagradzać sportowców za 
ich osiągnięcia to będziemy teŜ potrafili nagrodzić młodzieŜ za inne niŜ sportowe osiągnięcia. 
Burmistrz odpowiadając na zarzut radnego Trawińskiego powiedział, Ŝe źle jest w Ŝyciu jak 
się chce coś tanio zrobić a cenę ustala przetarg. Przy wartości kosztorysowej wynoszącej 
ponad 900tys. przetarg wygrywa firma za niewiele ponad 600tys. Komisja konkursowa nie 
miała podstaw aby wybrać innego oferenta. Nie moŜna łamać prawa, jedynym warunkiem 
była cena. Firma była sprawdzona. Do 15.10.2010r. ma skończyć remont bo tak jest zapisane 
w umowie. Jest to inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, gmina jako inwestor ma 
związane ręce. Ulicę Jedności Robotniczej robiła spółka ZECIUK ale niezbyt dobrze zrobiła, 
podbudowa została zrobiona i dalej trzeba asfalt połoŜyć, na ul. Konopnicką reklamacja 
została złoŜona. 
Wracając do WDK w Sypniewie przy podpisywaniu umowy wykonawca obiecał skończyć 
remont do końca sierpnia. CięŜko jest dopaść właściciela bo unika kontaktu i w tym miejscu 
odczytał pismo jakie zostało skierowane do firmy (zał nr 11) oraz koleje pisma (zał nr 12 i 13) 
Odzew na te pisma jest taki, Ŝe 2.09.2010r. przyjadą przedstawiciele firmy. Za 
niedotrzymanie terminu umowy moŜna naliczyć kary umowne. Jedynym pozytywem jest to, 
Ŝe przetarg został prawidłowo przeprowadzony i terminy jednak zostaną dotrzymane. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe przy tym remoncie widać, iŜ wcześniejszy remont nie był 
naleŜycie wykonany, tandeta została przykryta i to teraz wychodzi. 
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Radna Bogulicz przypomniała problem parkingu przy Szkole Podstawowej i powiedziała, Ŝe 
problem naleŜy rozwiązać w porozumieniu z policją. Powiedziała takŜe, Ŝe w szkole jest duŜa 
powierzchnia do sprzątania i zapytała czy nie moŜna by zakupić specjalnego odkurzacza, 
który znacznie ułatwiłby pracę sprzątaczkom. 
Radny Kacprzak powiedział, w sprawie remontu WDK, Ŝe burmistrz podjął odpowiednie 
działania i zaproponował aby Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę w remontowanym 
obiekcie i swoje ustalenia przedstawiła burmistrzowi aby było wiadomo, Ŝe Rada Miejska nie 
jest obojętna w tym temacie. 
Radny Sakowicz poprosił burmistrza aby wystosował pismo do szefów a nie przedstawicieli 
firmy. 
Radny Grzelak jako osoba pracująca od wielu lat w remontowanym budynku powiedział, Ŝe 
budynek był remontowany wiele razy, był przystosowywany do róŜnych celów. Właściciel 
firmy przed przystąpieniem do remontu o wszystkich pracach został poinformowany i podjął 
się remontu. Inspekcja z postępu prac jest robiona codziennie ale co z tego jak do pracy trzeba 
podejść sumiennie i nie ma co dalej na ten temat dyskutować. 
Na zakończenie tematu Pan Przewodniczący Dymek powiedział, Ŝe Komisja Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych stwierdziła, Ŝe placówki oświatowe w mieście i 
gminie są naleŜycie przygotowane do nowego roku szkolnego.  
 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
24.08.2010r. Przewodniczący wszystkich komisji zdali sprawozdanie ze swojej działalności 
za I półrocze 2010r. 
Uwag nie wniesiono. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
24.08.2010r. Pan Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy i miasta za 
I półrocze 2010r. (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
- uchwałę nr 269/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 4) 
przedstawiła Pani Skarbnik 
 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę      383.496 zł 
   w tym: 
  1. Dochody własne      o kwotę          4.210 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      374.286 zł 
 
3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące  
    realizowane na podstawie porozumień (umów) między  
   jednostkami samorządu terytorialnego   o kwotę          5.000 zł 
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II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę             320 zł 
   w tym: 
1.Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę             320 zł 
 
     
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      601.319 zł 
       w tym: 
       1. Turystyka      o kwotę             680 zł            
2. Gospodarka mieszkaniowa    o kwotę        10.000 zł 
      3. Działalność usługowa     o kwotę          7.000 zł 
      4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
          przeciwpoŜarowa     o kwotę          9.750 zł 
      5. Oświata i wychowanie     o kwotę      154.530 zł 
      6. Pomoc społeczna     o kwotę      355.186 zł 
      7. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę        32.813 zł 
      8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę          5.000 zł 
      9.  Kultura i ochrona dzidzictwa narodowego  o kwotę        18.990 zł 
    10.  Kultura fizyczna i sport    o kwotę          7.370 zł 
 
 IV. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się   o kwotę      229.503 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia - rezerwy    o kwotę                 229.503 zł 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        12.000 zł 
      w tym: 
       1. Wykonanie płyty z polbruku przy Domu  
           Pogrzebowym w Sypniewie    o kwotę        12.000 zł 
           
Dokonuje się  przeniesień dochodów budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały na kwotę  209.527  zł oraz 
wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem 
Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę  295.246 zł - zmieniającym załącznik  Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały Nr 222/2009. 
 
§ 2. Tworzy się rezerwy: 

       1) ogólną w wysokości      62.841 zł 

       2) celowe w wysokości    265.870 zł 

            a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego       10.000 zł 

Radny Kacprzak zapytał czy jest szansa aby w budŜecie znaleźć środki na zakup odkurzacza 
do szkoły Podstawowej bo bardzo by się tam przydał. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe trzeba przeanalizować budŜet i zastanowić się gdzie znaleźć 
potrzebne środki. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie; 
Za                    – 14 
Przeciw              - 0 
Wstrzymało się -1 
 



 5 

- uchwałę nr 270/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia 
województwo Dolnośląskie (zał nr 5) przeczytał Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 271/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej (zał nr 6) 
przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 272/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 273/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 8) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 274/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 
działalności poŜytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (zał nr 9) przedstawił Pan 
Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 275/2010 zmieniająca uchwałę Nr 156/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
15 marca 2005r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 
Jastrowiu (zał nr 10) przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe na początku sesji 
omówił ją Pan Dyrektor Wojtiuk. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godzinie 1630 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę i poprosił zebranych aby wpłacali 
pieniądze na powodzian a Pan Z-ca Burmistrza zachęcił do oglądania prac wykonanych przez 
uczestników WTZ w Jastrowiu. 
 
O godzinie 1645 wznowiono obrady. 
 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe następna sesja odbędzie się 28.09.2010r. Tematyka 
będzie zgodna z planem pracy. Poprosił radnych aby zapoznali się  z uchwałą prac nad 
budŜetem aby we właściwy sposób składać wnioski do projektu budŜetu na 2011 rok. 
Następnie przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. 
Ostateczny termin ich składania to 10.09.2010r. 
Poinformował radnych, Ŝe do Biura Rady wpłynęło pismo od Pana Ludwisiaka (zał nr 11) i 
odczytał  je. 
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Jako pierwsza głos zabrała radna Kazberuk, która całkowicie zgodziła się z zarzutami 
zawartymi w piśmie. Powiedziała, Ŝe skoro sprzedaje się działki na tym osiedlu to naleŜy 
zadbać aby ludzie mogli dotrzeć do własnych domów. Nie jest w stanie powiedzieć w jaki 
sposób naleŜy zadbać o drogi na tym osiedlu ale koniecznie trzeba umoŜliwi ć ludziom 
poruszanie się po nich. 
Radny Kruszyński poparł swoją przedmówczynię mówiąc, Ŝe skoro sprzedajemy działki to 
powinniśmy zadbać i o drogi. Podobnie sytuacja wygląda zimą kiedy trzeba ulice odśnieŜać, 
uczulił Burmistrza aby sytuacji nie bagatelizować, gdyŜ jest to duŜy problem dla słuŜb 
ratowniczych. Są ulice tzw. strategiczne, przy których znajdują się zakłady pracy np. ul. 
Grunwaldzka, gdzie zimą był przejazd tylko na jeden samochód i pewnego razu zakopał się 
tir uniemoŜliwiając ruch takŜe dla słuŜb ratowniczych. W sprawie pisma Pana Ludiwsiaka 
chciałby zapytać burmistrza co w tej sprawie zostało zrobione i jak to się odnosi do słów, 
które padły z ust Burmistrza. 
Radny Gawluk zapytał co z ul. Konopnicką, jakie konsekwencje poniosła firma wykonująca 
drogę, następnie zwrócił uwagę, Ŝe nie są pomalowane pasy przejść dla pieszych, szczególnie 
tam gdzie młodzieŜ idzie do szkoły oraz na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej nie są wykoszone 
trawniki. Na zakończenie wyraził swoje zdanie w sprawie urządzenie parkingu na targowisku 
miejskim, według niego nie jest to dobry pomysł, samochody rozjadą nawierzchnię i w sobotę 
nie będzie moŜna zorganizować targowiska. MoŜe naleŜy rozwaŜyć moŜliwość połoŜenia 
polbruku lub wydzielenie miejsca na parking za przedszkolem. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe sprawa parkingu to sprawa bezpieczeństwa dzieci, urządzenie 
go na targowisku to tylko jedna z propozycji, dyrektor Nowicki i Burmistrz powinni się 
spotkać i przeanalizować sprawę. W sprawie pisma Pana Ludwisiaka powiedział, Ŝe wszystko 
co zostało w piśmie napisane to prawda i zaproponował aby Burmistrz i Pani Skarbnik oraz 
Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska powinni się 
spotkać i znaleźć rozwiązanie tego problemu, najwaŜniejsze to znaleźć środki na ten cel. 
Następnie w przypomniał, Ŝe wielokrotnie zwracał się o zagospodarowanie słupa 
ogłoszeniowego, który stoi przy ZGM i zapytał czy zostało juŜ coś w tej sprawie zrobione. 
Powiedział, Ŝe bardzo dobrze został zorganizowany ostatni festyn na placu cyrkowym ale był 
problem z dostępem do prądu, zapytał więc jakie są moŜliwości rozwiązania tego problemu. 
Podziękował sołtysom Samborska i Brzeźnicy Kolonii za bardzo dobrze zorganizowane 
festyny, na których bawiło się wiele osób. 
W sprawie drogi koło Ŝwirowni powiedział, Ŝe jest to bardzo źle wykonana inwestycja, wie, 
Ŝe jest to inwestycja powiatu i ma pretensje do radnego powiatowego Króla, Ŝe nie 
przypilnował i tak fatalnie została ta inwestycja wykonana. Koniecznie trzeba zabezpieczyć 
ten chodnik bo niedługo wszystko spłynie. 
Na zakończenie powiedział, Ŝe wczoraj pochowano dawnego kolegę radnego Henryka 
Skrzoskę i prosi o uczczenie jego pamięci minutą ciszy. 
Radni uczcili minutą ciszy pamięć radnego Skrzoski. 
Pan Przewodniczący Dymek powiedział, Ŝe problem prądu na festynie zgłosił juŜ wcześniej 
burmistrzowi i ma zapewnienie, Ŝe zostanie on rozwiązany. 
Pani sołtys Magda zapytała czy prąd będzie teŜ na festynach na wsiach. 
Pan Przewodniczący Dymek poinformował, Ŝe fundacja Mam Marzenie wybrała naszą gminę 
ze względu na utrudniony dostęp do badań specjalistycznych, wybraną grupę dzieci na 
badania onkologiczne, trzeba znaleźć środki na transport tych dzieci do Poznania, fundacja 
załatwia resztę. 
Radny Kruszyński odniósł się do słów burmistrza w sprawie zarzutów Pana Ludwisiaka, 
rozumie, Ŝe trudno pozyskać środki ale obietnice padły w marcu, drugą sprawą jaką chciałby 
poruszyć to uporczywe mówienie, Ŝe ul. 10 Pułku Piechoty, to tylko podbudowa pod asfalt i 
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pyta dlaczego na podbudowie montuje się progi zwalniające, kolejną sprawą jest sprawa 
drzewek na ul. Grunwaldzkiej. 
Prosi o usunięcie tych drzewek, w zamyśle miały poprawić estetykę ulicy a w rzeczywistości 
wygląda to inaczej. Miały być pielęgnowane o co niejednokrotnie prosił a teraz są małe i 
karłowate . Na zakończenie zapytał burmistrza czy ustosunkuje się do pisma Pana 
Ludwisiaka. 
Radny Hundt zapytał czy inwestycja budowy nawierzchni na ul. Kilińszczaków jest juŜ 
zakończona, miała być wysepka i miejscami chodnik jest poniŜej nawierzchni, do 
okolicznych domów woda z drogi spływa. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe w w uchwale zmiany do budŜetu jest zapis 12 tys. 
wykonanie płyty z polbruku przy Domu Pogrzebowym w Sypniewie, burmistrz powołał się 
na listę inwestycji rezerwowych a na tej liście jest pozycja remont Domu Pogrzebowego w 
Sypniewie, czy jest to ta sama inwestycja. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest to ta sama inwestycja. 
Radny powiatowy Król odpowiedział, Ŝe inwestycja na Zagórzu to jest bubel, wina leŜy po 
stronie projektu, i zapewnia, Ŝe zostanie to poprawione. JeŜeli chodzi o ul. Kilińszczaków to 
w projekcie jest wysepka a inwestycja jeszcze nie jest zakończona, na ul. Kilińszczaków 
będzie podniesiony chodnik aby woda nie spływała ludziom do domów. Powiedział, takŜe Ŝe 
na wczorajszej sesji Rady Powiatu inwestycja budowa drogi Jastrowie-Nadarzyce została 
przegłosowana i zostanie ogłoszony przetarg, gdyŜ pozyskano środki na wykonanie 
inwestycji. W najbliŜszym czasie powiat przystąpi do budowy chodnika w Nadarzycach, 
ekipa kończy pracę w Zakrzewie. Poinformował takŜe o trwających pracach przy budowie 
przez powiat Orlika w Jastrowiu 
Radna Bogulicz poprosiła radnego powiatowego Króla aby uŜył swoich mocy w zapewnieniu 
korzystania z Orlika budowanego przez powiat dla młodzieŜy ze szkoły podstawowej, chodzi 
aby było wejście od Alei Wolności. 
Radny Hundt poprosił radnego Króla aby przy uchwalania budŜetu powiat nie zapomniał o 
zabezpieczeniu środków na podniesieniu chodnika na ul. Kilińszczaków. 
Radny Kacprzak powrócił do tematu drogi i powiedział, Ŝe jeszcze jedną waŜną rzeczą jest 
spływająca woda od Zagórza, przy duŜych deszczach  leje się całą szerokością asfaltu, jakieś 
20-30 metrów od toru robi się niecka i potęŜne jezioro wody, trzeba wykopać jakąś 
studzienkę lub w inny sposób zabezpieczyć jezdnie aby nie tworzyły się takie kałuŜe. 
Radny powiatowy Król odpowiedział, Ŝe sprawa tej wody ma być rozwiązana. 
Dyrektor ZGM Piotr Wojtiuk udzielił odpowiedzi w sprawie słupa ogłoszeniowego. Prace 
związane ze słupem trochę się opóźniły ze względu na warunki pogodowe. Została załoŜona 
instalacja elektryczna i zostaną zainstalowane witraŜe o tematyce Jastrowia. Słup będzie 
oświetlony wtedy gdy zapalają się latarnie uliczne, prace powinny być zakończone do końca 
tygodnia. 
Burmistrz odpowiadając na zarzuty zawarte w piśmie Pana Ludwisiaka powiedział, Ŝe 
podpisuje się pod tym co jest tam napisane ale prosi aby ktoś wskazał skąd wziąć na ten cel 
środki. Będą wykonywane doraźne naprawy ale zimą kiedy będą roztopy będzie trudno. 
Gdybyśmy nie sprzedawali działek to nie mielibyśmy za co Ŝyć. W pierwszej kolejności 
naleŜy realizować bieŜące wydatki gminy a dopiero kiedy starczy inwestycje. Nie powie, Ŝe 
zrobi na osiedlu ulice bo gminy pop prostu na to nie stać. Pasy będą odmalowane a koszeniem 
zajmuje się Kierownik Sarna. Skrzynka na prąd na placu będzie zrobiona a kabel będzie 
moŜna wypoŜyczać. JeŜeli chodzi o parking na targowisku to uwaŜa, Ŝe naleŜy spróbować. 
Parkować tam będą tylko samochody osobowe i jeŜeli okaŜe się, Ŝe nawierzchnia jest 
rozjeŜdŜona to trzeba będzie pomyśleć o innym rozwiązaniu. 
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Na zakończenie oświadczył, Ŝe nie będzie kandydował na stanowisko burmistrza nowej 
kadencji. Będzie ubiegał się o mandat radnego powiatowego z listy lewicy. Jest to ostateczna 
i niezmienna decyzja, powodem niestartowania są przyczyny osobiste. 
Pan Przewodniczący podziękował za przedstawienie decyzji i dodał, Ŝe kandydaci na 
burmistrzów będą mieli pole otwarte. Po Pańskiej decyzji niektórym będzie łatwiej podjąć 
decyzje o kandydowaniu. 
Burmistrz jeszcze dodał, Ŝe nie jest łatwo wygrać wybory ale kandydując naleŜy postawić 
pytanie co dalej.  
Radna Kazberuk nawiązując do wypowiedzi burmistrza powiedziała, Ŝe nie jest łatwo być 
burmistrzem i pełnić tak odpowiedzialną funkcję. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe chciał aby burmistrz rozliczył się ze swoich słów i obietnic, 
nie atakuje burmistrza bo zdaje sobie sprawę, Ŝe brakuje środków w budŜecie, chodzi jednak 
tylko o wywiązanie się ze złoŜonych obietnic. 
Burmistrz kolejny raz powiedział, Ŝe to co było uzgodnione i jest zapisane w protokóle czyli 
równiarka i tłuczeń w newralgicznych miejscach to jest zrobione i rozliczył się z tego co 
powiedział. 
Radny Gawluk kolejny raz zapytał o ul. Konopnicką. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe we wrześniu firma, która źle wykonała inwestycję w ramach 
gwarancji będzie ja naprawiać. 
Więcej pytań nie było. 
 
O godzinie 1800 Pan Przewodniczący Dymek stwierdził, Ŝe porządek został wyczerpany i 
zamknął posiedzenie XLV sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


