
Protokół  XVIII/2008

sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się
27 maja 2008r. w godz. 1600-2000

W sesji uczestniczyło 13 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
- Radny Powiatowy oraz Przewodniczący Rady Powiatu
- Sołtysi
- Prasa
- oraz zaproszenie 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 Czesława 
Hałasę 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 działalności klubów sportowych działających w Jastrowiu i na terenie gminy.
4. Stan opieki przedszkolnej w Jastrowiu i na terenie gminy.
5. Informacja kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrowiu z działalności i 
zamierzeniach w zakresie promocji czytelnictwa w Jastrowiu i gminie.
6. Sprawozdanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych w Jastrowiu z 
działalności i zrealizowanych inwestycjach w roku 2007.
7. podjęcie uchwał w sprawie:
   - zmian w budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2008 rok
   -  wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w celu realizacji zadania 
publicznego w ramach Związku Gmin Krajny
   - w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i 
udzielanie zniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie
   - w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie.
    - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych, będących własnością Gminy i Miasto Jastrowie, stanowiące gminny zasób 
nieruchomości położonych w Jastrowiu przy ul. Żymierskiego 42b/5 i Kilińskiego2/2



     -  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 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 jednogłośnie.

Ad.2
Burmistrz R. Sikora przedstawił informację o swojej  pracy miedzy sesjami – zał.  nr 2 do 
protokołu.
Radny Kruszyński zapytał o organizacje ruchu drogowego na drodze wewnętrznej nr 19.
Burmistrz  odpowiedział,  że  jest  to  droga  polna  pomiędzy  działkami  Pana  Paproty  i 
Cybulskiego i część tej drogi jest do likwidacji gdyż nikomu nie służy.
Radny Hundt zapytał o to kto wygrał przetarg na pokrycie dachu w gimnazjum w Jastrowiu.
Burmistrz przypomniał, że w budżecie zaplanowano na ten cel 250tys. Wpłynęły dwie oferty-
na 403 706,98zł i 420394,42zł. Przetarg okazał się nieskuteczny ze względu na zbyt wysokie 
koszty.
Wg informacji Burmistrza cena pokrycia 1m2 dachu nie powinna przekroczyć 180zł.
W związku z powyższym postanowiono inwestycję odłożyć do przyszłego roku.
Więcej pytań nie było.
Informację Burmistrza przyjęto jednogłośnie.

Ad.3
Przewodniczący poprosił Prezesów kolejno o krótkie sprawozdanie z działalności ich klubów 
sportowych.

MZKS POLONIA Jastrowie- sekcja piłki nożnej -sprawozdanie przedstawił Prezes Piotr 
Wojtiuk. (zał. nr 3)
- klub dwusekcyjny ( sekcja piłki nożnej i siatkowej)
- trenuje ok. 80 zawodników w 4 kategoriach wiekowych ( trampkarze młodsi, trampkarze 
starsi, juniorzy, seniorzy)
- pracuje 3 trenerów
- seniorzy zajmują 9 miejsce w tabeli
-  pilna  potrzeba  remontu  i  przebudowy  trybun,  remontu  generalnego  płyty  boiska  oraz 
częściowo niektórych instalacji w budynku klubu)
- sytuacja finansowa klubu dobra.

MZKS  POLONIA Jastrowie  –  sekcja  piłki  siatkowej –  sprawozdanie  przedstawił  Pan 
Adam Chamier-Ciemiński (zał nr 4)
- trenuje 52 zawodników
- pracuje 2 trenerów
- problemy z dostępem do sal treningowych
- wysokie koszty dojazdów na zawody sportowe
- brak środków finansowych na organizowanie obozów sportowych
- brak trzeciego instruktora
- wykorzystano 52% przyznanych  środków finansowych



ZRYW  Sypniewo  -  sekcja  piłki  nożnej  –  sprawozdanie  przedstawił  Prezes  Bogdan 
Łaszczyk
- trenuje 45 osób
- możliwy awans do ligi okręgowej
- w związku z awansem zwiększone będą koszty utrzymania drużyny
- konieczny remont trybun- wymiana siedzisk
- płyta boiska w dobrym stanie
- w chwili obecnej finanse wystarczające

KORONA  Brzeźnica – sekcja piłki nożnej – sprawozdanie przedstawił Prezes Wojciech 
Sakowicz.
- 5 lecie klubu
- trenuje 23 zawodników (seniorzy) oraz 16 trampkarzy starszych
- pracuje 2 trenerów
- problemy z zapleczem, ogrodzeniem
- projekt na szatnie i zadaszenie

 PIŁAWA Nadarzyce- sekcja piłki nożnej – sprawozdanie przedstawił Piotr Wojtiuk
- 6 lat istnieje klub
- wystarczający budżet
- grają młodzi ludzie na zasadzie koleżeńskości
- nie ma trenerów
- budżet wystarczający

Przedstawiciel SAMBORA Samborsko – nie obecny na sesji 

Uczniowski  Klub  Sportowy  „GIMNASION”  w  Jastrowiu  – sprawozdanie  przedstawił 
trener Pan Andrzej Szymański (zał nr 5)
- szkolenie dziewcząt na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
-uczestnictwo w  rozgrywkach ligi wojewódzkiej
- uczestnictwo w okolicznościowych turniejach na terenie Polski
- możliwość granie z czołowymi zespołami w kraju
- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego i Burmistrza GiM Jastrowie
- dofinansowanie przez prywatnych sponsorów
- w planach organizacja turnieju ogólnopolskiego w piłce ręcznej dziewcząt rocznika 1993 
lub 1992 i młodsze.

Radny  Kruszyński  zapytał  czy  inne  sekcje  sportowe  działają  na  terenie  Jastrowia  i  czy 
korzystają z Hali.
Na pytanie odpowiedział Pan Dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu Wiesław Puzio- działa 
jeszcze sekcja karate prowadzona przez Pana Mariusz Gawlika oraz drużyna piłkarska dzieci 
4,5,6 klasa z Sypniewa. Hala pracuje na dwie zmiany od 700 -2200.  Jest dużo chętnych do 
wypożyczania hali i czasami występują problemy z terminami.
Radna Kazberuk zapytała skąd są piłkarze grający w Sypniewie.
Odpowiedział Prezes- 1 zawodnik z Wałcza, 1 ze Szwecji, 4 z Jastrowia a reszta z Sypniewa.
Radny Kacprzak stwierdził, że sport to bardzo pożyteczna sprawa, gdyż młodzi ludzie mają 
zajęcie i zapytał o kwoty potrzebne na remonty na stadionie w Jastrowiu.
Prezes  Wojtiuk  odpowiedział,  że  bez  dokładnego  kosztorysu  trudno  jest  ocenić  jakie 
pieniądze będą potrzebne.



Radny Trawiński podziękował „pasjonatom sportu” tak nazwał obecnych prezesów i poprosił 
o skażenie sportem jeszcze większej liczby młodzieży co zaprocentuje w przyszłości, gdyż 
młodzież będzie zdrowsza oraz zwrócił uwagę na brak pasji wśród nauczycieli.
Radny  Kruszyński  zapytał  czy  Ośrodek  Kultury  wspiera  sekcje  karate  oraz  pogratulował 
prezesom wspaniałych wyników zwłaszcza Zrywowi Sypniewo i UKS Gimnasion.
Odpowiedział  dyrektor  Puzio-  współpraca  jest  dobra,  hala  otwierana  jest  w  niedzielę  i 
Ośrodek pomaga w nagłośnieniu  podczas rozgrywek.
Głos zabrał Burmistrz R. Sikora i przedstawił sytuację odnośnie sportu na terenie miasta i 
gminy Jastrowie ;
-  w ciągu  ostatnich  lat  przybyły  dwie  sale  gimnastyczne  (  Sypniewie  także  dostępna  dla 
wszystkich- gmina przeznacza spore środki finansowe na dofinansowanie działalności klubów 
sportowych
- pierwsze planowe zadanie związane ze sportem to budowa szatni dla piłkarzy w Brzeźnicy
- obiecał także, że sukcesywnie w miarę możliwości gmina będzie przeznaczać coraz więcej 
środków na sport
- podziękował prezesom klubów za ich społeczna działalność.
Przewodniczący Paweł Dymek powiedział,  że do podziękowań przyłączają się koleżanki i 
koledzy radni.
O godz. 1730 Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.
O godz.  1745 Przewodniczący Paweł  Dymek wznowił obrady i  ze względu na brak czasu 
zaproszonych gości poddał pod głosowanie zmianę w porządku obrad.
Radni jednogłośnie zgodzili się na zmianę.
Przewodniczący  serdecznie  podziękował  Panu  Nadleśniczemu  Nadleśnictwa  Jastrowie  za 
zorganizowaną wycieczkę  po lasach Nadleśnictwa Jastrowie i  zaprosił  do uczestnictwa w 
sesjach rady Miejskiej.
Nadleśniczy podziękował za kwiaty i zaprosił do odwiedzania lasów wszystkich 
mieszkańców. Jednocześnie zwrócił uwagę na problem wyrzucania śmieci w lesie i 
podziękował za bardzo dobrą współpracę w tym kierunku z gminą.

Po czym Przewodniczący poprosił zaproszonego architekta pana Piotra Kowalskiego do 
omówienia projektu uchwały Nr 104/2008 (zał. nr 6) w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie w 
obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie. Wyjaśnił, że zmiana jest wprowadzana na 
wniosek inwestora w celu gromadzenia dalszej dokumentacji. Ma powstać około 25 
wiatraków w bezpiecznej odległości od zabudowań. 
Radny Trawiński zapytał czy teren jest sprawdzony pod względem siły wiatru.
Pan Kowalski odpowiedział, że cały czas prowadzone są badania na temat siły wiatru, 
prowadzony jest monitoring ptactwa.
Radny Hundt zapytał o natężenie dźwięku podczas pracy wiatraków, czy nie będzie to 
uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.
Pan architekt odpowiedział, że cały czas prowadzone są badania natężenia dźwięku i jeżeli 
normy zostaną przekroczone to inwestycja będzie zawieszona.
Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Po przegłosowaniu projektu uchwały Pan architekt opuścił sesję a Przewodniczący Paweł 
Dymek porosił Panią Violettę Krzysztoń o przedstawienie krótkiego sprawozdania ze stanu 
opieki przedszkolnej na terenie miasta i gminy Jastrowie.



Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego poinformowała zebranych o obchodach 30-lecia 
istnienia Przedszkola Samorządowego w Jastrowiu i zaprosiła wszystkich zebranych na 
uroczystości, które odbędą się 3.06.2008r w sali kina.
Pani Dyrektor przypomniała, że opieka przedszkolan była omawiana niedawno na 
posiedzeniu Komisji Oświaty. Problemem bieżącym jest brak miejsc w przedszkolu w 
Jastrowiu ze względu na obowiązek szkolny (zerówka) 6-latków. Na terenie gminy problem z 
miejscami nie występuje. Poinformowała także o prowadzonym remoncie kuchni w 
przedszkolu w Jastrowiu i pochwaliła inwestora za dobrą pracę.
Pytań nie było.
Informacje przyjęto jednogłośnie.

Ad. 5

Przewodniczący poinformował, że informacja Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Jastrowiu z działalności i zamierzeniach w zakresie promocji czytelnictwa w Jastrowiu i 
gminie była szczegółowo przedstawiona na posiedzeniu w Bibliotece Miejskiej Komisji 
Oświaty w dniu 20.05.08r. Poprosił o pytania do Pani Kierownik.
Przewodniczący komisji Oświaty Pan Trawiński zgłosił wniosek o zlikwidowanie od 
1.07.08r. ze względu na małą frekwencję otwarcie biblioteki w soboty. Wniosek na 
posiedzeniu został jednogłośnie przyjęty. Zaapelował też o remont strychu adaptację 
poddasza w celu powiększenia powierzchni biblioteki.
Radny Hundt zapytał czy w najbliższych planach jest zakup do filii w Brzeźnicy komputera z 
dostępem do Internetu.
Pani Kierownik odpowiedziała, że jeżeli będą możliwości finansowe to taki zakup będzie.
Więcej pytań nie było.
Informację przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6

Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług 
Komunalnych w Jastrowiu z działalności i zrealizowanych inwestycjach w roku 2007 było 
omawiane przez Prezesa G. Białasa na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Porządku i 
w związku z powyższym poprosił Prezesa o krótkie przedstawienie najważniejszych 
zagadnień.
Prezes przedstawił w skrócie informacje na temat sytuacji finansowej spółki tzn. w ciągu 10 
lat działalności zysk wyniósł 0,1%, spółka się dynamicznie rozwinęła, zwiększyła się 
wydajność pracowników. Zwrócił także uwagę, że zwiększyła się liczba zawartych umów na 
odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci w związku z przeprowadzanymi kontrolami przez 
pracownika urzędu i patrole policji. Poinformował także o konkursie na odkręcanie nakrętek, 
który przeprowadzany jest w Szkole Podstawowej i Gimnazjum i o zatrudnieniu dwóch osób 
przy segregacji odpadów a także o nieuczciwej konkurencji przy wywozie śmieci.
Radny Sakowicz poinformował o sytuacji kiedy to w dniu 19.05.08 spłonął w Brzeźnicy 
budynek gospodarczy i podczas gaszenia pożaru były problemy z dostępem do wody. 
Poprosił o zajęcie się problemem braku wody podczas pożaru w przyszłości. Chodzi o 
ciśnienie wody i zabezpieczenie hydrantów.
Prezes odpowiedział, że nie można podzielić sieci wodociągowej na taką dla ludności i 
hydrantową. Zabezpieczenia hydrantów  są potrzebne ze względu na zapychanie ich przez 
ludzi.
Radny Kacprzak powiedział, że problem z hydrantami występuje też w innych gminach i 
należy się zastanowić jak go wspólnie rozwiązać.



Radny Sakowicz poskarżył się także na skandaliczne zachowanie sanitariuszy w czasie 
udzielania pomocy 75 letniej kobiecie podczas tego pożaru. Poprosił o poruszenie tego tematu 
przez Przewodniczącego P. Dymka na posiedzeniu Społecznej  Komisji w Szpitalu.
Więcej pytań nie było.
Głosowanie za przyjęciem informacji:
Za                        -12 radnych
Wstrzymało się  -1 radny 
Przeciw               - 0 radnych
Informacja została przyjęta.

Ad. 7

Przewodniczący Paweł Dymek przeszedł do następnego punktu porządku obrad – przyjęcie 
projektów uchwał. 
Jako pierwsza projekt uchwały Nr 101/2008 w sprawie zmian do budżetu na 2008 rok (zał 
nr 7) przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska:
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 30.607zł
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 235.207 zł
Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 26.600zł
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 98.000zł
Radny Kruszyński zapytał ile kosztuje 1m2 działki stanowiącej odszkodowanie dla P. 
Fortunów.
Burmistrz odpowiedział, że 20zł/m2

Więcej pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 102/2008 w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi 
gminami w celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny (zał nr 8)
przedstawił Burmistrz R. Sikora i poinformował, że był członkiem komisji przetargowej i po 
przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 103/2008 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie (zał nr 9) przedstawił Zastępca Burmistrza 
Jerzy Klimczak i zapoznał radnych z pozytywną opinią Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Pytań nie było.
Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały nr 105/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 10) przedstawił Burmistrz R. Sikora.
Radny Kruszyński zapytał kto jest najemcą lokali wymienionych w uchwale.
Kierownik Sarna odpowiedział, że Błażewicz i Zakrzewska.
Więcej pytań nie było.
Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały:
Za                       -12 radnych
Wstrzymało się – 1 radny
Przeciw               -0 radnych
Projekt uchwały został przyjęty.



Projekt uchwały nr 106/2008 uchylającej uchwałę nr 195/2005 RM z dnia 29.112005r. w 
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie i nadania jej statutu (zał nr 
11) przedstawił Pan Przewodniczący P. Dymek informując, że aby mogły trwać prace nad 
zmiana statutu i powołaniem nowej rady poprzedni statut należy uchylić.
Radny Kruszyński nie zgodził się z takim uzasadnieniem do uchwały i poprosił o podanie 
przepisów prawnych na piśmie.
Przewodniczący obiecał odpowiedzieć w przyszłym tygodniu.
Więcej pytań nie było.
Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały:
Za                      - 6 radnych
Wstrzymało się  -6 radnych 
Przeciw              -1 radny
Projekt uchwały został przyjęty.

Projekt uchwały nr 107/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i 
Miasta Jastrowie (zał nr 11) przedstawił Przewodniczący Pan P. Dymek.
Poprosił Przewodniczących Komisji o przekazanie stanowiska Komisji w sprawie 
podniesienia kwoty dodatku funkcyjnego dla Burmistrza Gminy i Miasta R . Sikory.
Stanowisko wypracowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Porządku i Budżetu przedstawił 
Przewodniczący Wojciech Sakowicz i przedstawia się następująco:
Komisja Budżetowa – obecnych 4 członków propozycja 1700,00zł
Komisja Porządku – obecnych  5 członków – 2x 1700,00zł, 2x 1600,00zł i jedna osoba 
wstrzymała się.
Przewodniczący komisji Oświaty Pan Henryk Trawiński poinformował, że członkowie 
komisji odstąpili od głosowania.
Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący zaproponował aby dodatek funkcyjny ustalić na 
kwotę 1700,00zł.
Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały:
Za                        - 8 radnych
Wstrzymało się  – 5 radnych
Przeciw               – 0 radnych
Projekt uchwały został przyjęty.

Ad. 8
Sprawy bieżące.
Przewodniczący poinformował o następnym terminie sesji – 24.06.2008r. i przypomniał o 
planie pracy Rady Miejskiej na miesiąc czerwiec.
Zaprosił wszystkich na dzień 7.06.2008r. godz. 930 na Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Artystycznych, który odbędzie się w amfiteatrze.
Poprosił Przewodniczącego oświaty o specjalne posiedzenie Komisji w sprawie sportu.
Następnie o głos poprosił Burmistrz R. Sikora i z przyjemnością poinformował, że w 
miesiącu maju gościł dwie grupy osób z zaprzyjaźnionej gminy Steinfeld. Pierwsza 16 
osobowa przedstawicieli partii CDU i druga 11 osobowa na festiwalu Górali Czadeckich.
Grupy obwożone były po terenie gminy. Podziękowania należą się Nadleśniczemu za 
okazana pomoc.
W m-cu lipcu przyjedzie grupa strażaków, w sierpniu nasi piłkarze wyjeżdżają do Steinfeld a 
w październiku przyjadą nauczyciele i nowa Pani Burmistrz. 
Po czym poinformował o swojej decyzji w sprawie przetargu na remont dachu w gimnazjum. 
Zaproponował przenieść inwestycje na przyszły rok może na początku roku zgłoszą się jakieś 
tańsze firmy.



Poinformował też o tym, że uzyskano 75 tys. zł z tytułu umorzenia z NFOŚ środki z 
przeznaczeniem na inwestycje z ochrony środowiska. W związku z powyższym Burmistrz 
postanowił ogłosić przetarg na wykonanie kolektora sanitarnego na ul. 2 lutego.
Propozycję Burmistrza przyjęto jednogłośnie.
Burmistrz poinformował także o przekazaniu 50 tys. zł do Starostwa Powiatowego w 
Złotowie na zakup tomografu komputerowego zgodnie z wcześniejszą umową, 70tys.zł na 
konto Wielkopolskiego komendanta Policji na zakup 2 samochodów na potrzeby Komisariatu 
Policji w Jastrowiu oraz o wyjeździe z Panią Skarbnik w dniu jutrzejszym w celu podpisania 
umowy z PFRON o przyznaniu 92 tys. na zakup samochodu do Warsztatów Terapii 
zajęciowej.
Radny Sakowicz poruszył problem odrostów drzew przy drodze Nadarzyce-Sypniewko, jest z 
tego powodu bardzo słaba widoczność. Zaproponował wspólne posiedzenie wyjazdowe 
komisji porządku razem z Dyr. Zarządu Dróg, Starostą i Radnymi Powiatowymi.
Radny Powiatowy R. Król odpowiedział, że drogi powiatowe liczą ponad 500km i wszędzie 
są te same problemy. Powiat stara się pozyskać środki na zatrudnienie pracowników do tych 
prac. Są uruchomione dwa programy – pierwszy na 6 etatów rowy melioracyjne i drugi na 1 
etat lepsza droga. W związku z powyższym radny zaproponował, że jeżeli jest taka potrzeba 
to można pracowników przesunąć do innej pracy.
Burmistrz stwierdził, że nie jest to możliwe gdyż pracownicy przy rowach melioracyjnych 
pracują pod nadzorem WZI i nie można ich zabierać do prac innych niż oczyszczanie rowów 
melioracyjnych a pracownik zatrudniony w programie lepsza droga może pracować tylko 
przy drogach wojewódzkich.
Radny Sakowicz poprosił o rozmowę na posiedzeniu Zarządu Powiatu na temat kosztów 
wyłożenia pobocza drogi grzybnią i przykrycia mchem, gdyż jest to skuteczny sposób na 
nieodrastanie wyciętych traw krzewów na poboczach dróg. 
Radna Kazberuk zwróciła uwagę Panu Królowi, że jest radnym powiatowym z Jastrowia więc 
powinien zając się nie wszystkimi drogami w powiecie a tymi w okolicach Jastrowia. Na co 
radny Król odpowiedział, że radna Kazberuk jest radną z okręgu ul. 2 Lutego a  powinna 
zajmować się wszystkimi mieszkańcami gminy.
Radny Kruszyński stwierdził, że skoro Pan Radny Powiatowy R. Król nie interesuje się naszą 
gminą dlaczego jest obecny na każdej sesji.
Przewodniczący Paweł Dymek podziękował za uczestnictwa w sesjach Panu Królowi i 
przedstawianie problemów na sesjach rady powiatu.
Radna Bogulicz zaapelowała o poprawne wykonanie remontu dróg a nie tylko byle jakie 
łatanie, które nic nie daje.
Pan R. Król odpowiedział, że droga kierunku Złotowa jest drogą wojewódzką. Poinformował, 
że powiat stara się o środki unijne na remonty dróg, jest obecnie złożony wniosek na remont 
drogi Jastrowie – Borucino i przeszedł wstępną selekcję.

Ad. 9
Wolne wnioski
Radny Kacprzak poprosił o dokupienie urządzeń na place zabaw oraz o przegląd już 
posiadanych urządzeń.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa już była wyjaśniana na posiedzeniach komisji – do 
20.06.2008r. za kwotę 20tys. zostaną dokupione nowe urządzenia.
Radny Grzelak poinformował, że w Sypniewie są osoby chętne do prac przy drogach i 
poprosił o wygospodarowanie funduszy na ten cel i zatrudnienie takich osób. Zapytał także o 
chodnik w Sypniewie.
Radny Król nie potrafił odpowiedzieć ale jutro jak uzyska informacje w tym temacie to 
udzieli informacji Panu Grzelakowi.



Radny Kruszyński złożył wniosek o dokupienie ławek i ustawienie ich na terenie miasta.
Przewodniczący Dymek stwierdził, że to jest temat na następną sesje i poprosił radnych o 
zastanowienie się gdzie ławki można ustawić.
Radny Kruszyński poprosił także o odpowiedź na piśmie w sprawie zmian statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie przypomniał także o wniosku składanym na 
poprzedniej sesji w sprawie ustawienia pojemnika na plastiki przy sklepie na ul. Mickiewicza 
i poprosił o odpowiedź na piśmie w sprawie uprzątnięcia drogi wewnętrznej zbieg ul. 
Grunwaldzkiej i Mickiewicza.
Przewodniczący Dymek złożył wniosek o przycięcie żywopłotu przy drodze do stadionu.
Burmistrz odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i pracę wykona osoba zatrudniona w 
programie lepsza droga. 
Radny Trawiński poprosił o wykonanie kanalizacji na ul Cichej a radny Mańkowski 
przypomniał o swoim wniosku złożonym na posiedzeniu komisji porządku i budżetu w 
sprawie oświetlenia na ul. Jedności Robotniczej.

Więcej wniosków nie było.
Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady XVIII sesji 
zwyczajnej.
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