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Protokół nr XLVI  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 28 września  2010r. w godzinach 1530-1740  

 
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 
- Starosta oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
- 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 radną Agnieszkę Kazberuk na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak 
 
Pan Przewodniczy poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
Protokół przyj ęto bez uwag. 
Następnie oddał głos burmistrzowi Ryszardowi Sikorze, który poprosił o wniesienie do 
porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu. 
Wyjaśnił, Ŝe podjęcie uchwały spowodowane jest tym, Ŝe powiat uzyskał dofinansowanie na 
budowę drogi Jastrowie – Brzeźnica a na sesji lipcowej rada zadeklarowała na ten cel pomoc 
w wysokości 300tys. plus zadeklarowana w grudniu pomoc w kwocie 200tys. Starosta 
poprosił o jeszcze 70tys. w związku z tym, Ŝe przetarg okazał się droŜszy niŜ zaplanowano w 
budŜecie. Prosi więc aby wnieść do porządku obrad powyŜszą uchwałę. 
Pytań nie było. 
Pan Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad: 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
      3. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności 
      za I półrocze 2010 roku. 
      4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

5.  Informacja o działalności instytucji kultury na terenie gminy Jastrowie. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zmieniająca uchwałę nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2009r.w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu 
- zmian  budŜetu gminy i miasta na 2010 rok 
- trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
-rozpatrzenia skargi Pani Renaty Frankowskiej-Płaczek na działalność Burmistrza Gminy 
i Miasta Jastrowie i Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
8. Zakończenie 



 2 

Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe porządek obrad ma się zmienić więc proponuje aby na 
początku przyjąć protokół z poprzedniej sesji. 
Protokół przyj ęto bez uwag. 
 
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos Burmistrzowi, który wniósł o uzupełnienie 
porządku obrad o uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z 
dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu i 
podjęcie jej na dzisiejszej sesji. Podyktowane jest to koniecznością przekazania środków na 
realizację budowy dalszego etapu drogi Jastrowie-Brzeźnica a docelowo Nadarzyce. 
Na sesji nadzwyczajnej w lipcu tego roku radni podjęli uchwałę o przekazaniu powiatowi 
300tys. na realizację w roku bieŜącym inwestycji budowa drogi powiatowej Jastrowie-
Brzeźnica. Od Marszałka Województwa do Starosty wpłynęło pismo mówiące, Ŝe moŜna 
jeszcze składać wnioski o dofinansowanie tego zadania w roku bieŜącym. Wnosi więc aby te 
środki przekazać w kwocie 370tys. a o szczegółach powie później Starosta. 
Pan Przewodniczący zapytał radnych czy mają jakieś uwagi bądź pytania.  
Pytań nie było więc przystąpiono do głosowania: 
 
Głosowanie: 
Za                     - 11 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się  -4 
 
Zmieniony porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 2 
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw 
Socjalnych odbyła swoje posiedzenie w DDPS i tam Pan Kierownik Janusiak szczegółowo 
poinformował o działalności MGOPS w Jastrowiu za I półrocze 2010 roku (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw 
Socjalnych odbyła swoje posiedzenie w DDPS i tam Pani Kierownik Jędruch szczegółowo 
poinformowała o funkcjonowaniu DDPS  (zał nr 4) 
Pytań nie było. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5  
Pan Przewodniczący Dymek poinformował, Ŝe na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych obecny był takŜe Pan Andrzej Marchel Z-ca Dyrektora 
Ośrodka Kultury w Jastrowiu, który przedstawił informację o działalności instytucji kultury 
na terenie gminy Jastrowie (zał nr 5) 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe Komisja Oświaty wysoko oceniła funkcjonowanie obu 
instytucji po czym złoŜył podziękowania Panu Kierownikowi Janusiakowi za trud włoŜony w 
tak cięŜka pracę. 
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W temacie kultury powiedział, Ŝe młodzi mieszkańcy Jastrowia skarŜą się na działalność 
Ośrodka Kultury. W okresie letnim jest zbyt mało organizowanych zabaw i dyskotek dla 
młodzieŜy. Jedna zabawa na całe lato to stanowczo za mało. W innych miejscowościach w 
powiecie takich imprez organizowanych jest znacznie więcej. Prosi więc aby te uwagi 
uwzględnić przy planowaniu rozrywki w przyszłym roku. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
 
-  uchwałę nr 276/2010 zmieniającą uchwałę Nr 226/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
30 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu (zał nr 
5) przedstawił Burmistrz. Oddał głos Staroście Złotowskiemu, który powiedział, Ŝe 
powiatowi zaleŜy na budowie tej drogi, gdyŜ jest ona waŜna dla powiatu. Łączy dwa 
województwa, powiat ze względu na brak własnych środków musi sięgać po pomoc. Powiat 
został poinformowany przez Marszałka Województwa o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o 
dofinansowanie  budowy drogi powiatowej Jastrowie-Nadarzyce na odcinku 7,3km tj. z 
Jastrowia do Brzeźnicy. Inwestycja ma kosztować 4mln. Dofinansowanie miało być w 
stosunku 50% do 50%. Wojewoda dofinansował jednak w kwocie 1mln 840tys. Łącznie 
brakuje 230tys. Aby współpraca z gminą była dobra powiat proponuje, Ŝe dołoŜy 160tys 
a gmina brakujące 70tys.plus wcześniej zaplanowane 300tys. Inwestycja ma być zakończona 
do 15.11.2010r. dlatego prosi o szybkie podjęcie decyzji. 
Burmistrz powiedział, Ŝe Starosta wyjaśnił wszystko, podsumowując – inwestycja kosztuje 
4mln gmina zgodnie z wcześniejszą umową dofinansuje łączą kwotą 570tys. W tej kwocie 
jest budowa chodnika w Nadarzycach. 
Burmistrza poparł radny Gawluk ale poprosił aby zwrócić  uwagę na staranność wykonania 
inwestycji. Zwrócił się z prośbą do Dyrektora Artera aby Zarząd Dróg poprawił inwestycję na 
Zagórzu poniewaŜ wykonanie jej stanowi zagroŜenie dla ruchu. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe Starosta wcześniej oświadczył, Ŝe z gminą  była umowa 
partnerska. Jednak umowy z powiatem na partnerskie nie wyglądają. Powiat często obiecuje 
duŜo więcej a później się wycofuje. Do powiatu naleŜy budowa i utrzymanie dróg 
powiatowych a gmina ma swoje zadania i inwestycje, na których powinna się skupić. 
Radny Sakowicz podziękował Staroście za przekazane środki na budowę drogi w Brzeźnicy. 
Zapytał jednak dlaczego inwestycja na Zagórzu w porównaniu z tą w Brzeźnicy została 
wykonana tak źle. Poprosił takŜe o postawienie przy gimnazjum znaku zakaz zatrzymywania 
się i postoju pojazdów. Jest wysepka a samochody parkują aŜ do samej wysepki. 
Radna Kazberuk stwierdziła, Ŝe jest zaskoczona zaproponowaną kwotą dofinansowania 
inwestycji. Na ostatniej sesji Burmistrz informował radnych o braku środków w budŜecie. Nie 
ma środków na utwardzenie dróg na ODJ a dokładamy tyle na inwestycję powiatową po czym 
poprosiła aby Pan Przewodniczący zarządził przerwę bo radni są zaskoczeni propozycją 
Burmistrza. 
Burmistrz powiedział, Ŝe Starosta wyraźnie podkreślił, Ŝe potrzeba szybkiej decyzji. Przetarg 
juŜ się odbył, na sesji w lipcu rada jednogłośnie przegłosowała dofinansowanie, środki w 
budŜecie zostały przesunięte a teraz potrzeba tylko 70tys. Nie twierdzi, Ŝe gmina posiada 
środki, bierze je na inwestycje z kredytu, jednak czasami terminy gonią. Na tę konkretną 
inwestycję  przeznaczone zostaną środki z oszczędności na remoncie WDK w Sypniewie i na 
budowie Orlika. 
Starosta poinformował, Ŝe powiat w przygotowaniu ma dwie nowe inwestycje. Jest to droga 
w Węgiercach i Piecewie. Nie są to w Ŝadnym razie decyzje polityczne. Droga do Nadarzyc 
jest waŜna dla powiatu, gdyŜ łączy ze sobą wiele wsi, prosi więc o poparcie. 
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JeŜeli chodzi o inwestycje na Zagórzu to projektant na sesji przedstawiał projekt i było 
wiadomo, Ŝe chodnik będzie o 1m oddalony od jezdni. Dyrektor Arter zobowiązał się, Ŝe w 
przyszłym roku naprawi tą inwestycję. 
Pan Przewodniczący poprosił o zakończenie dyskusji i przegłosowanie uchwały bez 
ogłaszania przerwy. Powiedział, Ŝe partnerstwo jest prawnie dozwolone i przynosi obopólne 
korzyści. 
Radny Kruszyński poprosił jednak o przegłosowanie wniosku o ogłoszenie przerwy. 
Pan Przewodniczący o godzinie 1615 ogłosił przerwę. 
O godzinie 1630 wznowiono obrady. 
Pan Przewodniczący przeczytał projekt uchwały  Nr 276/2010. 
Głosowanie: 
Za                   -10 
Przeciw            -0 
Wstrzymało się-5  
 
- uchwałę nr 227/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 7) 
przedstawiła Pani Skarbnik Teresa CzyŜewska 
I. Dochody bieŜące zwiększa się   o kwotę             856 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                        856 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę        32.856 zł 
      w tym: 
     1. Administracja publiczna    o kwotę        12.856 zł 
     2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  o kwotę        20.000 zł 
 
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę        38.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia - rezerwy    o kwotę                   38.000 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę      376.000 zł 
       w tym: 
       1. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej  
           Jastrowie-Brzeźnica     o kwotę      370.000 zł      

2. Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sypniewie o kwotę          6.000 zł 
 
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      370.000 zł 
       w tym: 
      1. Remont budynku Wiejski Dom Kultury  
          w Sypniewie      o kwotę     170.000 zł 
      2. Budowa boisk sportowych „Orlik – 2012”  o kwotę     200.000 zł 
 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 

 
- uchwałę nr 278/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej (zał nr 8) 
przedstawił Pan Przewodniczący informując, Ŝe szczegółowo została omówiona na 
posiedzeniach komisji 
Pytań nie było.  
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Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 279/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 9) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było.  
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwałę nr 280/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Renaty Frankowskiej-Płaczek na 
działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie i Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu (zał nr 10) przedstawił Pan Stanisław Gawluk Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 
Pan Przewodniczący Gawluk przedstawił zebranym  procedurę rozpatrywania skargi przez 
Komisję Rewizyjną po czym wniósł o uznanie skargi za bezzasadną. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     - 14 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się  -1 
Ad. 7 
Pan Przewodniczący zaproponował aby ze względu na uchwalenie stawek podatkowych 
odbyło się w dniu 12.10.2010r. o godz. 1530 wspólne posiedzenie komisji po czym oddał głos 
Panu Prezesowi ZECIUK. 
Pan Prezes ZECIUK Grzegorz Białas przedstawił propozycję zmiany sposobu segregacji 
śmieci. Proponuje aby w ślad za innymi miejscowościami indywidualnie zbierać plastik, 
szkło i papier. Rozdawanoby worki w róŜnych kolorach. Rozstawione pojemniki byłyby 
zabrane. Szczegółową propozycję chciałby przedstawić na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Taki sposób zbierania odpadów spowoduje to, Ŝe rzadziej będzie wzrastał koszt wywozu 
śmieci. Prosi więc o zaproszenie na posiedzenie komisji i wtedy przedstawi szczegóły 
segregacji oraz prosi aby na następnej sesji radni zatwierdzili wieloletni plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Pan Przewodniczący Dymek poprosił aby przegłosować prośbę Dyrektora Szpitala 
Powiatowego w Złotowie w sprawie dofinansowania zakupu aparatu do usg. Poprosił aby w 
interesie wyborców przeznaczyć 18tys. Źle będziemy jako gmina wyglądać wtedy gdy inne 
gminy dofinansują zakup. Szpital prowadzi powaŜną inwestycję, rozbudowuje się i bardzo 
zaleŜy mu aby zakupić ten aparat. 
Poprosił więc o głosowanie  za przeznaczeniem środków na zakup aparatu. 
Za wyraŜeniem pozytywnej opinii głosowało 8 radnych. 
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos Panu Bogdanowi Osińskiemu, który wystąpił w 
imieniu ludzi grających w tenisa ziemnego. Usłyszeli o pomyśle likwidacji kortu, który 
znajduje się przy plebani w związku z budową Orlików i przeznaczeniu go na parking. 
Poinformował więc, Ŝe powstała grupa inicjatywna 50 osób popierających grę w tenisa w 
Jastrowiu i wyraził nadzieję, Ŝe radni zajmą się powyŜszą sprawą. Odczytał petycję Grupy 
Inicjatywnej Budowy Kortów Tenisowych w Jastrowiu (zał nr 11). 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe nic mu nie wiadomo w temacie likwidacji kortu 
tenisowego. 
Radny Cielas wyjaśnił, Ŝe była propozycja Komisji Porządku Publicznego aby kort tenisowy 
na ul. 1 Maja zamienić na parking ze względu na brak miejsc parkingowych przy przychodni. 
Radny Trawiński zaproponował aby przymierzyć się do podatku śmieciowego i prosi aby Pan 
Prezes Białas przygotował stosowne informacje na posiedzenie komisji. 
Radny Grzelak w imieniu mieszkańców ul. Szkolnej w Sypniewie zwrócił się aby na odcinku 
od ul. I Armii Wojska Polskiego i ul. Szkolnej umieścić pojemniki na śmieci. Zobowiązał się, 
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Ŝe rada sołecka będzie je opróŜniała. Druga sprawa to namalowanie pasów- przejście dla 
pieszych. Chodnik niedługo będzie skończony a oznakowania przejścia dalej nie ma. Prosi 
aby komisja przyjechała a mieszkańcy sami umotywują potrzebę oznakowania przejścia. 
Radny powiatowy Król powiedział, Ŝe wniosek był juŜ rozpatrywany, komisja była na 
miejscu i jej członek Pan Sarna był przeciwny oznakowaniu przejścia dla pieszych w 
Ŝądanym miejscu. 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe jest to bardzo szeroka ulica i opinia komisji była taka, Ŝe 
jeŜeli przez gminę zostanie wybudowana w tym miejscu wysepka to zostanie wydana 
pozytywna opinia dla przejścia dla pieszych, będzie jednak ona znacznie odsunięta w głąb 
ulicy. Jego zdaniem nie jest to dobry pomysł bo ludzie aby przejść na drugą stronę nie będą 
szli tak daleko w głąb ulicy i problem w dalszym ciągu pozostanie. Trzeba wprowadzić do 
budŜetu gminy zadanie przebudowa drogi w Sypniewie ale ma wątpliwości czy mieszkańcy 
będą korzystali z takiego przejścia, czy przypadkiem w dalszym ciągu będą przechodzić przez 
ulicę tak jak do tej pory. 
Radny Grzelak zapytał jak w takim razie dzieci mają tamtędy przechodzić do szkoły, czy 
naprawdę trzeba czekać aŜ stanie się jakieś nieszczęście, czy naprawdę nie ma Ŝadnego 
sposobu aby przejście dla pieszych na tej drodze umieścić. 
Radna Kazberuk poinformowała, Ŝe na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego został 
ponownie złoŜony wniosek o zamontowanie świateł na ul. śymierskiego ale prosi aby do tego 
czasu zatrudnić osobę do przeprowadzania dzieci idących do szkoły i przechodzących w tym 
miejscu przez jezdnię, 
Pan sołtys Konczerewicz zapytał na jakim etapie jest budowa nowej świetlicy w Brzeźnicy-
Kolonii. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w dalszym ciągu są problemy z projektantem, wniesiono do 
projektu szereg uwag i nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. W ogóle to w tym roku 
inwestycja jednak chyba nie ruszy. 
Radny Kruszyńki wrócił do sprawy przejścia dla pieszych w Sypniewie i zapytał Kierownika 
Sarnę czy ma jakieś propozycje w tym temacie, czy są jakieś przepisy regulujące tą kwestię 
Kierownik Sarna odpowiedział, Ŝe jest tylko członkiem komisji. Nie chciał by gmina ponosiła 
dodatkowe koszty i stąd jego decyzje o zaniechaniu oznakowania przejścia. Rozwiązaniem 
moŜe być zakup elementów stałych takich jak na ul. Kilińszczaków i lokalizacja przejścia 
musi być zaakceptowana przez mieszkańców. 
Radny powiatowy Król zaproponował aby komisja ponownie wróciła do tego tematu i 
spotkała się na miejscu w Sypniewie w celu rozwiązania tego problemu. 
Radna Kazberuk zapytała Kierownika Sarnę o postęp prac na ul. 2 Lutego. Nawierzchnia jest 
rozkopana a postępu prac nie widać. 
Kierownik odpowiedział, Ŝe termin realizacji inwestycji upływa z dniem 30.10.2010r. i nie 
ma powodu aby martwić się, Ŝe nie zostanie dotrzymany. 
Radny Gawluk w temacie przejścia dla pieszych w Sypniewie powiedział, Ŝe np. w Złotowie 
czy Pile teŜ są takie szerokie ulice i jakoś problem z namalowaniem pasów jest rozwiązany. 
ZaleŜy to chyba tylko od dobrej woli komisji. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe trzeba najpierw wiedzieć kto jest w takiej komisji. Są tam 
fachowcy od komunikacji a w Sypniewie właściwie nie jest to ulica a plac. Komisja sugeruje 
aby zrobić wysepkę w odległości 20m od obecnego przejścia i właściwie ma wątpliwości czy 
mieszkańcy z takiego rozwiązania będą zadowoleni. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe popiera nową propozycję segregacji śmieci, wystawione 
kontenery nie zawsze zawierają odpady takie do jakich są przeznaczone. Zapytał czy 
ZECIUK dysponuje wolnym kontenerem na plastiki bo jest potrzeba postawienia go na końcu 
ul. Konopnickiej. Kolejna sprawa to chodnika na Zagórzu, prosi aby został on na zimę 
zabezpieczony naleŜycie aby wraz z deszczami i śniegiem nie został wypłukany. W sprawie 
sygnalizacji świetlnej na ul. śymierskiego powiedział, Ŝe rada i burmistrz mają słabą siłę 
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przebicia bo nie wiadomo kto o to zabiegał a koło Zespołu Szkół Technicznych na ul. 
Kieniewicza sygnalizacja świetlna została zainstalowana. Na zakończenie powiedział, Ŝe 
popiera wniosek Pana Osińskiego w sprawie kortów tenisowych, gdyŜ na sport zawsze naleŜy 
stawiać. 
Radny Król odpowiedział radnemu Kacprzakowi w sprawie wniosku o umieszczenie 
sygnalizacji świetlnej, Ŝe wniosek na ul. Kieniewicza umotywowany był bliskością placówki 
oświatowej. 
Pan Przewodniczący Dymek poprosił Burmistrza o zrobienie odwodnienia na ul. 
Świętojańskiej, gdyŜ mieszkańcy tego rejonu zgłaszają problem z wodą w piwnicach. 
Spowodowane jest to zmianą stosunków wodnych. 
Radny Mańkowski zapytał co dalej z kanalizacją na ul. Jedności Robotniczej. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe dalsze prace ruszą jesienią. 
Radny Kruszyński poprosił aby na ul. Konopnickiej koło sklepu Pana Klupsia przenieść kosz 
na śmieci, jest on postawiony za daleko od chodnika. Następnie zapytał jakie gmina na dzień 
dzisiejszy posiada zadłuŜenie oraz zapytał Pana Przewodniczącego czy burmistrz wykorzystał 
urlop wypoczynkowy. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe od 2 lat nie ma kompetencji nad sprawami kadrowymi 
dotyczącymi burmistrza. Tymi sprawami zajmuje się Pani Sekretarz. 
Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe burmistrz nie posiada zaległego urlopu natomiast ma 
niewykorzystany urlop bieŜący. 
Burmistrz odpowiedział radnemu Kruszyńskiemu, Ŝe dziwią go jego pytania bo jako radny 
powinien się orientować w zadłuŜeniu gminy, głosuje przecieŜ nad uchwaleniem budŜetu. 
Natomiast w sprawie urlopu informuje, Ŝe ma tylko urlop bieŜący, który powinien 
wykorzystać do 31.03.2011 roku. Nie wykorzysta go bo jako burmistrz ma do załatwienia 
duŜo spraw gminnych np. spis rolny wybory oraz musi przedstawić projekt budŜetu na 2011 
rok. Zgodnie z przepisami naleŜy mu się w takiej sytuacji ekwiwalent oraz odprawa. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe zna zadłuŜenie gminy ale obawia się, Ŝe burmistrz nie 
będzie miał kiedy zrobić kampanii wyborczej. 
Burmistrz zripostował, Ŝe na pewno nie będzie robił kampanii w godzinach pracy. 
 
Więcej spraw nie było i o godzinie 1740 Pan Przewodniczący Dymek poinformował, Ŝe 
porządek sesji został wyczerpany i zamknął posiedzenie XLVI sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
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