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Protokół nr XXXV  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 27 października 2009r. w godzinach 1500-1820  

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
protokołu (początkowo obecnych było 11 radnych, doszli radny Trawiński, Hałasa i o godz.. 
1520 radny Sakowicz. Nieobecny był radny Kruszyński. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Skarbnik- Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- 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 radną Teresę 
Lewczuk  na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami 
3. Analiza oświadczeń majątkowych 
4. Ocena funkcjonowania sportu w gminie 
5. Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wynikach ze 
sprawdzianów i egzaminów szkół gminnych 
6. Omówienie projektów uchwał: 
     - w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok 
     - w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 kredytu długoterminowego na finansowanie 
planowanego deficytu budŜetu 
     - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 
na terenie gminy i miasta Jastrowie 
     - w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 
     - w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości 
     - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 
     - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
7. Sprawy bieŜące 
8. Wolne wnioski 
9. Zakończenie obrad 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
Pan Przewodniczący zapytał radnych czy Pani Sudoł moŜe zabrać kilka minut na 
przedstawienie oferty bezpłatnych szkoleń dla bezrobotnych kobiet i męŜczyzn. 
Radni wyrazili zgodę. 
Pani Sudoł przedstawiła ofertę bezpłatnych szkoleń współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Radny Trawiński zapytał o odpłatność za egzamin w przypadku kolejnych podejść. 
Pani Sudoł wyjaśniła, Ŝe instruktorzy tak szkolą, Ŝe za pierwszym razem się zdaje egzamin. 
Więcej pytań nie było. Pani Sudoł opuściła obrady sesji. 
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Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał 2) 
Informacj ę przyj ęto bez uwag. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe wpłynęło pismo od Wojewody, iŜ oświadczenie  
majątkowe Burmistrza i jego wpłynęło w terminie, do tej pory z Urzędu Skarbowego nie 
wpłynęła Ŝadna informacja, Ŝe w oświadczeniach radnych były nieprawidłowości, do biura 
rady wpłynęły one w terminie. 
 
Ad. 4 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe Prezesi klubów sportowych na wspólnym 
posiedzeniu komisji w dniu 19.10.2009r. szczegółowo zdali sprawozdania z działalności 
klubów i poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto bez uwag. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe dyrektorzy szkół i przedszkola na 
wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19.10.2009r. złoŜyli szczegółowe sprawozdania o 
stanie realizacji zadań oświatowych oraz wynikach ze sprawdzianów i egzaminów szkół 
gminnych i poprosił o zadawanie pytań. 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto bez uwag. 
  
Ad. 6 - Projekty uchwał 

- projekt uchwały nr 203/2009 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2009 rok  

(zał nr 3) przedstawiła Pani Skarbnik: 

I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę     685.159 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    319.208 zł 
 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę   365.951 zł 
 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę   809.185 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę    808.800 zł 
 2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
      realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę          385 zł 
  
III. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę      770.974 zł 
       w tym: 
      1. Oświata i wychowanie     o kwotę        10.124 zł 
      2. Ochrona zdrowia     o kwotę                   35.000 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę      603.424 zł 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę                 100.426 zł 
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      5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę        22.000 zł                        
IV. Wydatki  maj ątkowe zwiększa się   o kwotę        50.000 zł 
      w tym: 

   1.Wymiana instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń  

      w Bibliotece Miejskiej w Jastrowiu   o kwotę        50.000 zł 
      
V. Wydatki  maj ątkowe zmniejsza się   o kwotę      145.000 zł 

      w tym: 

    1. Remont budynku Wiejski Dom Kultury  Sypniewo o kwotę       145.000 zł   
   
 Dokonuje się  przeniesień wydatków budŜetowych między działami, rozdziałami i 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały na kwotę 139.390 zł- 
zmieniającym załącznik  Nr 2 do uchwały Nr 143/2008. 
      
§ 2. Dla zrównowaŜenia budŜetu w 2009r. wprowadza się zmiany: 
       1. Przychody zwiększa się   o kwotę       800.000 zł 
          w tym: 
          - przychody z tytułu zaciągniętych poŜyczek  
            i kredytów na rynku krajowym   zwiększa się o kwotę     800.000 zł   
        
            2. Ustala się deficyt na rok 2009  w wysokości                         3.031.704 zł 

Głos zabrał burmistrz informując, Ŝe w budŜecie nie będzie środków na budowę kolektorów 
w płn-zach. części miasta natomiast zostaną przekazane udziały w kwocie 100 tys. dla spółki 
ZECiUK i spółka będzie za te środki budować kolektory. 
Radny Mańkowski zapytał jakie ulice będą kanalizowane. 
 Burmistrz odpowiedział, Ŝe chciałby kanalizować dalej ul. Zawiszy, Ludową i Sikorskiego, 
gdyŜ w tym rejonie ludzie czekają na kanalizację od czasu wojny. 
Radny Mańkowski zapytał czy nie udało się pozyskać na ten cel środków unijnych. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe nasz wniosek został odrzucony między innymi z tego powodu, Ŝe 
produkujemy zbyt mało ścieków. 
Radna Bogulicz zapytała o naprawę chodników w mieście. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe najpierw chce zakończyć inwestycje w płn-zach. części miasta a 
dopiero później jeŜeli starczy środków naprawiać chodniki w innych częściach miasta. 
Więcej pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 204/2009 w sprawie zaciągnięcia w roku 2009 kredytu 
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu (zał nr 4) przeczytał 
wiceprzewodniczący Hundt. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 205/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał 5) przeczytała sekretarz 
obrad radna Lewczuk. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
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- projekt uchwały nr 206/2009 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych 
(zał nr 6) przeczytał Pan Przewodniczący Dymek. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 207/2009 w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 
nieruchomości (zał nr 7) Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji o 
przedstawienie stanowiska kaŜdej komisji: 
Wojciech Sakowicz- Komisja Porządku, projekt przyjęty większością głosów 
Władysław Cielas – Komisja BudŜetu, projekt przyjęty większością głosów 
Henryk Trawiński- Komisja Oświaty, projekt nieprzyjęty 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      - 11 
Wstrzymało się-   3 
Przeciw             -   0 
 
- projekt uchwały nr 208/2009 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 
nieruchomości (zał nr 8) przeczytał Pan Przewodniczący Dymek. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 209/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 9) przeczytał Pan Wiceprzewodniczący Hundt. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- projekt uchwały nr 210/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 10) przeczytał Pan Przewodniczący Dymek i jednocześnie zapoznał 
radnych z pismem Pani Sabiny Hamerla, które wpłynęło do biura rady dotyczącego sprzedaŜy 
lokalu mieszkalnego połoŜonego w Jastrowiu przy ul. Kieniewicza 52/1 (zał nr 11). 
Historię lokalu przedstawił Pan Dyrektor ZGM, informując, Ŝe  wcześniej w lokalu mieszkał 
Pan Andrzejewski z rodziną, który bardzo zadłuŜył mieszkanie. ZGM uzyskał wyrok 
eksmisyjny i szukano rodziny chętnej na zamianę, która za własne środki wyremontuje 
mieszkanie. Znaleziono rodzinę Pani Małgorzaty Mazurek. W lokalu byli zameldowani 
wszyscy członkowie rodziny, takŜe Pani Hamerla z synem. Opłaty były wnoszone w terminie 
więc ZGM nie interesował się kto zamieszkuje w lokalu. Problem pojawił się dopiero wtedy, 
gdy latem przyjechała Pani Mazurek i złoŜyła wniosek o wykup mieszkania. W dniu 
22.09.2009r. do ZGM wpłynęło pismo od Pani Hamerla opisujące zaistniałą sytuację. ZGM 
odpowiadając na pismo stwierdziło, Ŝe jest to konflikt rodzinny i poradziło złoŜyć wniosek o 
przydział lokalu mieszkalnego oraz poinformowało, Ŝe ZGM nie jest stroną przy sprzedaŜy 
lokalu. 
ZGM umoŜliwiło tylko wycenę lokalu przez rzeczoznawcę. Pani Hamerla napisała kolejne 
pismo w tonie bardziej agresywnym . 
Radna Bogulicz zapytała na jaką kwotę wyceniono mieszkanie. 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe nie wie gdyŜ sprzedaŜą zajmuje się gmina. 
Radna Bogulicz zapytała czy, jeŜeli Pani Mazurek wykupi mieszkanie musi córce zapewnić 
lokal mieszkalny. 
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Dyrektor odpowiedział, Ŝe Pani Mazurek powiedziała, Ŝe córka z synem moŜe mieszkać w 
mieszkaniu ale nie z tym Panem. Natomiast w wypadku sprzedaŜy mieszkania osobom tam 
mieszkającym lokal musi zapewnić właściciel. 
Głos zabrała Pani Hamerla pytając co się z nią stanie, gdy mieszkanie zostanie wykupione. 
Poinformowała, Ŝe matka chciała ją zmusić do podpisania dokumentów aby zrzekła się praw 
do mieszkania. 
Radny Grzelak powiedział, Ŝe Pani Hamerla jest dorosłą osobą i nie moŜna jej zmusić do 
podpisywania czegokolwiek. Jest zameldowana w lokalu i nikt póki w nim mieszka nie ma 
prawa jej wymeldować. 
Burmistrz odpowiadając Pani Hamerla powiedział, Ŝe prawo jest jedno w całej Polsce, róŜni 
się w gminach tylko w szczegółach. Prawo mówi, Ŝe lokal moŜe wykupić tylko najemca. 
JeŜeli Pani Mazurek złoŜyła wniosek o wykup lokalu jako główny najemca ma pełne prawo 
go wykupić. Nie ma podstaw do odmowy wykupu. Rada Miejska ustala przepisy co do 
przydziału lokalu mieszkalnego. Przy tak duŜym metraŜu nie ma szans na otrzymanie lokalu z 
zasobów gminy. JeŜeli po wykupie Pani Mazurek wystąpi o eksmisję córki i sąd orzeknie o 
przydziale lokalu socjalnego to gmina taki lokal będzie musiała przydzielić. JeŜeli Pani 
Mazurek wykupi mieszkanie a Pani Hamerla będzie w nim nadal mieszkać nie ma prawa jej 
wymeldować. 
Radny Mańkowski powiedział, Ŝe Pani Hamerla podczas pobytu matki w Irlandii 
wyremontowała mieszkanie i opłacała je. Matka nie moŜe dorosłej córce wybierać 
towarzyszy Ŝycia. Dorosła kobieta ma prawo sama układać sobie Ŝycie. 
Po raz kolejny zabrała głos Pani Hamerla mówiąc, Ŝe nie broni matce wykupić mieszkania ale 
pyta co będzie z nią i jej dzieckiem. Podczas ostatniego pobytu matki zginęły dokumenty i 
portfel. Matka mieszkała w mieszkaniu tylko pół roku a 3 lata w Irlandii. Konflikt powstał 
dopiero podczas ostatniego pobytu matki w Jastrowiu. Policja była wzywana kilka razy. 
Matka wymieniła zamki i dopiero przy pomocy policji odzyskano klucz. 
Pan Przewodniczący zapytał burmistrza czy obowiązuje 5 letnia bonifikata przy sprzedaŜy 
mieszkania. 
Burmistrz po raz kolejny powiedział, Ŝe ma Pani prawo w tym mieszkaniu mieszkać, jest tam 
Pani zameldowana. Matka musi wystąpić do sądu o eksmisję aby Panią z lokalu usunąć. Za 
stosunki w rodzinie gmina nie moŜe wziąć odpowiedzialności. Gmina daje 90% bonifikaty 
przy sprzedaŜy za gotówkę a w przypadku zbycia lokalu w okresie krótszym niŜ 5 lat Ŝąda jej 
zwrotu. 
Radny Trawiński powiedział, Ŝe radni mogą Panią Hamerla tylko obdarzyć sympatią ale nie 
mają wpływu na sprzedaŜ lokalu i co za tym idzie nie mogą pomóc. 
Radny powiatowy Król przypomniał, Ŝe Burmistrz powiedział iŜ główny najemca moŜe 
wykupić swoje mieszkanie ale nie musi. Według niego jest to czysta spekulacja, gdyŜ osoba 
mieszka zagranicą i nie potrzebuje mieszkania w Jastrowiu. 
Burmistrz w odpowiedzi radnemu Królowi powiedział, Ŝe działki w przetargu kupują takŜe 
osoby mieszkające zagranicą. Nie moŜna pozbawiać lokalu osób, które przebywają zagranicą 
i tam pracują, nie ma takich podstaw. 
Dyrektor ZGM powiedział, Ŝe około 40 osób płaci przelewami z zagranicy za czynsz i koszty 
zarządu. 
Radny Mańkowski powiedział, Ŝe chodzi o kwestię opłat. Pani Hamerla przez te lata płaciła 
za mieszkanie i co teraz z tymi pieniędzmi. 
Dyrektor ZGM powiedział, Ŝe zgodnie zobowiązującymi przepisami za zapłatę za mieszkanie 
odpowiadają solidarnie wszystkie dorosłe osoby zamieszkałe w lokalu. Pani Hamerla 
mieszkała więc powinna płacić. 
Burmistrz odpowiadając Pani Hamerla w temacie tego, Ŝe zainwestowała w mieszkanie, do 
którego nie miała tytułu prawnego powinna sobie zdawać sprawę z ponoszonego ryzyka. 
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Na tym Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i poprosił o głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
Do głosowania jednak nie doszło gdyŜ radni chcieliby przegłosować kaŜdą pozycję w 
uchwale osobno. 
Radny Kacprzak złoŜył wniosek formalny aby głosować nad kaŜdym punktem osobno. 
Pan Przewodniczący natomiast zaproponował a by któryś z radnych zgłosił wniosek formalny 
aby z głosowania wyłączyć pkt. 4 uchwały. 
Burmistrz nie chciał zgodzić się propozycjami radnych. Przypomniał, Ŝe przy uchwale o 
udzieleniu bonifikaty zawsze wnosi o 90% zniŜki. Nie moŜna rozróŜniać ludzi i po raz 
kolejny wnosi o przegłosowanie całej uchwały. 
Radna Bogulicz powiedziała, Ŝe moŜe lepiej się wstrzymać z przegłosowaniem a stosunki w 
rodzinie się poprawią.  
Radny Cielas chciał wiedzieć na jakiej podstawie moŜna odrzucić pkt. 4 uchwały. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe nie moŜna prawa stosować wybiórczo. 
Radna Kazberuk zaproponowała aby wstrzymać się z głosowaniem i poczekać na opinię 
radcy prawnego. 
Burmistrz po raz kolejny zwrócił się do radnych z prośbą o przegłosowanie tego projektu. 
Przypomniał, Ŝe stawki podatkowe na posiedzeniu komisji były głosowane kolejno ale na 
sesji juŜ jako uchwała. Radni nie decydują o sprzedaŜy lokalu ale o udzieleniu bonifikaty od 
ceny lokalu i wszystkich naleŜy traktować jednakowo. 
O godz. 1710 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godz. 1715 wznowiono obrady. 
Pan Przewodniczący powołał się na uchwałę nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu w 
sprawie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz 
ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas  
czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie i zacytował  
§ 5 ust. 1, 2, 3, 4, 5. Podkreślił, Ŝe głosować naleŜy zgodnie z prawem. Burmistrz występuje o 
zgodę na bonifikatę, jeŜeli w tym wypadku ktoś się nie zgadza to niech głosuje przeciwko. 
Radny Gawluk jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, Ŝe jeŜeli radny złoŜy 
wniosek naleŜy go przegłosować. 
Radny Trawiński po raz drugi złoŜył wniosek o głosowanie kaŜdego punktu oddzielnie 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę Rady poprosił o głosowanie. 
Radny Trawiński wycofał swój wniosek. 
Głosowanie: 
Za                       - 12 
Wstrzymało się   -  2 
Przeciw               -  0 
 
Ad. 7 Sprawy bieŜące 
 
Pan Przewodniczący poiformował, Ŝe następna sesja odbędzie się 24.11.2009r. – tematyka 
zgodnie z Planem Pracy Rady Miejskiej. Posiedzenia poszczególnych komisji odbędą się 16, 
17 i 18 listopada 2009r. 
Pan Przewodniczący zapoznał wszystkich z pismem Platformy Obywatelskiej  Koło w 
Jastrowiu w sprawie finansowania sportu w gminie (zał nr 11). 
Burmistrz  poprosił Przewodniczącego o kontakt z Proboszczem w sprawie mszy z okazji 11 
Listopada. 
Radny Król poinformował o posiedzeniu Zarządu Krajowego Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Przez dwa dni trwała debata i wypracowane stanowisko zostało przekazane do Ministerstwa 
Rolnictwa. 
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Jutro odbędzie się spotkanie z posłem Halembą i Dyrektorem Agencji Rolnej w sprawie 
pomocy dla wsi popegeerowskich. Starostwo złoŜyło wniosek o”schetynówkę” Jastrowie- 
Brzeźnica i oczekuje na wyniki. Na posiedzeniu zarządu powiatu podjęto decyzje o budowie 
ORLIKA w Jastrowiu przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, będzie ono słuŜyło dzieciom 
ze szkoły podstawowej i młodzieŜy i dzieciom z osiedla 1 Maja. Rozpoczęto budowę drogi 
Jastrowie-Borucino a w styczniu będzie budowany chodnik w Zagórzu. 
 
Ad. 8 
Radna Bogulicz zwróciła się z wnioskiem o wyrównanie drogi na Alei Wolności i wycięcie 
uschłej brzozy na ul. Brzozowej. 
Radna Kazberuk zapytała czy były prowadzone rozmowy w sprawie przystanku na Ŝądanie na 
ul. śymierskiego, czy inwestycja na ul. Puławskiego jest odebrana bo mieszkańcy zgłaszają 
załamany polbruk, zgłosiła takŜe zapchane studzienki kanalizacyjne na ul. 10 Pułku Piechoty 
oraz poprosiła o równanie ulicy Bocznej i w miejscu gdzie mieszka P. Kot i Koman. 
Radny Tawiński powiedział, Ŝe na ostatniej sesji mówiło się o otrzymanym piśmie od Pana 
Koczenasz i obiecano wyjaśnienia w tej sprawie, teraz otrzymał juŜ drugie pismo a na 
pierwsze nie otrzymał wyjaśnień po czym odczytał to pismo. 
Z-ca burmistrza odpowiedział, Ŝe 20.10.2009r. Pan Koczenasz otrzymał odpowiedź na swoje 
pismo. Jego zarzuty są bezzasadne, gdyŜ taki zakaz dotyczy nauczycieli mianowanych i 
dyplomowanych a zatrudniono nauczycielkę kontraktową. 
Radny Kacprzak zapytał kto z ramienia powiatu będzie nadzorował wykonanie drogi do 
Borucina gdyŜ są wątpliwości, iŜ droga zostanie wykonana dobrze. 
Radny Hundt zapytał jak będzie rozwiązany technicznie wjazd w drogę do Pniewa  aby 
poprawić bezpieczeństwo ruchu. 
Radna Bogulicz zapytała radnego powiatowego Króla dlaczego w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym zatrudnia się emeryta przeciwko któremu toczy się postępowanie karne a 
tylu młodych ludzi po studiach nie moŜe znaleźć pracy. 
Radny Król powiedział, Ŝe na pytanie radnej Bogulicz nie odpowie, gdyŜ nie jest to sprawa do 
rozstrzygania na sesji. Natomiast radnemu Kacprzakowi odpowiedział, Ŝe nadzór nad 
wykonaniem drogi do Borucina będzie prowadził Zarząd Dróg, pracują tam fachowcy, którzy 
znają się na swojej pracy. Inwestycja trwa i nic nie wskazuje na to, Ŝe jest źle prowadzona. 
Radna Bogulicz zapytała dlaczego nauczyciel, który pracuje bez zarzutu ma „goły etat” a 
innym nauczycielom daje się nadgodziny. 
Radny Król odpowiedział, Ŝe jest to sprawa dyrektora. 
Pan Przewodniczący Dymek w imieniu Pani Berczyńskiej poprosił o naprawienie drogi 
dojazdowej do bloku na ul. Roosevelta. Wie Ŝe to jest działka kolejowa ale moŜe jest 
moŜliwość jej odkupienia od kolei. 
Burmistrz odpowiadając w sprawie Alei Wolności powiedział, Ŝe jutro będzie robiona, w 
sprawie brzozy naleŜy zapytać Pana Kozłowskiego natomiast na przystanek przy ul. 
śymierskiego nie ma szans bo jest to droga krajowa o duŜym   ruchu i niema dobrego miejsca 
na usytuowanie przystanku. Na ul. Puławskiego inwestycja jest juŜ odebrana i zapłacona a 
polbruk został zepsuty przez energetykę i ma przez nią zostać naprawiony. Kierownikowi 
Sarnie zlecił równanie ulic zgłoszonych przez radną Kazberuk i sprawdzenie studzienek. 
Temat ul. Roosevelta jest znany i nie ma szans na okupienie działki od kolei po prostu trzeba 
drogę naprawić chociaŜ działka nie jest własnością gminy. 
Radny Kacprzak poprosiło wystosowanie pisma do kolei w sprawie remontu dworca 
kolejowego. Tunel, przez który przechodzi się na perony jest w strasznym stanie to samo 
budynek dworca. Jest to nasza wizytówka i źle o mieście świadczy. 
Radny Gawluk zgłosił, Ŝe po zrobieniu chodnika na ul. Konopnickiej firma zostawiła bałagan. 
Są zdewastowane trawniki i zasypane studzienki. 
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Radny Grzelak w sprawie nowego chodnika na początku  Sypniewa poprosił o zabezpieczenie 
barierkami, w sprawie przejścia nad rzeczką czy to zostanie zrobione jeszcze tej jesieni. 
Radna Kazberuk zapytała o przeznaczenie pustego budynku kolejowego stojącego przy 
przejeździe na drodze w kierunku Piły.   
Radny Trawiński podziękował Panu Pokajewiczowi za dostarczenie do Nadarzyc 
komputerów i drukarki. 
Burmistrz poinformował, Ŝe odbyło się spotkanie z lekarzami z Medjastu, którzy przy 
słodkim poczęstunku sesrdecznie podziękowali za wykonany remont w przychodni. Lekarze 
są bardzo zadowoleni i podziękował Dyrektorowi Wojtiukowi za bardzo dobre wykorzystanie 
przyznanych środków. Jeszcze w tym roku rozpocznie się remont skrzydła gdzie jest apteka a 
w przyszłym roku zostanie wykonana elewacja. 
W temacie dworca PKP są małe szanse na to aby remont był przeprowadzony, juŜ nieraz 
pisano w tym temacie do Dyrekcji PKP- duŜe koszty remontu i brak na to środków. 
JeŜeli chodzi o pusty budynek przy torach to zgłosiła się osoba, która jest na liście przydziału 
lokalu i zgłosiła chęć zagospodarowania tego budynku. Kolej odpisała, Ŝe moŜe go gminie 
wydzierŜawić i gmina niech go wyremontuje i utrzymuje. Przez kolej jest on przewidziany do 
rozbiórki. Widać z tego, Ŝe nie ma sensu ponosić takich kosztów. 
Więcej wniosków nie było. 
O godz. 1820  Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe porządek sesji został wyczerpany zamknął 
posiedzenie.  
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 
 
 
 
 
 
 


