
Protokół nr XXXI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 23 czerwca 2009r. w godzinach 1500-1745 

 
W sesji uczestniczyło 15 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 
- Wicestarosta Złotowski Pan Ryszard Goławski, radny powiatowy oraz Panowie Pokajewicz 
i Antoniewicz 
- Sołtysi 
- Prasa 
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  Edwarda 
Grzelaka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji 
2. Informacja o pracy burmistrza między sesjami 
3. Interpelacje i zapytania 
4. Funkcjonowanie oświaty w kontekście zmian wynikających z wprowadzenia reformy 

oraz informacje dyrektorów szkół i przedszkola samorządowego na temat planów 
remontowych 

5. Podjęcie uchwał : 
- w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego 
- zmieniająca uchwałę nr 148/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. 
w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia N.M.P w 
Sypniewie 
- w sprawie zmian w budŜecie gminy i miasta na 2009 rok 
- w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 
- w sprawie udzielenie Kierownikowi MGOPS w Jastrowiu upowaŜnienia do załatwiania 
spraw z zakresu administracji publicznej 
6. Sprawy bieŜące 
7. Wolne wnioski 
8. Zakończenie. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 
Za                         -12 
Wstrzymało się     -2  
Przeciw                 - 1 
Uwagi zgłosił radny Kruszyński. 
Następnie Pan Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach i zaprosił dzieci przybyłe wraz z 
trenerem Panem Mariuszem Gawlikiem, który poinformował zebranych o odniesionych 
osiągnięciach na Mistrzostwach Europy w Karate Fudokan w Spale. 



Pan Burmistrz wręczył przybyłym dzieciom ufundowane nagrody a trenerowi kwiaty po czym 
zrobiono pamiątkowe zdjęcia. 
Następnie Pan Piotr Kozłowski inspektor ds. ochrony środowiska przedstawił prezentację w 
formie zdjęć i krótką informację o nadaniu nazwy  Sosnowa Góra najwyŜszemu wzniesieniu  
w okolicach Jastrowia oraz o powstałej ścieŜce rowerowej na Sosnową Górę. 
Po zakończeniu prezentacji Nadleśniczemu Nadleśnictwa Jastrowie Pan Burmistrz wręczył 
kwiaty w podziękowaniu za pomoc w urządzaniu ścieŜki . 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informacje o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radna Kzaberuk zapytała jak długo będą trwały prace przy inwestycji kanalizacja ul. 
Puławskiego i połoŜenie nawierzchni na ul. Zawiszy. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe podzielono przetargi na II etapy. 
I etap – odbył się przetarg na fragment ul. Zawiszy a 19.05.2009 ogłoszono II przetarg na 
kanalizację z dwoma przepompowniami na ul. Puławskiego. Na nawierzchnię umowa 
podpisana na wykonanie do 31.08.2009 z firmą z Piły. Burmistrz rozumie, Ŝe ludziom na ul. 
Zawiszy źle się Ŝyje ale dopiero w piątek udało się przekonać Konserwatora Zabytków do 
wycięcie karłowatych lip. W zamian naleŜy zasadzić nowe lipy. Wykonawca na ul. Zawiszy 
25.06.2009 wchodzi z budową nawierzchni. Brak za to środków na nawierzchnie ul. 
Puławskiego i moŜe się zdarzyć, Ŝe zostanie wykonana w 2010r. 
Radny Kruszyński zapytał czy dyrektorzy i kierownicy samorządowych jednostek 
organizacyjnych juŜ pobierają maksymalne kwoty jakie przewidują widełki i o ile te widełki 
się rozszerzają. 
Burmistrz odpowiedział ,Ŝe zarządzeniem musiał ustalić maksymalne wynagrodzenie 
Dyrektorów i Kierowników gdyŜ na podstawie obowiązujących przepisów  ustawy o 
pracownikach samorządowych i rozporządzenia RM w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych musiał to zrobić. Dotyczy to Dyr. ZGM,  Kierownika MGOPS i Kier. 
Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zarządzenie wyznacza maksymalne miesięczne 
wynagrodzenie  zawierające wynagrodzenie zasadnicze , dodat. funkcyjny i staŜowy. 
Maksymalne wynagrodzenie nie moŜe przekraczać czterokrotności kwoty bazowej, która 
wynosi 1835,35zł. Dyrektorzy z wynagrodzeniem nie zbliŜają się do górnej granicy. 
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe dyrektorzy szkół nie są obecni w związku z wyjazdem 
na wycieczkę ale w dniu 9.06.2009r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady, na 
którym dyrektorzy szczegółowo przedstawili informację. 
Radny Kruszyński poprosił o głos i przeczytał pismo Wojewody Wielkopolskiego 
adresowane do Pana Zbigniewa Koczenasza (zał nr 3) po czym zapytał Burmistrza czy 
decyzja administracyjna zachowuje waŜność gdy Sąd Administracyjny podtrzyma stanowisko 
w sprawie przedstawionej w piśmie. 
Pan Przewodniczący odczytał par. 22 Regulaminu Rady Miejskiej i poprosił o 
niewykraczanie poza porządek obrad. 
Więcej uwag nie było. 
Informacje przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
- projekt uchwały nr 184/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie 
gminy roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki (zał nr 4) Burmistrz wyjaśnił co to 



jest fundusz sołecki oraz poinformował o odbytym spotkaniu w tym temacie z sołtysami, 
którzy są za utworzeniem funduszu. Poinformował, Ŝe według wyliczeń wyniesie on około 
90tys. na rok i będzie zróŜnicowany kwotowo dla kaŜdego z sołectw ze względu na róŜną 
liczbę mieszkańców. 
Radny Hundt zapytał o refundację państwa jaką otrzymamy tworząc fundusz sołecki. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe jeszcze nie jest ogłoszona kwota ale informacja pojawi się 
do 31.08.2009r. a refundację otrzymamy w 2011 roku po wykorzystaniu zaplanowanych 
środków. 
Pan Przewodniczący zapytał radnego Gawluka czy nie ma wątpliwości bo na posiedzeniu 
komisji miał ich duŜo. Radny Gawluk odpowiedział, Ŝe jeŜeli sołtysi chcą utworzenia takiego 
funduszu to nie będzie przeciwny. 
Wiceprzewodniczący Hundt przeczytał projekt uchwały. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 185/2009 zmieniająca uchwałę nr 148/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii 
pw. Narodzenia N.M.P w Sypniewie (zał nr 5) przedstawił Pan Przewodniczący informując, 
Ŝe na posiedzeniu komisji radni się z nim zapoznali a przeczytał sekretarz obrad. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 186/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2009 rok (zał nr 
6) przedstawiła Pani Skarbnik. 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę    22.800 zł 
   w tym: 
 1. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę    22.800 zł 
II. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę    39.800 zł 
      w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę    10.000 zł 
           
      2. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę     23.800 zł 
           
      3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę      6.000 zł 
                   
III. Wydatki bie Ŝące zmniejsza się    o kwotę    66.000 zł 
      w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę    66.000 zł 
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę     49.000 zł 
      w tym: 

     1. Remont Przychodni Zdrowia w Jastrowiu  o kwotę     40.000 zł 

     2. Wykonanie płyty z polbruku w Brzeźnicy Kol. o kwotę       9.000 zł        

§ 2. Tworzy się rezerwy:        
1) ogólną w wysokości  21.335 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. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



 
- projekt uchwały nr 187/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał 7) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 188/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał 8) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 189/2009 w sprawie udzielenia Kierownikowi MGOPS w Jastrowiu 
upowaŜnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej (zał nr 9) przedstawił 
Pan Przewodniczący informując, Ŝe była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący Paweł Dymek poinformował, Ŝa następna sesja odbędzie się 1.09.2009r. 
o godz. 1500- tematyka zgodnie z Planem Pracy a w dniu 24.08.2009r. odbędzie się 
posiedzenie Klubu Przewodniczących o godz. 1530 , na którym zostanie ustalony porządek 
sesji i terminy komisji. 
Pan Prezes ZECIUK poprosił o udzielenie głosu i poruszył sprawę przestrzegania regulaminu 
cmentarza a szczególnie montaŜu ławek przy grobach. W tym temacie panuje duŜy bałagan . 
Ławeczki przeszkadzają w przejściu między grobami. Poinformował, Ŝe będzie egzekwowane 
usunięcie ławek. Poprosił takŜe o zaplanowanie porządku zbierania odpadów komunalnych 
oraz poruszył temat podatku śmieciowego jako temat do przemyślenia w związku z 
rosnącymi kosztami wywozu śmieci. 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na waŜność tematu poruszonego przez Prezesa i zwrócił 
się do burmistrza z propozycją utworzenia ścieŜki do dyskusji w temacie porządku w mieście 
i wokół niego a następnie oddał głos Panu Staroście Goławskiemu. 
Starosta podziękował za zaproszenie na sesję i powiedział, Ŝe ma przyjemność po raz 
pierwszy uczestniczyć w sesji w Jastrowiu, pogratulował Panu Przewodniczącemu dyscypliny 
podczas obrad oraz podziękował burmistrzowi za dobra współpracę. Poinformował 
zebranych, Ŝe często spotyka się z radnymi np. Panem Kacprzakiem. Stwierdził, Ŝe 
najbardziej newralgicznym punktem w powiecie jest stan dróg powiatowych. KaŜdy 
samorząd boryka się z finansami i brakiem funduszy na inwestycje i remonty. Poinformował, 
Ŝe wczoraj był na spotkaniu u Wojewody w temacie stanu dróg. Problemem jest nasze 
połoŜenie daleko od Poznania i w zarządzie nie ma członków z naszego terenu. Biorąc 
powyŜsze pod uwagę wysuwa się wniosek, Ŝe nie ma kto w zarządzie  o powiat złotowski się 
upomnieć przy rozdzielaniu środków. Łatanie dziur na drogach powiatowych idzie wolno, 
gdyŜ pracują tylko trzy ekipy a dziur jest bardzo duŜo. Temat fatalnego stanu poboczy jest 
dobrze znany i w związku z tym uruchomiono program 45+, Urząd Pracy będzie kierował i 
opłacał ludzi, którzy skończyli 45 lat  do prac między innymi przy porządkowaniu poboczy 
dróg. W gminie Jastrowie jest 6 takich osób. Poprosił sołtysów o społeczną kontrolę tych 
pracowników aby było widać efekty ich pracy. Do Ministerstwa Pracy został złoŜony wniosek 
o uruchomienie kolejnych programów zmniejszających bezrobocie. Przypomniał takŜe o 
duŜej inwestycji kosztującej 9mln. – remont drogi Jastrowie-Borucino. W temacie oświaty na 
terenie Jastrowia współpraca wygląda dobrze. Nawiązał takŜe do funduszu sołeckiego i 
poinformował o spotkaniu sołtysów w powiecie. Będzie namawiał  na utworzenie 



stowarzyszenia sołtysów powiatu złotowskiego. Sołtysi działający w stowarzyszeniu będą 
mogli ubiegać się o fundusze europejskie. Na zakończenie porosił o zadawanie pytań, na 
które postara się wyczerpująco odpowiedzieć. 
Jako pierwszy radny Grzelak zapytał o kontynuację remontu chodnika w Sypniewie. 
Radny Kacprzak potwierdził słowa Starosty o dobrej współpracy i przyznał rację, Ŝe w 
Poznaniu nie bardzo nami się interesują i nawiązał do stanu odcinka drogi od mostu na 
Gwdzie do Złotowa. Przypomniał o fatalnym stanie nawierzchni. Skierował te słowa do 
radnego Króla, który obiecał, Ŝe postara się interweniować w tym temacie. 
Radny Sakowicz natomiast powiedział o bardzo złej współpracy z Zarządem Dróg 
Powiatowych, braku konsekwencji w działaniu i marnotrawstwie. Poprosił o solidne 
podejście Zarządu do pracy oraz podał przykłady marnotrawstwa. 
Radny Mańkowski podziękował za wybór nowego dyrektora Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jastrowiu oraz poprosił o zatrudnianie młodej kadry nauczycielskiej a nie 
emerytowanych nauczycieli. 
Radny Gawluk natomiast zgłosił sprawę głębokich studzienek na drodze do Złotowa.  
Pan Przewodniczący poprosił o nie zrzucanie odpowiedzialności na niewłaściwe instytucje i 
przypomniał, Ŝe jest to droga wojewódzka po czym poprosił Pana Starostę o odpowiedzi. 
Pan Starosta powiedział, Ŝe zamiast ustnie czy telefonicznie zgłaszać do Zarządu usterki na 
drogach i inne sprawy naleŜy zwracać się do Starostwa na piśmie i to bezpośredni do starosty. 
Mając wiedzę komisja rozdziela zadania zarządowi dróg. Chciał takŜe usprawiedliwić 
Dyrektora Artera, Ŝe za wszystkie zaniedbania nie on ponosi odpowiedzialność, gdyŜ Zarząd 
Powiatu dopiero w tym roku przeznaczył większe środki na zakup sprzętu potrzebnego do 
remontu dróg. Poprosił jeszcze raz o kierowanie wszelkich uwag i pretensji bezpośrednio do 
Powiatu. Radnego Grzelaka poinformował, Ŝe remont chodnika w Sypniewie niebawem się 
rozpocznie najprawdopodobniej w ciągu miesiąca. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe starostwo istnieje juŜ 3 kadencje a przez te trzy kadencje 
drogi powiatowej wykonano tylko 200m drogi. Powiedział, Ŝe podejście Starostwa do 
Jastrowia jest karygodne. 
Starosta powiedział, Ŝe drogi w powiecie wynoszą około 500km i nigdy nie wiadomo która 
droga jest waŜniejsza. Trzeba liczyć się z tym, Ŝe środki na drogi są niewielkie i trzeba 
gospodarować tym co się ma.  
Radny Sakowicz podał przykład Brzeźnicy, ustawiono znak i przez wieś tiry ze Ŝwirem nie 
jeŜdŜą i nie niszczą drogi. A na drodze do Borucina jest odwrotnie niech tiry poruszają się po 
drogach krajowych a nie powiatowych. 
Pan Starosta nie zgodził się z argumentacją radnego Sakowicza odnośnie zamykania dróg 
powiatowych, gdyŜ to moŜe spowodować wzrost bezrobocia. 
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję w temacie dróg a jeszcze wcześniej Starosta 
odpowiedział radnemu Mańkowskiemu, Ŝe grono pedagogiczne w Ośrodku funkcjonuje 
dobrze a Zarząd Powiatu nie ma zamiaru ingerować w wewnętrzną pracę Ośrodka. 
Głos jeszcze zabrał burmistrz mówiąc, Ŝe niewaŜne jest kto będzie starostą a waŜne jest aby 
dysponował środkami z przeznaczeniem na remonty czy budowę dróg a obecnemu staroście 
przypomniał, Ŝe w Sypniewie podczas obecnej kadencji została zrobiona droga. Do radnego 
Króla natomiast  zwrócił się z prośbą o wykonanie obiecanego odwodnienia w Sypniewie. 
Staroście przypomniał, Ŝe rok temu wystąpił do Dyrektora Artera o wyraŜenie zgody na 
ustawienie przystanku autobusowego na wysokości drogi w Brzeźnicy jak się skręca na 
Kolonię i do tej pory nie ma odpowiedzi a potrzebna jest zgoda na ustawienie. 
Radny Król odpowiedział w sprawie wykonania odwodnienia niecki w Sypniewie, Ŝe jest juŜ 
wykonawca i ustalone są środki więc praca zostanie wykonana kiedy wykonawcy skończą 
obecną pracę. 



Starosta odpowiadając Burmistrzowi powiedział, Ŝe wnioski naleŜy składać bezpośrednio do 
Starostwa to znacznie przyspieszy załatwienie sprawy. 
Następnie Pan Przewodniczący odczytał pismo Pani GraŜyny Mistrzak skierowane do Rady 
Miejskiej (zał nr 10) i po odczytaniu przeprosił za odczytanie petycji na sesji w dniu 
27.12.2006r.   
Radny Kruszyński w temacie badania mammograficznego, które zostało zorganizowane przez 
Panią Doktor z Sypniewa a odbyło się w dniu 13.06.2009r. czy nie moŜna rozszerzyć takich 
badań na np.  badania profilaktyczne w kierunku raka prostaty oraz czy lekarze rodzinni są 
informowani o takich akcjach. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe takie badania organizuje Urząd Marszałkowski i jeŜeli są takie 
potrzeby to właśnie tam trzeba zgłosić. Gmina tylko pomaga w podłączeniu takiego 
mammobusa do prądu i pomaga w organizacji badań. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe są to programy wojewódzkie a czasami nawet 
ogólnopolskie. 
Radna Bogulicz zapytała czy woda w jeziorze została przebadana przez Sanepid oraz kto jest 
odpowiedzialny za zarybianie jeziora. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe woda była przebadana i moŜna się w niej kąpać, badania są 
robione raz na dwa tygodnie a jezioro jest własnością Skarbu Państwa i jest dzierŜawione i to 
dzierŜawca odpowiada za zarybianie. 
Radny Mańkowski zapytał radnego Króla jaki miał interes w tym, Ŝe na poprzedniej sesji 
odczytał wyrok sądu w sprawie z powództwa cywilnego nie są zrozumiałe dla niego intencje 
radnego. 
Radny Król odpowiedział, Ŝe nie będzie tego komentował. 
 
Ad. 7 
Radny Sakowicz złoŜył wniosek w sprawie zamontowania świateł pulsacyjnych 
pomarańczowych dla kierowców przy przejściach dla pieszych na drodze krajowej. Zapewni 
to bezpieczeństwo pieszym. 
Pan Przewodniczący poprosił burmistrza o udzielenie odpowiedzi radnemu Kruszyńskiemu 
zadane na początku sesji w temacie powołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w 
Sypniewie. 
Burmistrz powiedział, Ŝeby radny nie szukał sensacji a jako radny działał dla dobra gminy po 
czym przybliŜył temat powołania Pani Januszkiewicz na funkcję Dyrektora po odejściu Pani 
Chmielewskiej. Ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora i zgłosił się jeden nauczyciel, który 
przegrał konkurs. Doszło do sytuacji, która mogła doprowadzić do zamknięcia szkoły. MoŜna 
było powołać na pół roku nauczyciela, który pełniłby obowiązki dyrektora ale takiego 
nauczyciela w szkole nie było. Powołał więc Panią Januszkiewicz po uzgodnieniu z 
Kuratorium i Radą Rodziców pomimo, Ŝe nie posiadała wszystkich wymaganych kwalifikacji 
i jednocześnie zobowiązał do natychmiastowego ich uzupełnienia co niezwłocznie zrobiła. 
Chodzi o kurs menadŜera oświaty. Od tego momentu minęło juŜ trzy lata. Teraz sprawa trafiła 
do Wojewody i prawnik po zbadaniu sprawy na podstawie upowaŜnienia wystąpił o do 
burmistrza o zbadanie sprawy przez Sąd Administracyjny pod względem zgodności z 
obowiązującym prawem powołania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie.  
Burmistrz doskonale zdaje sobie sprawę, Ŝe Pani Dyrektor nie miała w chwili powołania 
wymaganych kwalifikacji ale dla dobra szkoły podjął decyzję o jej powołaniu. Jeszcze raz 
poprosił o nieszukanie sensacji. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe nie szuka sensacji a chciałby tylko usłyszeć potwierdzenie 
czy w całej gminie w tamtym czasie nie było nauczyciela, który mógłby być dyrektorem 
szkoły. 



Burmistrz odpowiedział, Ŝe nie kaŜdy moŜe być dyrektorem szkoły. Nauczyciel musi chcieć 
jeszcze być dyrektorem a w tamtym czasie nie było chętnego a obowiązki  dyrektora moŜna 
powierzyć nauczycielowi z tamtej szkoły pod warunkiem, Ŝe spełnia wymagania. Do 
konkursu zgłosił się jeden nauczyciel, który ten konkurs przegrał. 
Radna Bogulicz powiedziała, Ŝe ustawa oświatowa wyraźnie precyzuje kto moŜe być 
dyrektorem szkoły. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe powołanie Pani Dyrektor jest jego osobista decyzją, za którą 
bierze pełną odpowiedzialność. 
Radny Król poinformował, Ŝe od 19.06.2009r. wszystkie pociągi dalekobieŜne zatrzymują się 
na stacji w Jastrowiu. Udało się tą sprawę załatwić po negocjacja z PKP. 
Radny Kacprzak zabrał głos w sprawie ławeczek na cmentarzu. Pan Prezes ZECIUK ma 
całkowitą rację, Ŝe ławeczki przy grobach przeszkadzają w przejściu ale moŜna montować 
ławeczki składane, które są zupełnie inne i nie będą przeszkadzać. Drugim tematem jest brak 
parkingów w mieście. Widoczne jest to zwłaszcza w trakcie sezonu letniego. Centrum jest 
zakorkowane i poprosił o kontrolowanie sytuacji zwłaszcza w weekendy. 
Radna Kazberuk zapytała jakie plany ma właściciel działki po rozebranym budynku na ul. 
Kieniewicza, gdyŜ tera jest taka dziura i to brzydko wygląda. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe z rozmowy z właścicielem wie, Ŝe jest na etapie przygotowania 
dokumentów do pozwolenia na budowę. Ma zamiar budować budynek gdzie na dole będą 
lokale uŜytkowe a na górze mieszkalne. 
Radny Trawiński  jako członek komisji oświaty przypomniał swoje pytanie zadane półtora 
roku temu skierowane do burmistrza czy były przeprowadzane konkursy na dyrektorów szkół 
w gminie. Burmistrz odpowiedział wtedy, Ŝe ustawa  o systemie oświaty pozwala 
burmistrzowi na powierzenie obowiązków dyrektora bez konkursu. Zadaje więc teraz pytanie 
czy kiedy powierzono obowiązki niepełnokwalifikowanej osobie obowiązku nie moŜna było 
po uzyskaniu kwalifikacji przez tę osobę zorganizować konkurs. Nie byłoby teraz takich 
problemów. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe był konkurs ale nie rozstrzygnięty i jeszcze raz podkreśla, Ŝe w 
tamtym czasie podjął taką a nie inną decyzję. 
Radny Kruszyński zgłosił wnioski w następujących sprawach: 
- w sprawie ustawienia znaku rozdzielającego ulice Narutowicza i Grunwaldzką,  
- na ul. Mickiewicza po skoszeniu trawy naleŜałoby wybrać śmieci z trawnika 
- plac zabaw na ul Grunwaldzkiej źle osadzona huśtawka, postawienie kosz na śmieci, 
zabezpieczenie zjeŜdŜalni, wkopanie kamieni pod huśtawkami, dowiezienie piasku do 
piaskownicy przy bloku na ul. Mickiewicza. 
Następnie pisemnie złoŜył wnioski inwestycyjne (zał nr 11 i 12) w sprawie rozbudowy 
monitoringu miasta i zagospodarowania działek nr 9, 10, 14, 16, 17, 23 w celu stworzenia 
warunków turystyczno-wypoczynkowych. Na temat wniosku w sprawie zagospodarowania 
w/w działek burmistrz odpowiedział ale odpowiedź jest niezadowalająca. Wniosek był 
pomysłem mieszkańców Jastrowia a burmistrz odpowiedział na temat powstania ścieŜki 
rowerowej. Obydwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Pomysł mieszkańców moŜna 
połączyć ze ścieŜką rowerową tzn. obok ławek postawić wiaty, zrobić tor saneczkowy itp. 
Dlatego po raz kolejny zgłasza ten wniosek. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe na ostatniej sesji przekazał pismo mieszkańców Wądołka i 
chciałby wiedzieć czy zostało coś w tym temacie poczynione oraz w imieniu najemcy w 
sprawie  wyceny lokalu uŜytkowego, czy burmistrz moŜe obniŜyć cenę.  
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe na drugi dzień po otrzymaniu pisma skierował go do 
burmistrza celem załatwienia a burmistrz skierował wniosek do wykonania w roku 2010 ze 
względu na brak środków w budŜecie w roku bieŜącym. W temacie wyceny burmistrz nie ma 
nic do powiedzenia poniewaŜ wycenę lokalu sporządza biegły rzeczoznawca. 



Burmistrz odpowiedział radnemu Kruszyńskiemu w sprawie ścieŜki, Ŝe jego stanowisko 
będzie niezmienne. Nie będzie tworzył nowej ścieŜki obok tej juŜ powstałej i poprosił o 
zamknięcie tematu. Natomiast jeŜeli chodzi o plac zabaw wszystkie usterki zostaną 
naprawione. 
Radny Kruszyński odnośnie wypowiedzi burmistrza powiedział, Ŝe pomysłodawcom nie  
chodzi o ścieŜkę rowerową ale o miejsce do spacerowania, gdzie będzie moŜna usiąść. 
ŚcieŜka rowerowa nie jest atrakcją dla matek spacerujących z dziećmi. Zagospodarowanie  
działek wymienionych we wniosku posłuŜy mieszkańcom ze wsi jadących od strony Pniewa, 
Samborska. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe działki, które wymienia radny Kruszyński są terenami 
prywatnymi. 
Radny Gawluk poprosił aby temat wniosku radnego Kruszyńskiego na sesjach nie poruszać. 
Jest procedura prawna pozwalająca składać wnioski inwestycyjne i w takiej kolejności naleŜy 
wniosek złoŜyć a nie bezprzedmiotowo dyskutować przez kilka kolejnych sesji. 
Pan Przewodniczący zamknął temat i podziękował Staroście za obecność na sesji. 
Starosta natomiast podziękował za zaproszenie i powiedział, Ŝe cieszy się iŜ na sesji padają 
trudne pytania do Starostwa na które moŜea odpowiedzieć. Nie obraŜa się kiedy ktoś go 
atakuje, sesja jest po to aby była dyskusja. 
Pan Przewodniczący złoŜył Ŝyczenia przyjemnego wypoczynku i udanych pogodnych wakacji 
po czym stwierdził, Ŝe porządek sesji został wyczerpany i zamknął obrady XXXI sesji 
zwyczajnej. 
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