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Protokół nr XXXVIII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się w dniu 26 stycznia 2010r. w godzinach 1500-1730  

 
W sesji uczestniczyło początkowo 14 radnych – (radny Sakowicz się spóźnił) 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 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Panowie Pokajewicz i Antoniewicz 
- Sołtysi 
- radny powiatowy Król 
- Prasa 
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Paweł Dymek – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1500 otworzył obrady, powitał zebranych informując, Ŝe obradom będzie się 
przysłuchiwać grupa młodzieŜy z Brzeźnicy Kolonii, która uczy się zawodu reportera pod 
opieką Pana Romana Koeniga, po czym stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego 
Wojciecha Sakowicza na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczy przedstawił porządek obrad: 
 
1. Sprawy regulaminowe: 
a) stwierdzenie kworum 
b) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami. 
3. Sprawozdania stałych komisji Rady Miejskiej z działalności w 2009 roku 
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej za 2009 rok 
5. Podjęcie uchwał :   
    - w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2010  
    - w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
    - w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Jastrowiu na 2010 
rok 
    - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
6. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
7. Zakończenie 
Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 
 
Ad.2  
Burmistrz Ryszard Sikora przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Radny Hundt zapytał ile jest działek do sprzedaŜy w Nadarzycach i jaka jest ich średnia 
powierzchnia. 
Pani Kierownik Referatu Rolnictwa Urszula śmudzińska- Czerwonka odpowiedziała, Ŝe jest 
do sprzedaŜy 13 działek o róŜnej powierzchni uŜytkowej od 430m2 do 1200m2. 
Radny Kruszyński zapytał jaki te działki maja status w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Burmistrz odpowiedział, Ŝe są to działki przejęte od wojska, część została sprzedana bez 
przetargu osobom, które wybudowały się na tych działkach a te są wolne i w przetargu będą 
sprzedawane jako rekreacyjne. 
Pani śmudzińska dodała, Ŝe na tych działkach moŜna wybudować budynki do 60m2 
powierzchni uŜytkowej. 
Radny Kacprzak zapytał czy zmiana kontraktu lekarza dentysty w Sypniewie to juŜ jest 
sprawa pewna. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe na wniosek radnego Stapińskiego i lekarza stomatologa 
rozmawiał w Pile w Oddziale NFZ jednak musiał napisać pismo do Poznania w celu 
zwiększenia kontraktu, czy jest szansa nie wiadomo ale będziemy walczyć, gdyŜ lekarz jest 
zŜyty ze społecznością sypniewską i warto powalczyć.  
Więcej pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej 
Władysław Cielas przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w 2009 roku (zał nr 3) 
Pytań nie było. 
 
Pan Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony 
Środowiska Wojciech Sakowicz przedstawił sprawozdanie z działań komisji w 2009 roku. 
Pytań nie było. 
 
Pan Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Henryk 
Trawiński przedstawił sprawozdanie z działań komisji w 2009 roku (zał nr 4). 
Pytań nie było. 
 
Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Stanisław Gawluk przedstawił sprawozdanie z 
działań komisji w 2009 roku (zał nr 5). 
Pytań nie było. 
Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 4  
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe wszyscy radni informację z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu za okres od dnia 1.01.2009r. do 31.12.2009r. otrzymali wcześniej, po 
czym poinformował, Ŝe Rada Miejska odbyła 12 posiedzeń i uchwaliła w tym czasie 78 
uchwał. Następnie zapytał czy są jakieś pytania lub uwagi w tym temacie. 
Nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
- projekt uchwały nr 229/2010 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta Jastrowie na 2010 
rok (zał nr 6) wyjątkowo przedstawił burmistrz Ryszard Sikora informując zebranych, Ŝe 
szczegółowo zmiany były omawiane na posiedzeniach komisji. Dokonuje się przeniesienia 
między rozdziałami kwoty 15tys. z przeznaczeniem na remont samochodu straŜackiego oraz 
200tys. zamiast remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii na budowa świetlicy w 
Brzeźnicy Kolonii. Poinformował takŜe o zebraniu wiejskim, które odbyło się w Brzeźnicy 
Kolonii, na którym stosunkiem głosów 29 do 1 mieszkańcy postanowili wnioskować do 
radnych i burmistrza aby zamiast remontować starą świetlicę  na miejscu boiska wybudować 
nowy budynek. Remont wykonywałby Ośrodek Kultury a budowę będzie prowadził Urząd 
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Gminy i Miasta. Czas realizacji rozłoŜony byłby na okres 2 lat. Zdaniem burmistrza 
inicjatywa mieszkańców jest zasadna, trzeba jednak jeszcze dołoŜyć do budowy około 200tys. 
razem byłoby 400tys. Ze sprzedaŜy starego budynku środki przeznaczono by na budowę 
nowego a mieszkańcy  na festynach zbieraliby środki potrzebne na wyposaŜenie świetlicy. 
Fundusz sołecki takŜe zostałby przeznaczony na budowę świetlicy. 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusje w tym temacie. 
Jako pierwszy zabrał głos radny Cielas stwierdzając, Ŝe znów radni zostali zaskoczeni przez 
burmistrza. Rozumie mieszkańców Brzeźnicy Kolonii ale w Jastrowiu młodzieŜ teŜ nie ma 
gdzie się spotykać. Chciałby wiedzieć na jakiej podstawie burmistrz oszacował, Ŝe na budowę 
potrzeba 400tys. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe kosztorys jest tylko szacunkowy a 400tys. kosztowało 
wybudowanie budynku księgowości i stąd ta kwota ale ona moŜe się jeszcze zmienić. 
Radny Sakowicz stwierdził, Ŝe jest zaskoczony postawą niektórych radnych. On namówił 
sołtysa do budowy nowego budynku świetlicy, w starym budynku jest współwłaściciel co w 
przyszłości moŜe powodować konflikty. Budowa moŜe być prowadzona na działce gminnej, 
mieszkańcy aktywnie na festynach będą zbierać fundusze. Trzeba mieszkańców docenić bo 
będą się aktywnie angaŜować w pozyskiwanie środków na wyposaŜenie nowej świetlicy. 
Radny Gawluk jest przeciwny temu zadaniu, został zaskoczony przez burmistrza, budŜet 
został przyjęty w wersji oszczędnościowej a teraz burmistrz planuje kolejne inwestycje. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w swojej propozycji zawarł tylko zmianę z remontu na budowę 
świetlicy a kwota w budŜecie na ten rok wcale się nie zmienia. Natomiast dokładnie nie 
wiadomo jeszcze ile docelowo będzie kosztować budowa. Szacowana kwota 400tys. 
rozłoŜona jest na 2 lata. 
Radny Cielas odpowiedział, Ŝe rozmowa była o 200tys. plus środki uzyskane ze sprzedaŜy 
starego budynku. 
Radna Kazberuk powiedziała, Ŝe widziała stary budynek i rzeczywiście jest w ruinie. Popiera 
jednak kolegów radnych, gdyŜ mają rację. Z dnia na dzień podjęto decyzję o budowie nowego 
budynku chociaŜ wcześniej radny Trawiński proponował aby zamiast remontować zastanowić 
się nad budową. 
Radny Gawaluk stwierdził, Ŝe burmistrz nie traktuje wszystkich równo, 200m2 powierzchni to 
bardzo duŜo moŜe wystarczy 100m2 i wtedy koszty będą mniejsze. Przypomniał takŜe sprawę 
budowy szatni na stadionie w Brzeźnicy, padały tam kolosalne kwoty a ostatecznie zrobiono 
inaczej. Ten wniosek burmistrz wprowadza szybko po uchwaleniu budŜetu a jego wniosek 
złoŜony we wrześniu ubiegłego roku na kwotę 20tys. nie doczekał się realizacji. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe gwałtowność podejmowania decyzji jest czasem potrzebna, 
osobiście przychyla się do wniosku mieszkańców aby wybudować nową świetlicę, stara jest 
mała i nie spełnia wymogów. NaleŜałoby na tę inwestycje poszukać środków zewnętrznych a 
tych gmina otrzymuje mało. MoŜe trzeba  rozliczyć ludzi, którzy przygotowują wnioski. Nie 
moŜna pozwolić aby odrzucano je z przyczyn formalnych. 
Radny Kacprzak powiedział, Ŝe w czasie dyskusji rodzą się najlepsze rozwiązania, a głos 
radnego Kruszyńskiego jest słuszny. Inwestowanie w stare nie ma sensu, jest współlokator a 
budując nowy budynek będzie gospodarz. JeŜeli chodzi o zapis w budŜecie zadanie jest to 
samo ale tylko inaczej się nazywa. Kwota pozostaje ta sama a tylko zmienia się nazwę z 
remont na budowa. NaleŜy jednak zastanowić się nad wielkością budynku, w przyszłości 
będą występować koszty eksploatacyjne, czy będzie stać na ich zapłatę. Decyzja o budowie 
jest słuszna ale trzeba znaleźć optymalne rozwiązanie. Na zakończenie zaapelował do 
kolegów aby przychylili się do wniosku mieszkańców Kolonii Brzeźnica. 
Radny Hundt poparł kolegę Kacprzaka i przypomniał, Ŝe stary budynek wpisany jest do 
rejestru zabytków i niektóre prace remontowe będą wymagały zgody konserwatora zabytków. 
Zmniejszenie powierzchni w nowym budynku teŜ nie jest dobre. Trzeba myśleć 
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przyszłościowo, świetlica będzie słuŜyła mieszkańcom przez długie lata, potrzebne jest 
zaplecze socjalne i duŜa sala a 80m2 to stanowczo zbyt mało. 
Burmistrz stwierdził, Ŝe jest zdziwiony postawą kolegów radnych, Ŝycie pisze róŜne 
scenariusze, kto jeździ na festyny ten wie jakie są potrzeby mieszkańców wsi. To nie jest 
nowe zadanie a zamianę remontu na budowę podyktowały warunki praktyczne. Odnośnie 
wielkości to podał tylko przykład a jeŜeli będzie pozytywna decyzja radnych to dopiero biuro 
projektowe zaprojektuje budynek, zgodnie z przepisami i to projektanci najlepiej będą  
wiedzieli jakie są normy na budynki uŜyteczności publicznej. 
Radny Trawiński stwierdził, Ŝe rozmawiamy o dwóch rzeczach, mówimy o potrzebie ale 
zostaliśmy trochę zmanipulowani, mówiło się o kwocie 200tys. a teraz mówi się o kwocie 
400tys. Jakim prawem dysponujemy budŜetem nowej rady i burmistrza. 
Radny Mańkowski jest za budową nowego budynku i zaproponował aby budować metodą 
gospodarczą to będzie taniej. Lepiej dołoŜyć do czegoś nowego niŜ remontować stare. 
Radny Grzelak jest takŜe za tym aby zadanie to przyjąć i prosi aby to przegłosować a nie 
dyskutować. Dyskusja o kosztach budowy powinna być wtedy kiedy wniosek będzie juŜ 
przyjęty. 
Radna Bogulicz jest takŜe za budową ale wstawia się za młodzieŜą jastrowską aby o niej 
pamiętać. 
Radny Gawluk sprostował, Ŝe nie jest przeciwny budowie ale uwaŜa, Ŝe koszty są zbyt 
wysokie. 
Pan Przewodniczący podsumowując dyskusje stwierdził, Ŝe głównym problemem są wysokie 
koszty i trzeba zrobić wszystko aby je zminimalizować po czym  przeczytał uchwałę i 
zarządził głosowanie. 
 
Głosowanie: 
Za                   – 12 
Przeciw              -0 
Wstrzymało się- 3 
 
Sołtys Brzeźnicy Kolonii Ryszard Konczerewicz  podziękował radnym w imieniu 
mieszkańców, zapewnił, Ŝe jest to dobra inwestycja a środki z funduszu sołeckiego zostaną 
przeznaczone na wyposaŜenie świetlicy. 
 
O godzinie 1610 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1620. 
 
- uchwała nr 230/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości (zał nr 7) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 231/2010 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w 
Jastrowiu na 2010 rok (zał nr 8) przedstawił Pan Przewodniczący i poprosił o przegłosowanie 
kaŜdego załącznika osobno: 
Załącznik nr 1 – przyjęty jednogłośnie 
Załącznik nr 2 – przyjęty jednogłośnie 
Załącznik nr 3 – przyjęty jednogłośnie 
Cała uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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- uchwała nr 232/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Jastrowiu na 2010 rok (zał nr 9) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Pytań nie było. 
Uchwałę przyj ęto jednogłośnie. 
 
- uchwała nr 233/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta 
Jastrowie (zał nr 10) przedstawił Pan Przewodniczący. 
Radny Kruszyński zapytał kto jest wnioskodawcą podniesienia wynagrodzenia burmistrzowi. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe Pani Sekretarz Renata Szewczyk. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe na dzisiejszej sesji Pani Sekretarz jest nieobecna a chciałby 
się dowiedzieć co przemawia za tym aby podnieść wynagrodzenie burmistrzowi. 
Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak powiedział, Ŝe Pani Sekretarz jest cały tydzień na urlopie, 
poza Jastrowiem. 
Radny Kruszyński powiedział, Ŝe argumentacja Pani Sekretarz przedstawiona na komisji, Ŝe 
burmistrz został wybrany człowiekiem roku przez kilku dziennikarzy jest dla niego 
niewystarczająca, chciałby wysłuchać czy są inne argumenty. 
Radny Cielas zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik czy dla sfery budŜetowej przewidziana 
jest podwyŜka 3%, czy kierownicy jednostek i w urzędzie takŜe otrzymali 3% podwyŜki. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, Ŝe w budŜecie zaplanowano właśnie 3% podwyŜki dla sfery 
budŜetowej. 
Radny Cielas stwierdził, Ŝe w takim razie jeŜeli dostali wszyscy 3% podwyŜki i jest ona 
planowa to dlaczego nie dać jej burmistrzowi. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe do materiałów otrzymanych od Pani Sekretarz były 
dołączone te mówiące o 3% podwyŜce w sferze budŜetowej i myślał, Ŝe na komisjach zostało 
to omówione a następnie poprosił Panią Skarbnik aby poinformowała na jakiej zasadzie 
naliczany jest fundusz na podwyŜki. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe przy projektowaniu budŜetu na 2010 rok uwzględniono 
wskaźniki dotyczące wzrostu dochodów, które wynikały z podjętych juŜ uchwał podatkowych 
oraz wskaźniki wzrostu płac, które wynoszą  3% natomiast wzrost płac w oświacie od 
września wyniesie  7%. 
Radna Kazberuk biorąc powyŜsze pod uwagę chciała potwierdzenia, Ŝe kaŜdy pracownik 
dostał 3% podwyŜki, zapytała czy są moŜe jakieś „widełki” bo we wniosku jest 4,5% 
podwyŜki dla burmistrza. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe te 3% nalicza się od całego funduszu płac ale burmistrz 
jako kierownik zakładu podwyŜki dla podległych mu pracowników nalicza według 
obowiązujących kryteriów i to nie musi być takie sztywne 3%. 
Głos zabrał radny Kruszyński i powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o podwyŜki dla pracowników to 
przyznaje je burmistrz a dla burmistrza podwyŜkę przyznają radni. Osobiście nie widzi 
potrzeby aby podwyŜszać burmistrzowi wynagrodzenie. Przy takiej kwocie jaką otrzymuje 
obecnie podwyŜka nie jest zasadna i to od radnych zaleŜy czy będzie otrzymywał więcej ale 
podwyŜka nie jest przymusem, trzeba się zastanowić czy biorąc pod uwagę działania 
burmistrza podwyŜka się mu naleŜy. 
Radny Sakowicz powiedział, Ŝe te 3% jest przyznane odgórnie dla pracowników a burmistrz 
kieruje gminą,  zadeklarował, Ŝe to jego ostatnia kadencja, tyle lat dobrze kierował gminą a to 
o czymś świadczy i podwyŜka mu się naleŜy. 
Radny Kacprzak takŜe przychylił się do zdania poprzednika, burmistrz na forum 
wojewódzkim ma szacunek a biorąc pod uwagę zarobki innych burmistrzów ma stosunkowo 
niskie pobory w związku z powyŜszym uwaŜa za stosowne podwyŜszenie wynagrodzenia. 
Radny Kruszyński stwierdził, Ŝe porównywanie wynagrodzenia burmistrzów innych gmin nie 
jest właściwe moŜe lepiej porównać co burmistrzowie w tamtych gminach zrobili, jak te 
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gminy funkcjonują. Na ostatniej sesji obcięto duŜo inwestycji a teraz podnosi się 
wynagrodzenie burmistrzowi, nie wygląda to przyzwoicie w dobie kryzysu. 
Radny Hundt powiedział, Ŝe mówimy o kwocie 460zł brutto tj. netto około 220zł a więc 
duŜego wpływu na budŜet nie będzie ta podwyŜka miała. 
Radny Trawiński nie chciał zabierać głosu ale jednak zabrał, jest to sprawa kontrowersyjna i 
przypomniał radnym, Ŝe na początku kadencji burmistrz obiecał, Ŝe nie będzie prosił o 
podwyŜkę a teraz co rok jest od nowa ustalane jego wynagrodzenie i zmartwił się, Ŝe 
marketingowo propozycja podwyŜki moŜe burmistrzowi nie posłuŜyć. 
Na tym Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                        - 9 
Przeciw               - 4 
Wstrzymało się   -2 
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący ogłosił, Ŝe następna sesja odbędzie się 23.02.2010r. o godz. 1500 , 
tematyka będzie zgodna z planem pracy. W związku z tym, Ŝe będzie zmiana taryf za wodę i 
ścieki proponuje aby w dniu 16.02.2010r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji a Komisja 
Oświaty odbyła posiedzenie wyjazdowe w tym dniu do południa i zwiedziła świetlice 
środowiskowe. Po czym poinformował kolegów radnych, Ŝe Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą Nr XLII/586/09 z dnia 21 grudnia 2009r. ogłosił rok 2010 „Rokiem 
Roty” na terenie województwa wielkopolskiego, następnie przeczytał treść i uzasadnienie 
uchwały (zał nr 11) po czym poprosił radnych o wyraŜenie poprzez głosowanie opinii na ten 
temat aby moŜna było skierować odpowiednie pismo do dyrektorów szkół. 
Propozycja została przyjęta jednogłośnie (14 głosów, radny Kruszyński wyszedł) 
Radny powiatowy Król podzielił się z radnymi czym zajmował się zarząd powiatu: 
1. Po interwencji parlamentarzystów znowu w Jastrowiu zatrzymują się pociągi w godzinach 
od 1900 do 700 
2. W CPR zakupiono nowy komputer wyposaŜony w specjalny program, który umoŜliwia 
dyspozytorowi PSP umiejscowienie w kaŜdej chwili karetki wyposaŜonej w GPS 
3. Poinformował takŜe o zatwierdzeniu budŜetu powiatu na 2010 rok i inwestycjach w gminie 
Jastrowie jakie zostały zaplanowane w tym budŜecie przy wsparciu Rady Miejskiej w 
Jastrowiu:  
- budowa drogi Jastrowie-Borucino (9mln z tego 1/3 to dofinansowanie z gminy) 
- przebudowa drogi powiatowej Jastrowie-Nadarzyce( nie otrzymała ta inwestycja 
dofinansowania w ramach tzw. schetynówki, jednak inwestycja będzie dzięki dotacjom gminy 
opiewała na kwotę 1mln.) 
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Nadarzycach (100tys. w tym jest tylko 
zakup materiału a robocizna naleŜy do powiatu) 
- budowa ORLIKA przy OSzW w Jastrowiu(1mln) 
Na tym zakończył swoją informację. 
Pan Przewodniczący zapytał czy radni chcieliby zabrać głos w sprawach bieŜących. 
Radna Bogulicz zapytała czy w WTZ od strony wejścia nie moŜna by zrobić podjazdu, było 
by wygodniej dla niepełnosprawnych. 
Radny Hundt zapytał czy lodowisko, które jest przy Hali będzie dostępne dla dzieci. 
Dyrektor Puzio odpowiedział, Ŝe lodowisko nie do końca jest dobrze zrobione, będą jeszcze 
poprawki bo na razie nie jest zdatne do uŜytku. Ferie trwają we wszystkich obiektach, są 
koncerty, rozgrywki piłkarskie i inne zajęcia. 
Radna Kazberuk przypomniała, Ŝ w czerwcu 2009 roku złoŜyła pismo do burmistrza 
skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg w sprawie zamontowania świateł na skrzyŜowaniu 
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ulic śymierskiego i Poniatowskiego i dzisiaj otrzymała odpowiedź, Ŝe warunki widoczności, 
liczba zdarzeń i niewielkie natęŜenie ruchu drogowego nie uzasadniają zamontowania świateł. 
Dalej napisane jest, Ŝe jest za mała liczba ofiar śmiertelnych , prosi więc obecnych na sesji 
redaktorów aby napisać o tym w swoich gazetach bo kiedy zdarzy się wypadek śmiertelny to 
dopiero wtedy Dyrekcja zareaguje prawidłowo. 
Druga sprawa to zadbanie o estetykę miasta, fatalnie wygląda oklejanie gazetkami, ulotkami i 
ogłoszeniami słupów, bram, prosi o wyznaczenie osób, które mogą zając się tym problemem. 
Pan burmistrz skierował pytanie do radnego powiatowego, czy to prawda, Ŝe na budowę drogi 
Jastrowie – Brzeźnica przeznaczono tylko 1mln. Uzgodnienia były zupełnie inne, gmina 
zgodziła się dofinansować powiat kwotą 600tys. z tego 100tys. na budowę chodnika w 
Nadarzycach a inwestycja miała kosztować o wiele więcej niŜ 1mln bo około 4mln. 
Radny powiatowy odpowiedział, Ŝe złoŜony był wniosek o schetynówkę na 4mln ale odpadł i 
na dzień dzisiejszy powiat dokłada 400tys co razem z dotacją gminy daje 1mln, ale nie jest 
powiedziane, Ŝe nie będzie dołoŜone więcej. 
Pani sołtys Samborska zaprosiła wszystkich na I Turniej Wiejski w Karate, który odbędzie się 
30.01.2010r. o godzinie 1600 w świetlicy wiejskiej w Samborsku. 
Radny Kruszyński poprosił aby materiały sesyjne w ramach oszczędności drukować 
dwustronnie i aby materiały były dostarczane w terminie zgodnym z obowiązującymi 
przepisami. 
Pan Przewodniczący przypomniał burmistrzowi, Ŝe ustawa o samorządzie gminnym mówi, Ŝe 
projekty uchwal powinny być dostarczone radnym na 7 dni przed sesją natomiast jeŜeli 
chodzi o zmiany do budŜetu to czasami trzeba je wnieść w ostatniej chwili bo przyjdzie np. 
decyzja wojewody. 
Pani Skarbnik usprawiedliwiając się poinformowała, Ŝe na posiedzeniach komisji zmiany do 
budŜetu były omawiane ustnie, gdyŜ nie było wiadomo jaka będzie ostateczna decyzja, 
dlatego dopiero na sesje przygotowała projekt uchwały na piśmie. 
Pan Przewodniczący poprosił aby jeŜeli to jest moŜliwe projekty uchwał trafiały do biura rady 
na 7 dni przed sesją oraz prosił o wyrozumiałość radnych bo czasami są projekty które 
wpływają w ostatniej chwili. 
O godzinie 1730 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe zaplanowany porządek sesji został 
wyczerpany, podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXVIII sesji Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 


