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Protokół nr XLVIII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 9 listopada  2010r. w godzinach 1300-1500  

 
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. 1300 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i 
powołał radną Teresę Lewczuk na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. Następnie przedstawił porządek obrad: 
 
    1. Sprawy regulaminowe: 
          a) stwierdzenie kworum 
          b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
     2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
     3. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych wynikających z budŜetu gminy na 2010 rok 
     4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
     5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

- zmian  budŜetu gminy i miasta na 2010 rok 
- udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 

      -  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 
      6. Podsumowanie czteroletniej pracy Rady Miejskiej 
      7. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
      8. Zakończenie 
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 2) 
Pytań nie było. 
Informację przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
 
Burmistrz przypomniał, Ŝe podczas uchwalania budŜetu na 2010 rok projekt obejmował 
większy zakres inwestycji. Przypomniał, Ŝe rada przy uchwalaniu budŜetu przyjęła program 
oszczędnościowy. Zadania inwestycyjne, które były zapisane w projekcie budŜetu na 2010 
rok nie wszystkie weszły do budŜetu uchwalonego. Powstała lista rezerwowa, z której w 
trakcie roku niektóre zadania wprowadzono do realizacji. 
Do rezerwy przeniesiono następująca zadania: 
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- wykonanie elewacji budynku gimnazjum- nie zostało wprowadzone do realizacji w roku 
2010 
- remont budynku przystanku autobusowego w Sypniewie- wprowadzono do realizacji i 
wykonano 
- remont domu pogrzebowego w Sypniewie- wprowadzono i wykonano 
- zakup wyposaŜenia placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej- nie zostało wprowadzone 
-dofinansowanie zakupu wyposaŜenia placu zabaw na ul. Wojska Polskiego- wprowadzono i 
wykonano 
- remont Przychodni  - wykonano 
- remont drogi na Wądołek- nie wykonano 
- budowa chodnika na ul. Poniatowskiego- nie wykonano 
- remont kąpieliska- nie wykonano 
- przebudowa ulic osiedlowych na ul. Roosevelta- nie wykonano 
- odwodnienie drogi gminnej w Brzeźnicy- nie wykonano 
Zadania te nie zostały wykonane ale środki na nie pochodzące z kredytu zostały przeznaczone 
na dofinansowanie w ramach podpisanej umowy na budowę drogi powiatowej Jastrowie-
Brzeźnica. 
Następnie Burmistrz przedstawił realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych do 
wykonania w 2010 roku: 
- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Filialnej w Samborsku- wykonano 
- wodociągowanie wsi Budy- wykonano 
- dofinansowanie drogi Jastrowie-Brzeźnica- wykonano 
- budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Sypniewie- wykonano 
- budowa ulicy Narutowicza II etap- wykonano 
- budowa nawierzchni ulic w północno-zachodniej części miasta Jastrowia- wykonano 
- budowa ulicy 2 Lutego – problemy z wykonawcą, ogłoszono II przetarg na wykonanie 
dalszej części, nikt się nie zgłosił 
- remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu- wykonano 
- wydatki na zakup i objęcie akcji dla ZECIUK- wykonano 
-  budowa drewnianej wiaty w Brzeźnicy- wykonano 
- budowa wiaty widokowo-edukacyjnej- termin wykonania 30.11.2010 i są małe problemy 
- remont budynku przystanku autobusowego w Sypniewie- wykonano 
- wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej, 1 Maja i na Zagórzu- ma być wykonane do końca 
listopada 
- wykonanie płyty z plbruku przy domu pogrzebowym w Sypniewie- wykonano 
- budowa świetlicy w Brzeźnicy Kolonii- środki przeniesione do budŜetu na rok 2011 
- ocieplenie świetlicy wiejskiej w Samborsku- wykonano 
- zakup patelni dla świetlicy wiejskiej w Samborsku- wykonano 
- remont Wiejskiego Domu Kultury w Sypniewie- problemy z wykonawcą, odbiór ma 
nastąpić 19.11.2010r. naliczane są karne odsetki za niedotrzymanie terminu 
- budowa boisk sportowych ORLIK- wykonano 
- modernizacja stadionu ZRYW Sypniewo- wykonano 
- modernizacja stadionu POLONIA Jastrowie- wykonano 
- zakup namiotu o konstrukcji stalowej dla Ośrodka Kultury w Jastrowiu- wykonano 
Na zakończenie poinformował, Ŝe zagroŜenia z wykonania zadań inwestycyjnych 
zaplanowanych w budŜecie nie ma, podkreślił, Ŝę ZECIUK za własne środki wybudował 
kolektor sanitarny na ul. Sikorskiego i buduje na Jedności Robotniczej. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe dziwi go kolejność wykonania prac remontowych w WDK w 
Sypniewie. Ostatnie ulewy spowodowały zalanie ścian w pomieszczeniach juŜ 
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wyremontowanych, gdyŜ dopiero remontowano dach. Zapytał czy są gwarancje na wykonane 
prace. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe ten wykonawca jest wyjątkowo niesolidny. Z-ca codziennie 
dogląda prac. Gwarancja zgodnie z umową obowiązuje 36 miesięcy. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 
Stanisław Gawluk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z prac 
Komisji Rewizyjnej (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 
- uchwała nr 287/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010 rok (zał nr 4) 
przedstawiła pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 288/2010  sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości  (zał nr 5) przedstawił Pan Przewodniczący 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 289/2010 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych (zał nr 6) 
przedstawił Pan Burmistrz. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
 
Pan Przewodniczący zapytał czy moŜna teraz przejść do pkt. 7 porządku obrad a dopiero 
później powrócić do pkt. 6. 
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zmianę porządku. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe zebrane środki na powodzian zostały przekazane na 
konto Urzędu w Bogatyni z przeznaczeniem na oświatę. 
Następnie podziękował Pani Sekretarz i Z-cy Burmistrza za organizację wyjazdu dzieci do 
Poznania na badania zorganizowane przez Fundację Mam Marzenie. 
Radny Kacprzak poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym odbyła się 
uroczystość podsumowująca czteroletni okres zarządzania kryzysowego. Ze względu na to, Ŝe 
Burmistrz nie był obecny na tym spotkaniu Pan Komendant Komisariatu w Jastrowiu został 
upowaŜniony przez Panią Komendant Komendy Powiatowej Policji do przekazania 
podziękowań za dobrą współpracę. 
Pan BłaŜej Redzimski Komendant Komisariatu w Jastrowiu w imieniu swoim i Pani 
Komendant przekazał na ręce Burmistrza podziękowania za bardzo dobrą współpracę płatne 
patrole, monitoring, który często ułatwia pracę policjantom. 
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Radny Kacprzak jako osoba upowaŜniona przez Prezesów OSP Jastrowie i Sypniewo takŜe 
złoŜył podziękowania za dobra współpracę, trafne decyzje zwłaszcza w zakupienie 
samochodu straŜackiego oraz wszelką udzielana straŜakom przez Burmistrza i Radę pomoc. 
Radny Grzelak w imieniu Zarządu PCK poinformował, Ŝe radny Kacprzak za współpracę 
został odznaczony w powiecie honorową odznaką PCK. 
 
Ad. 6 
 
Pan Przewodniczący szczegółowo podsumował V kadencję Rady Miejskiej (zał nr 7) i na 
zakończenie podziękował za współpracę Burmistrzowi przy tej okazji wręczając upominek od 
radnych. Podziękował takŜe za współpracę Z-cy Burmistrza Jerzemu Klimczakowi oraz Pani 
Skarbnik, Sekretarz i Pani z Biura Rady wręczając kwiaty oraz koleŜankom radnym 
wręczając róŜę. śyczył wszystkim duŜo zdrowia oraz szczęścia w Ŝyciu zawodowym i 
osobistym. 
W tym momencie kolejno następowały podziękowania za dobrą współpracę z Burmistrzem 
złoŜone przez Nadleśniczego i wręczenie okolicznościowego upominku oraz radnego 
powiatowego Króla.  
Po przyjęciu podziękowań Burmistrz Ryszard Sikora zabrał głos i przedstawił historię swojej 
drogi samorządowej, wspominając współpracowników i radnych wszystkich kadencji z 
jakimi przyszło mu współpracować. Podziękował wszystkim za współpracę, wręczył Panu 
Przewodniczącemu bukiet kwiatów i na zakończenie wspólnie z Panem Przewodniczącym 
wręczyli wszystkim radnym okolicznościowe dyplomy oraz albumy ksiąŜkowe. 
Radny Gawluk jako najstarszy staŜem radny podziękował Burmistrzowi i radnym za owocną 
współpracę a radna Kazberuk w imieniu Klubu Inicjatywa Samorządowa takŜe podziękowała 
radnym i Burmistrzowi za współpracę. 
 
O godzinie 1500 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XLVIII sesji został wyczerpany 
i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak. 

 


