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Protokół nr XXX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się 
w dniu 19 maja 2009r. w godzinach 1500-1815 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Dyrektorzy Szkół i Dyrektor Przedszkoli Samorządowych 
- Radny Powiatowy  
- Sołtysi 
- Prasa 
- oraz zaproszenie goście- Pan Piotr Pierzyński Komendant Powiatowy PSP, Pan Robert 
Chwedczuk Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego oraz Pan Tadeusz Rzemykowski – 
Honorowy Obywatel Jastrowia 
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
 
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1500 otworzył obrady, stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego  Stanisława 
Gawluka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad: 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Interpelacje i zapytania 
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ładu i porządku na terenie Jastrowia i gminy 
5. Informacja ZECiUK z działalności i zrealizowanych inwestycji w 2008 roku 
6. Informacja Burmistrza na temat prowadzonych na terenie gminy i miasta inwestycji 
7. Podjęcie uchwał :     
- w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
-  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
8. Sprawy bieŜące 
9. Wolne wnioski 
10. Zakończenie 
Radny Kruszyński poprosił o usunięcie z porządku pkt. 5 motywując to tym, Ŝe radni nie 
dostali szczegółowego sprawozdania z działalności spółki. 
O głos poprosił Burmistrz Sikora w sprawie wniosku radnego Kruszyńskiego i poinformował 
zebranych, Ŝe w dniu 15.05.2009r. odbyło się walne zgromadzenie wspólników na którym 
ZECiUK otrzymał pozytywna ocenę. Przypomniał, Ŝe na posiedzeniu wspólnym komisji 
radni otrzymali stosowne materiały. Przypomniał takŜe radnym, Ŝe Rada moŜe tylko przyjąć 
informację  ale nie ma prawa oceniać spółki. 
Przewodniczący zarządził głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Kruszyńskiego 
Głosowanie: 
Za                            -  1 
Przeciw                   -12 
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Wstrzymało się       - 0 
a następnie za przyjęciem porządku obrad: 
Głosowanie: 
Za                            - 12 
Przeciw                   -   1 
Wstrzymało się       -  0 
 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
Burmistrz R. Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2) 
Radny Sakowicz zapytał  ile pieniędzy jeszcze potrzeba aby skończyć chodnik na ul. 1 Maja. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe około 15tys. jednak przetarg juŜ jest rozstrzygnięty na I etap i na 
razie na tym trzeba skończyć. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę Burmistrza przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Do biura rady nie wpłynął na piśmie Ŝaden wniosek ani interpelacja. Pan Przewodniczący 
jeszcze raz przypomniał radnym o rozdziale VI Regulaminu Rady Miejskiej, który mówi o 
interpelacjach radnych i poprosił o szczegółowe zapoznanie się z nim. 
 
Ad. 4 
Przewodniczący przypomniał, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji Pan Komendant 
Redzimski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
działania Komisariatu Policji w Jastrowiu w 2008 roku (zał nr 3) i poprosił o przypomnienie 
w kilku słowach sprawozdania. 
Pan Komendant poinformował, Ŝe w roku 2008 : 
- poprawiła się wykrywalność 
- ograniczono o 50% kradzieŜe i włamania 
- pobicia i bójki takŜe zostały ograniczone o 50% (duŜa zasługa patroli prewencji opłacanych 
przez gminę) 
- kradzieŜe samochodów – słaba wykrywalność 
- przestępstwa narkotykowe, duŜa wykrywalność, likwidacja grupy przestępczej 
- wykroczenia, poziom zbliŜony do zeszłorocznego, zwiększona liczba mandatów 
- przestępstwa drogowe – zmorą pijani kierowcy 
- spadek przestępstw nieletnich 
Na tym Pan Komendant zakończył informację, podziękował radzie za dobrą współpracę i 
poprosił o zadawanie pytań. 
W imieniu Pani Komendant Powiatowej Policji w Złotowie głos zabrał Pan Naczelnik 
Chwedczuk, który wysoko ocenił prace Komendanta Redzimskiego i pracę całego 
Komisariatu w Jastrowiu. Nastąpił wzrost wykrywalności, są zatrzymania na gorącym 
uczynku. Pani Komendant takŜe dziękuje Radzie i Burmistrzowi za bardzo dobra współpracę. 
Powiat wspomoŜe działania prewencyjne, finalizowana jest umowa ze Szkołą Policyjną w 
Pile i juŜ niedługo powinny ponownie pojawić się patrole. Finalizowana jest takŜe sprawa 
przekazania łodzi z policjantem do patroli akwenów wodnych. W tym roku dramatycznie 
wzrosła liczba wypadków drogowych w tym śmiertelnych i dlatego sekcja drogowa została 
wzmocniona o trzech funkcjonariuszy. 
Pan Naczelnik poprosił o pytania. 
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Przewodniczący Pan Paweł Dymek poprosił o zabranie głosu Pana Brygadiera Pierzyńskiego 
i przedstawienie informacji na temat stanu ochrony przeciwpoŜarowej za 2008 rok (zał nr 4) 
Pan Brygadier pochwalił wyniki osiągnięte przez  policję i poinformował, Ŝe jednostka OSP 
w Jastrowiu zanotowała duŜy wzrost w obsłudze zdarzeń drogowych. W informacji pisemnej 
szczegółowo przedstawił zagroŜenia występujące na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Wykryto 42 nieprawidłowości przeciw przepisom p.poŜ. (na terenie zakładów). Na 
zakończenie podziękował radnym i Burmistrzowi za dofinansowanie zakupu samochodu 
straŜackiego dla powiatu i powiedział, Ŝe w zamian powiat przekaŜe samochód straŜacki do 
Jastrowia.  
Następnie głos zabrał radny Kacprzak- komendant OSP Jastrowie, który był bardzo 
zadowolony z oceny komendanta. Powiedział, Ŝe współpraca z powiatem układa się bardzo 
dobrze oraz podziękował Burmistrzowi za dobra współpracę, radzie za podejmowane decyzje 
w przekazywaniu środków na OSP oraz firmom, z którymi OSP współpracuje. 
Na salę przybyli uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie, którzy zajęli III 
miejsce w Wojewódzkim Turnieju o Ruchu Drogowym, wcześniej wygrali w powiecie. 
Opiekunem uczniów jest Pan Andrzej Karaszewski, który od wielu lat przygotowuje uczniów 
do tego typu turniejów. Burmistrz wręczył laureatom dyplomy i słodkie upominki a Dyrektor 
Szkoły Pani Alinie Januszkiewicz i nauczycielowi Andrzejowi Karaszewskiemu kwiaty. Na 
zakończenie zrobiono pamiątkowe fotografie razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, 
Komendantem Redzimskim i Naczelnikiem Chwedczykiem. 
Po wyjściu gości Pan Przewodniczący otworzył dyskusje w temacie bezpieczeństwa. 
Radna Bogulicz zapytała czy duŜo jest niezapłaconych mandatów. 
Komendant Redzimski odpowiedział, Ŝe nie ma takiej wiedzy bo mandatami zajmuje się 
województwo. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe by o monitoringu poinformować mieszkańców. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe współpraca policji i straŜy z mieszkańcami jest dobra, 
poprosił jeszcze raz o zakup kamizelek odblaskowych dla rowerzystów, podziękował za 
kontrole prędkości na drodze do Nadarzyc i poprosił o poprawienie stanu bezpieczeństwa 
przy dyskotece Sypniewie ( problem dystrybucji narkotyków), do radnego Króla natomiast 
zwrócił się z prośbą w temacie stanu pobocza drogi do Nadarzyc (wycięcie odrostów). 
Burmistrz Sikora podziękował Pani Komendant Policji i Brygadierowi Pierzyńskiemu za 
dobrą współpracę oraz za samochód przekazany dla OSP Sypniewo. Poinformował o 
działaniu monitoringu, który cały czas jest udoskonalany, są 4 kamery a podgląd jest na 
Komisariacie Policji. Powiedział, Ŝe patrole bardzo dobrze spełniały swoja rolę i pomagały w 
utrzymaniu porządku w mieście. 
Pan Przewodniczący poinformował o pozdrowieniach dla radnych i podziękowaniach od Pani 
Komendant Powiatowej Policji w Złotowie. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
Ad. 5 
Prezes ZECiUK Grzegorz Białas przedstawił informację o działalności w roku 2008 (zał nr 
5). 
Jako główny problem podał oczyszczanie ścieków, jest kosztochłonne. Spółka ściśle 
współpracuje z gminą w realizacji zadań, które spółce się nie opłacają np. kanalizacja ul. 
Roosevelta. Spółka poczyniła szereg zakupów: beczka do wody pitnej, urządzenie do 
prasowania plastików, rozdrabniak do gałęzi. Po raz pierwszy spółka wypracowała zysk w 
wysokości 11 279zł. W roku 2008 spółka prowadziła  działalność inwestycyjną oraz 
edukacyjną – organizacja zbioru nakrętek (zebrano 500kg). 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
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Za                            - 12 
Przeciw                   -   0 
Wstrzymało się       -  1 
Ad. 6 
 
Informację na temat prowadzonych na terenie gminy i miasta inwestycji przedstawił 
Burmistrz Sikora przypominając, Ŝe na ten cel w 2009 roku przeznaczono w budŜecie ponad 
3mln  po czym wymienił wszystkie zaplanowane inwestycje i etap ich realizacji: 
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Sypniewie- czekamy na ruch 
Starostwa Powiatowego. 
- dofinansowanie drogi powiatowej  Jastrowie-Zagórze – takŜe czekamy na ruch Starostwa 
- budowa nawierzchni ul. Al. Wolności w Jastrowiu- na rok 2009 prace zostały zakończone. 
- budowa nawierzchni ulic i chodników w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy i 
Puławskiego I etap- ogłoszony przetarg, jest jeden powaŜy problem, gdyŜ konserwator 
zabytków nie dał pozwolenia na wycięcie karłowatych lip. 
- modernizacja chodnika ul. Konopnickiej- ogłoszony przetarg 
- modernizacja ul. Konopnickiej II etap- przetarg rozstrzygnięty 
- przedłuŜenie chodnika ul. Świętojańska- ogłoszony przetarg 
- remont drogi w Sypniewku- prowadzone są rozmowy z firmą, która robi roboty drogowe w 
lasach 
- remont pętli autobusowej w Sypniewie- rozstrzygnięty przetarg 
- remont ul. Ogrodowej w Sypniewie- problem techniczny, szukamy rozwiązania. 
- wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja I etap- podpisana jest umowa 
- wykonanie chodnika ul. Narutowicza- rozstrzygnięty jest przetarg 
- zakup wiaty autobusowej w Samborsku- Pani sołtys ma rozebrać przystanek i wtedy będzie 
zakupiona wiata 
- remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu- realizuje Dyr. Wojtiuk 
- wykonanie elewacji budynku Przychodni Zdrowia w Sypniewie- realizuje Dyr. Wojtiuk 
- remont domu przedpogrzebowego w Sypniewie – zadanie będzie realizowane przez  ZGM 
- zakup wyposaŜenia na place zabaw przy ul. Zawiszy i ul. Grunwaldzkiej- jest wstępne 
rozeznanie 
- budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy i Miasta- oddanie do uŜytku planowane 
jest na wrzesień 
- dofinansowanie zakupu samochodu straŜackiego OSP Jastrowie- zakup nastąpi w IV 
kwartale tego roku 
- zakup samochodu straŜackiego dla OSP Sypniewo- samochód juŜ kupiono 
- monitoring miasta- w trakcie montaŜu, drobne problemy techniczne występują 
- modernizacja kuchni wraz z dobudową – Oddział Przedszkolny Sypniewo- ogłoszony jest 
przetarg 
- wymiana pokrycia dachowego, wykonanie placu, elewacji i trzech pracowni 
przedmiotowych w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu- czekamy na fundusze, przetarg 
rozstrzygnięty 
- zakup i objęcie akcji ZECiUK- na razie nie zakupiono 
- budowa kolektora sanitarnego i deszczowego w północno-zachodniej części miasta ul. 
Zawiszy i Puławskiego- zadanie powiązane z wcześniej wyjaśnianym 
- wykonanie dodatkowego oświetlenia w Nadarzycach- w trakcie opracowywania 
dokumentacji 
- wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej- w trakcie opracowywania dokumentacji 
- wykonanie oświetlenia w Zagórzu- w trakcie opracowywania dokumentacji 
- wykonanie oświetlenia ODJ Jedności Robotniczej – w trakcie opracowywania dokumentacji 
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- zamontowanie dodatkowego punktu świetlnego ul. 1 Maja- w trakcie opracowywania 
dokumentacji 
- remont budynku WDK w Sypniewie- czekamy na środki unijne 
- remont świetlicy wiejskiej w Budach- wykona Dyr. Wojtiuk 
- wykonanie płyty z polbruku w Nadarzycach- wykona Dyr. Wojtiuk 
- wymiana pokrycia dachowego w Budach 
- wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu- 
czekamy na projekt 
- wymiana pokrycia dachowego w Bibliotece Miejskiej Jastrowiu- zakończono i odebrano 
- budowa szatni na stadionie w Brzeźnicy – nie ma jeszcze dokumentacji 
- modernizacja stadionu Polonii w Jastrowiu- wykonuje Dyr. Puzio 
- remont kąpieliska miejskiego w Jastrowiu- wykonuje Dyr. Puzio 
Pytań nie było. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
O godz. 1630 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o 1645. 
 
Ad. 7 Projekty uchwał: 
- projekt uchwały nr 180/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na rok 2009 (zał nr 
6) przedstawiła Pani Skarbnik: 
 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę  348.595 zł 
   w tym: 
  1. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie  
      Wspólnej Polityki Rolnej     o kwotę  175.200 zł      
  2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
      rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę  110.362 zł 
    3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę    63.033 zł 
 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę  366.595 zł 
      w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę  109.762 zł 
      2. Działalność usługowa     o kwotę    17.000 zł 
      3. Pomoc Społeczna     o kwotę    63.633 zł 
      4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę             175.200 zł 
      5. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę      1.000 zł 
                
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę    23.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę    23.000 zł 
 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę     65.300 zł 
      w tym: 

     1. Remont domu przedpogrzebowego w Sypniewie o kwotę       5.000 zł 
     2. Budowa kolektora  sanitarnego i deszczowego  
          w północno-zachodniej części miasta ul. Zawiszy  
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         i Puławskiego w Jastrowiu    o kwotę     55.000 zł        

     3. Zakup roweru wodnego    o kwotę       5.300 zł 

V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę     60.300 zł 

     w tym: 

     1. Wykonanie chodnika przy ul. 1 Maja  

         w Jastrowiu I etap     o kwotę    35.000 zł 

     2. Wykonanie chodnika ul. Narutowicza   o kwotę    20.000 zł 

     3. Remont kąpieliska     o kwotę      5.300 zł 

§ 2. Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości  87.335 zł; 
2) celowe w wysokości 360.000 zł, z tego: 

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł, 
b) na zmianę wynagrodzeń  350.000 zł. 

Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 181/2009 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości (zał 
nr 7)  przeczytał sekretarz obrad. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 182/2009 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości (zał 
nr 8)  przeczytał Wiceprzewodniczący Hundt. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 183/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Jarczaka na 
działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie (zał nr 9) 
Pan Przewodniczący Paweł Dymek poinformował zebranych, Ŝe na wspólnym posiedzeniu 
komisji Burmistrz zapoznał radnych z dokumentacją dotyczącą skargi Pana Kazimierza 
Jarczaka na swoją działalność. 
Po wyjaśnieniach Burmistrza Przewodniczący otworzył dyskusje w powyŜszym temacie. 
Radny Kruszyński nie był zadowolony z wyjaśnień Burmistrza i po raz kolejny pytał o 
szczegóły jak doszło do sytuacji, Ŝe pomieszczenie gospodarcze zostało zamienione w garaŜ . 
Burmistrz po raz kolejny poinformował, Ŝe podatek płaci się za posiadanie pomieszczenia. 
Wyjaśnił, Ŝe moŜna kupić pomieszczenie gospodarcze i przerobić je na garaŜ i wtedy podatek 
naliczany jest jak za garaŜ. 
Radnemu Kruszyńskiemu jednak takie wyjaśnienia nie wystarczyły. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe to sam Pan Jarczak w deklaracji podatkowej złoŜył oświadczenie, Ŝe 
posiada garaŜ o pow. 18m. Po otrzymaniu decyzji podatkowej miał prawo do odwołania, nie 
zrobił tego i decyzja się uprawomocniła i Burmistrz nie jest władny aby ją zmienić. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe radni zabierają sobie cenny czas nad dyskusją w tym 
temacie. Rada nie jest kompetentna do rozstrzygnięcia czy to jest pomieszczenie gospodarcze 
czy garaŜ. Istnieje inna droga, droga postępowania cywilnego i tam problem powinien być 
rozstrzygnięty. 
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Po czym Pan Przewodniczący zamknął dyskusje w tym temacie. Przypomniał o 
postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego i moŜliwościach prawnych 
rozpatrzenia sporu. 
Radny Trawiński zapytał Przewodniczącego co Rada konkretnie ma rozstrzygnąć. 
Pan Przewodniczący przeczytał uzasadnienie z postanowienia Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Pile (zał nr 10). Skarga dotyczy sfery opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości. Kwestie te regulują przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. SkarŜący 
rozstrzygnięcia powinien domagać się zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej przed 
organem podatkowym I instancji, którym zgodnie z art. 13 §1 pkt. 1 jest burmistrz , a nie w 
postępowaniu skargowym w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 
Kompetencja rady miejskiej ograniczają się wyłącznie do podejmowania uchwał w sprawach 
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                            -  8 
Przeciw                   -   1 
Wstrzymało się       -  4 
 
Ad. 8 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 23.06.2009r. tematyka 
będzie zgodna z planem pracy Rady Miejskiej na miesiąc czerwiec 2009r. Komisje Rady 
odbędą się 15, 16, 17.06.2009r. natomiast spotkanie Klubu Przewodniczących 1.06.2009r. o 
godz. 1530. 
Następnie Pan Przewodniczący oddał głos  Panu Jerzemu Klimczakowi, który wyjaśnił 
sprawę dotacji dla Szpitala Powiatowego w Złotowie (sprawa poruszana na poprzedniej sesji 
przez radnego Trawińskiego). W dniu 11.05.2009r. Starosta Złotowski zaprosił na spotkanie 
przedstawicieli gmin i wyjaśnił, Ŝe szpital ma dopiero dostać dofinansowanie ( około 3,5mln) 
a środki przekazane przez gminę mają być udziałem środków własnych do dofinansowania 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe Szpital Powiatowy będzie kupował nowy sprzęt a co 
się z tym wiąŜe pomieszczenia muszą być przystosowane do uruchomienia nowego sprzętu. 
Na spotkaniu gminy podjęły decyzję, Ŝe  nie będą domagały się zwrotu udzielonych dotacji. 
Radny Grzelak w imieniu Pani Doktor z Sypniewa poinformował o badaniach 
mammograficznych, które będą przeprowadzone w Jastrowiu. 
Radny Kruszyński wrócił do wniosków złoŜonych na poprzedniej sesji, przy bloku nr 40 na 
ul. Mickiewicza poprosił o uzgodnienia z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w temacie 
poprawy wyglądu placu przed blokiem, naprawa ławek, zrobienie piaskownicy dla dzieci a 
nie tylko obsadzenie terenu krzakami. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe temat ten przekazał radnemu Kacprzakowi. 
Radny Kacprzak poinformował, Ŝe wczoraj było posiedzenie zarządu i rozmawiał z Prezesem 
na ten temat i uzgodnili, Ŝe razem z Panem Sarną zajmą się estetyką tego terenu. 
Radna Bogulicz zapytała o to kiedy będzie wyremontowany gabinet pielęgniarek 
środowiskowych 
Na pytanie odpowiedział Dyrektor Wojtiuk informują, Ŝe jest zamknięty budŜet i w tym roku 
juŜ nie starczy funduszy na remont. 
Dyrektor Nowicki w temacie następnej sesji poinformował, Ŝe dyrektorzy w tym dniu 
wyjeŜdŜają na wycieczkę i poprosił o zwolnienie z sesji. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe na posiedzeniach komisji dyrektorzy przedstawią 
szczegółowe informacje i to wystarczy. 
Radna Bogulicz zapytała o sześciolatków. 
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Dyrektor Nowicki odpowiedział, Ŝe zgłosiło się troje rodziców, którzy zadeklarowali chęć 
zapisania sześciolatków do szkoły. 
Radna Bogulicz pochwaliła Panią Dyrektor Krzysztoń za porządki wokół Przedszkola i 
zapytała czy jeszcze coś w celu poprawienia estetyki będzie robione. 
Dyrektor Krzysztoń podziękowała Kierownikowi Sarnie i Burmistrzowi za pomoc w zakupie 
sadzonek i posadzeniu ich. 
 
Ad. 9 
 
Pan Przewodniczący Dymek przeczytał pismo od mieszkańców Kolonii Wądołek (zał nr 11) i 
przekazał Burmistrzowi w celu załatwienia. 
O udzielenie głosu poprosił radny Kruszyński i zapytał jakiego rzędu kwota wpłynęła za 
zakup działek i prosi o odpowiedź na piśmie z podziałem na konkretne transakcje. 
Burmistrz poprosił o wyjaśnienie bo nie zrozumiał pytania. 
Radny Kruszyński wyjaśnił o czym chciałby się dowiedzieć. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe gmina nie odkupuje działek, które sama wcześniej sprzedała. W 
celu poprawienia warunków dojazdu do nieruchomości odkupiła część działki ale nabytej w 
obrocie prywatnym. 
Pan Przewodniczący przypomniał o Regulaminie i poprosił aby interpelacje składać przed 
sesją na piśmie. Poprawi to organizację sesji a burmistrz będzie przygotowany do udzielenia 
odpowiedzi. 
Radny Kacprzak zabrał głos w sprawie propozycji utworzenia ścieŜki rekreacyjnej, pomysł 
bardzo dobry, nie do zrealizowania w tym roku ze względu na koszty i zwrócił uwagę, Ŝe pod 
projektem autor powinien się podpisać, Ŝeby wiadomo było kogo pytać o szczegóły. 
Radny Kruszyński zabrał głos w sprawie złoŜenia wniosku inwestycyjnego na rok 2010 i 
przeprosił, Ŝe  się nie podpisał pod wnioskiem, przedstawił propozycję utworzenia ścieŜki 
rekreacyjnej po nazwą Jastrowskie Pagórki. Szczegółowo przedstawił na mapie  proponowaną 
trasę ścieŜki, proponowane etapy realizacji i źródła finansowania. (zał nr 12) po czym 
poprosił o zadawanie pytań. 
Radny Kacprzak zapytał kto jest właścicielem działek, na których będzie przebiegała trasa 
ścieŜki. 
Radny Kruszyński odpowiedział, Ŝe częściowo są to działki Pana Paproty i gmina mogłaby 
się z nim zamienić. 
Kierownik Sarna powiedział, Ŝe temat ten wywołała Szkoła Podstawowa i poprosił aby nie 
uzurpować sobie prawa do projektu, gdyŜ jest on juŜ realizowany. Pracuje nad nim pracownik 
urzędu i nadleśnictwo Jastrowie. 
Radny Kacprzak po wyjaśnieniach zaproponował aby do tego tematu wrócić na posiedzeniach 
komisji. 
Burmistrz powiedział, Ŝe wpłynął wniosek radnego Kruszyńskiego i Ŝadnych decyzji Radzie 
długo nie zgłosi. 
Radny Gawluk zapytał Burmistrza czy w związku z wprowadzeniem monitoringu w mieście 
przy wjeździe nie powinno być znaku informującego o tym. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jak najbardziej znak informacyjny będzie zamówiony. 
Pan Przewodniczący oddał głos zaproszonemu gościowi, Honorowemu Mieszkańcowi 
Jastrowia Panu Tadeuszowi Rzemykowskiemu, który podziękował serdecznie za zaproszenie 
na sesję, przypomniał, Ŝe jest radnym w Pile i poinformował, Ŝe kandyduje do Parlamentu 
Europejskiego. Poprosił o oddanie głosów na niego, gdyŜ jest kandydatem Ziemi Złotowskiej 
i naleŜy popierać kandydatów regionalnych, gdyŜ najlepiej się ich zna. 
 
Więcej wniosków nie było. 
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Przewodniczący Pan Paweł Dymek podziękował wszystkim za uczestnictwo i o godz. 1815 
zakończył obrady XXX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej. 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Katarzyna Jędrzejczak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


