
 1 

Protokół nr XVIII  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 26 kwietnia 2012r. w godzinach 1600-1745 

 
W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecny radny Prokopowicz ) 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
-Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- Przewodnicząca Rady Seniorów- Krystyna Błońska 
- radny powiatowy – Ryszard Sikora 
-  sołtysi 
-  prasa 
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Jan Przybylski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Aleksandrę Ciołek na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe 
          a) stwierdzenie kworum 
          b) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2.  Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Ocena zasobów pomocy społecznej zgodnie z art. 16 a.1. ustawy  
     o pomocy społecznej  
4. Omówienie projektów uchwał w sprawie: 

- zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony  środowiska i 
gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania 
-  rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora  Zespołu 
Szkół Samorządowych w Sypniewie 
- zmian w budŜecie gminy i miasta na 2012r. 
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy miasta Jastrowie 

5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez uwag. 

 
Ad. 2 
Informację o pracy między sesjami przedstawił Burmistrz (zał nr 2). 
Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto bez uwag. 

 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący Przybylski poinformował, Ŝe na wspólnym posiedzeniu komisji, które 
odbyło się 24.04.2012r. Pan Kierownik MGOPS szczegółowo omówił pkt. 3 a wszystkie 
komisje jednogłośnie przyjęły informację. 
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Pytań nie było. 
Informacj ę przyj ęto jednogłośnie (14 głosami) 

 
Ad. 4 
- uchwała nr 104/2012 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu 
ochrony  środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania (zał nr 3) Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe projekt 
uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji a Pan Kozłowski poinformował o 
zmianach jakie zostały wprowadzone do uchwały na wniosek radnych wypracowane na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz zapytał ile wniosków o dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni wpłynęło na dzień dzisiejszy. 
Pan Kozłowski odpowiedział, Ŝe zainteresowanych jest 8 osób a na dotacje przeznaczono w 
budŜecie 10tys. 
Radna Harbuzińska-Turek w związku z zapisem § 2 pkt. 4 pytała o tereny, na których moŜna 
ubiegać się o dofinansowanie na oczyszczalnie. 
Pan Kozłowski wytłumaczył, Ŝe w uchwale chodzi o to by nie finansować terenów, na 
których gmina ma koncepcję budowy kanalizacji. 
Wiceprzewodniczący Sakowicz przypomniał sołtysowi Brzeźnicy-Kolonii aby poinformował 
zainteresowane osoby by złoŜyły wnioski poniewaŜ uchwała dotyczy głównie tego terenu. 
Pan Kozłowski poinformował, aby z wnioskami się wstrzymać poniewaŜ uchwała zacznie 
obowiązywać dopiero po  opublikowaniu a to potrwa. Będzie informacja kiedy moŜna składać 
wnioski. 
Radna Harbuzińska-Turek wytknęła błędy formalne jakie jej zdaniem znajdują się w uchwale 
oraz zwróciła uwagę, Ŝe jej zdaniem zał nr 4 czyli protokół odbioru nie jest właściwy i 
zaproponowała aby w § 6 ust. 4 dodać pkt. 3 w brzmieniu protokół odbioru technicznego. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie brzmienia  zał nr 4. Głos zabierał Pan Kozłowski 
radna Harbuzińska-Turek, Burmistrz, Pan Przewodniczący oraz Prezes Białas.  
Na zakończenie dyskusji Burmistrz stwierdził, Ŝe uwagi radnej są zasadne, na komisji jednak 
Ŝadnych uwag radni nie składali i zaproponował aby uchwałę odłoŜyć na później lub przyjąć 
w takiej wersji poniewaŜ ludzie czekają na dofinansowanie. 
Pan Kozłowski na polecenie Burmistrza kolejno przeczytał wszystkie załączniki do uchwały. 
Radni dalej dyskutowali nad brzmieniem ostatniego załącznika do uchwały oraz o odbiorze 
inwestycji. 
Pan Przewodniczący zaproponował aby przyjąć uchwałę z zapisem w protokole o 
rozpatrzeniu wniosków w roku 2012 i Burmistrz przedstawi informację jak wyglądała 
sytuacja praktycznie. 
Burmistrz powiedział, Ŝe Pan Kozłowski wykorzystał regulamin, który funkcjonował 
wcześniej, radni na posiedzeniu komisji wnieśli swoje wnioski a radna Harbuzińska-Turek  
bardziej szczegółowe uwagi przedstawiła po czym zaproponował aby uchwałę zostawić w 
takiej formie a zobowiązuje się przedstawić sprawozdanie z wykonania uchwały i jeŜeli 
będzie taka potrzeba to uchwała zostanie zmieniona. 
Głosowanie: 
Za                    – 11 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 3 
 
- uchwała nr 105/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na 
działalność Dyrektora  Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie (zał nr 4) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję 
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Rewizyjną, komisja wypracowała projekt uchwały, którą omówiono na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Gawluk poinformował o przebiegu 
posiedzenia komisji, o nieobecności zainteresowanego na posiedzeniu komisji oraz o 
wypracowanych wnioskach. 
Pan Przewodniczący Przybylski poinformował, Ŝe od Kuratora Oświaty wpłynęła kolejna 
skarga Pana Koczenasza i skierował ją do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Głosowanie: 
Za                    – 13 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się – 1 
 
- uchwała nr 106/2012 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2012 rok (zał nr 5) 
przedstawiła pani Skarbnik. 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         243.133 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę        21.900 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      122.537 zł 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę        98.696 zł 
II. Dochody bieŜące zmniejsza się    o kwotę                         485.098zł 
   w tym: 
1. Udział gmin w podatku dochodowym od os. fizycznych o kwotę          147.383 zł 
2. Część oświatowa subwencji ogólnej   o kwotę      173.185 zł 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      164.020 zł 
4. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
     realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę             510 zł 
III. Wydatki bieŜące zwiększa się    o kwotę     348.407 zł 
       w tym: 
      1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę     121.337 zł 
      2. Oświata i wychowanie     o kwotę       47.500 zł 
      3. Pomoc społeczna     o kwotę         1.200 zł 
      4. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę     123.370 zł 
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę         5.000 zł 
      6. Kultura fizyczna     o kwotę       50.000 zł       
IV. Wydatki bieŜące zmniejsza się    o kwotę     199.204 zł 
       w tym: 
      1. RóŜne rozliczenia     o kwotę       24.674 zł 
2. Pomoc społeczna     o kwotę     164.530 zł 
      3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę       10.000 zł 
V. Wydatki majątkowe zwiększa się   o kwotę      376.900 zł 
      w tym: 
    1.  Wykonanie projektu drogowego na osiedlu  
         Jedności Robotniczej w Jastrowiu   o kwotę        50.000 zł 
    2.  Remont pomieszczeń szkoły filialnej w Samborsku o kwotę        30.000 zł 
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    3. Zakup nieruchomości połoŜonej w Nadarzycach o kwotę      110.000 zł 
    4. Remont remizy straŜackiej OSP w Sypniewie  o kwotę                   10.000 zł 
    5. Zakup pieca c.o. Zespół Szkół Samorządowych  
        w Sypniewie      o kwotę        15.000 zł 
    6. Zakup pieca c.o Publiczna Szkoła Podstawowa  
        w Brzeźnicy      o kwotę        30.000 zł 
    7. Remont pomieszczeń w Publicznej Szkole  
        Podstawowej w Jastrowiu    o kwotę        70.000 zł 
    8. Remont łazienek w Przedszkolu Samorządowym  
        w Jastrowiu      o kwotę        30.000 zł 
    9. Dofinansowanie budowy przydomowych  
        oczyszczalni ścieków     o kwotę        10.000 zł 
    10. Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie  
        imprezowej WDK Sypniewo    o kwotę          4.800 zł 
   11. Modernizacja oświetlenia w Sali widowiskowej  
        w Domu Kultury w Jastrowiu    o kwotę                  7.500 zł 
  12. Wykonanie monitoringu przy hali widowiskowo- 
        sportowej i „Orliku”     o kwotę          3.600 zł 
 13. Modernizacja oświetlenia awaryjnego hali  
       widowiskowo-sportowej     o kwotę          6.000 zł 
VI. Wydatki majątkowe zmniejsza się   o kwotę       98.000 zł 
   w tym: 
1. Remont świetlicy wiejskiej w Samborsku   o kwotę       98.000 zł 
 
Radny Kruszyński złoŜył wniosek o wykreślenie z uchwały punktu dotyczącego zakupu 
nieruchomości w Nadarzycach. Prosi o rzetelną analizę kosztów utrzymania budynku, o którą 
zwracał się wcześniej. Nie powinniśmy kupować czegoś co do czego nie jesteśmy pewni ile 
nas to będzie kosztować i ponowił prośbę o wykreślenie tej pozycji z projektu uchwały. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe wcześniej juŜ sygnalizował zakup tej nieruchomości i 
przedstawiał swoją koncepcję jej zagospodarowania. Na ostatniej komisji Pan Kierownik 
Janusiak sygnalizował brak mieszkań chronionych a gmina ma obowiązek takie stworzyć. Nie 
dysponujemy budynkiem na takie mieszkania, poniewaŜ wiele mieszkań zostało 
wyprzedanych, powstały wspólnoty mieszkaniowe. Mieszkania jakie zostały w zasobach 
komunalnych nie nadają się na mieszkania chronione. Następnie przeczytał pismo z 
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która daje nam 60% bonifikaty i cena nieruchomości 
wynosi 97 490zł. Pokazał radnym zdjęcia nieruchomości, w której jest 8 mieszkań. Budynek 
jest niezamieszkany od 6 lat i z tego powodu nie moŜna powiedzieć jakie są koszty 
eksploatacji mieszkania. Sprawdził, Ŝe za mieszkanie o powierzchni 59,06m2  rodzina płaci 
miesięcznie 480zł. Koncepcja jest taka aby w mieszkaniach umieścić osoby, za które teraz 
płacimy w DPS po 2,5tys. za miesiąc. MoŜna ściągnąć z DPS 4 osoby i kolejne chętne teŜ 
zgłaszają chęć zamieszkania w takim mieszkaniu. Zatrudnienie znajdzie 3 opiekunki z 
Sypniewa i Nadarzyc. Podobne pomysły są realizowane w innych gminach. Cena zakupu 
nieruchomości jest bardzo atrakcyjna jednak sprzedać go przez jakiś czas nie będzie moŜna. 
Trzeba będzie ponieść małe nakłady ale ogólnie standard mieszkań jest dobry. MoŜna 
zorganizować wyjazd aby radni zobaczyli jak nieruchomość wygląda a dzisiaj chciały 
zarezerwować na ten cel środki w budŜecie. Gmina na tym nie straci i przypomniał zakup 
nieruchomości na 10 Pułku Piechoty gdzie mieszkają juŜ 2 rodziny i dla porównania podał 
przykład nieruchomości wystawionej na sprzedaŜ w Jastrowiu przy gimnazjum za cenę 
320tys. Dodał, Ŝe do nieruchomości w Nadarzycach WAM chce teŜ dołoŜyć garaŜe, które 
zostały wycenione na 19tys. 
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Radna Harbuzińska-Turek zapytała czy jesteśmy w stanie zmusić osoby w DPS aby 
przeprowadziły się do Nadarzyc. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe 4 osoby jesteśmy w stanie namówić na przeprowadzkę bo mają 
rodziny i czują się z naszym terenem związane. 
Radna powiedziała, Ŝe obawia się czy Nadarzyce to dobre miejsce dla takich osób. 
Pan Kierownik Janusiak przekonywał, Ŝe dla gminy jest to dobry interes biorąc pod uwagę ile 
gmina miesięcznie płaci za osoby  umieszczone w DPS. Pod nadzorem takie osoby mogą w 
mieszkaniach chronionych funkcjonować. 
Radni Harbuzińska-Turek, Cielas i Pan Kierownik Janusiak dyskutowali o słuszności 
wyciągania osób z DPS i względach ekonomicznych. 
Radny Kruszyński po raz kolejny poprosił o wykreślenie tej pozycji z budŜetu i powiedział, 
Ŝe nie podwaŜa atrakcyjności ceny zakupu jednak Burmistrz nie przedstawił konkretnych 
kosztów utrzymania tego budynku, nie wiadomo jakie środki w budŜecie na ten cel w 
przyszłości trzeba będzie przeznaczyć. Jest tam zainstalowane kulejące ogrzewanie 
geotermalne i trzeba dogrzewać elektrycznie a jest to drogie. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe udzieli teraz głosu Burmistrzowi i ogłosi przerwę, po 
której radni będą głosować nad przyjęciem uchwały. 
Burmistrz zapytał na jakiej podstawie radny Kruszyński mówił o wysokich opłatach za 
mieszkania. W tej chwili budynek stoi pusty i dopiero po wprowadzeniu ludzi będzie 
wiadomo jakie są koszty utrzymania. Powiedział, Ŝe wprowadzeni tam będą ludzie, którzy 
mają pieniądze i których stać będzie na opłaty. W tej chwili chce tylko zarezerwować w 
budŜecie środki na zakup nieruchomości. 
Radny Powiatowy Sikora powiedział, ze temat przejęcia budynków jest znany, WAM 
proponował przejęcie za darmo 3 budynków. Rada Powiatu podjęła temat aby stworzyć w 
powiecie złotowskim Dom Pomocy Społecznej dla mieszkańców powiatu. Jest mu przykro, 
Ŝe powiat nie moŜe znaleźć wspólnego języka w tym temacie z Burmistrzem. Były spotkania i 
uzgodnienia ale widać, Ŝe nie ma wspólnego zdania i DPS chyba nie powstanie poniewaŜ 
powiat sam nie udźwignie zadania.  Gdyby gminy środki jakie płacą za osoby umieszczone w 
DPS przeznaczyły na powstanie ośrodka w powiecie byłoby to z korzyścią dla wszystkich. 
Jest niezadowolony, Ŝe tematu na szczeblu powiatu nie da się załatwić bo gminy wolą go 
rozwiązać indywidualnie. 
O godzinie 1745 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1800 obrady wznowiono. 
Po przerwie radny Kruszyński zgłosił zaŜalenia na decyzję Pana Przewodniczącego o 
nieudzielenie mu głosu i nie głosowanie nad wykreśleniem pozycji o zakupie nieruchomości z 
projektu uchwały i poprosił o podanie podstawy prawnej. 
Pan Przewodniczący powiedział, Ŝe realizuje porządek obrad. 
Radny Ludwisiak przypomniał, Ŝe juŜ wcześniej były głosowania nad wykreśleniem z 
projektu uchwały jednej pozycji. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie za tym aby w uchwale nr 106/2012 w pkt. V 
skreślić poz. 3- zakup nieruchomości w Nadarzycach: 
Głosowanie: 
Za                      –  2 
Przeciw               – 9 
Wstrzymało się  – 3 
Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe wniosek został odrzucony. 
 
Radna Harbuzińska-Turek miała wątpliwości czy 30tys. przeznaczone na remont łazienek w 
przedszkolu to kwota realna bo potrzeba wyremontować 7 łazienek i chciała wiedzieć na jakie 
prace te środki starczą. 
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W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie remontu łazienek w przedszkolu, realności 
przeznaczonych środków. Głos zabierali radni Harbuzińska-Turek, Pan Przewodniczący 
Przybylski, Gawluk, Burmistrz. 
Na zakończenie dyskusji zgodzono się, Ŝe przed wykonaniem remontu potrzeba sporządzić 
kosztorys aby było wiadomo ile remont będzie kosztował i dopiero wtedy naleŜy planować 
środki w budŜecie. 
Pan Przewodniczący zakończył dyskusję i poprosił o głosowanie nad uchwałą. 
Głosowanie: 
Za                      –  12 
Przeciw               –  1 
Wstrzymało się  –  1 
 
- uchwała nr 107/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 6) Pan 
Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji 
i poprosił Prezesa Białasa o uzasadnienie. 
Prezes ZECIUK poinformował, Ŝe taryfy zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z „Wieloletnim 
planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-
2014”. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych 
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich 
odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez ZECIUK z 
wyłączeniem odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych. 
Taryfy będą obowiązywać w okresie od 1.06.2012r. do 31.05.2013r.  
W  zakresie zaopatrzenia w wodę przewidziano taryfę dwuczłonową: 
a) opłatę zmienną za 1m3 pobranej wody wg wskazań wodomierza 
b) opłatę stałą – abonament miesięczny za kaŜdy wodomierz 
Pan Prezes poinformował, Ŝe około 2% odbiorców wody jest nieopomiarowanych. 
W zakresie odprowadzania ścieków przewidziano taryfę jednoczłonową dla dwóch grup: 
a) odbiorcy podłączeni do kanalizacji 
b) odbiorcy dowoŜący ścieki 
Następnie Pan Prezes poinformował, Ŝe spółka będzie wykonywała kanalizację na ul. 
Jedności Robotniczej i ul. OkręŜnej będzie to około 800m. A w późniejszym czasie na barki 
gminy spadnie skanalizowanie całego osiedla Jedności Robotniczej poniewaŜ próby 
pozyskania środków unijnych nie powiodły się. Spółka szacuje, Ŝe w tym roku łącznie uda się 
wykonać 900m kanalizacji sanitarnej. 
Na zakończenie poprosił o porównanie cen wody i ścieków w innych gminach i wyciągnięcie 
wniosku, Ŝe spółka wygórowanych stawek nie wprowadza. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                      – 14 
Przeciw               – 0 
Wstrzymało się  – 0 
 
Ad. 5 
 
Pan Przewodniczący przypomniał, Ŝe upływa termin składania oświadczeń majątkowych. 
Podziękował radnym za przybycie na otwarcie klubu w Kamiennym Domu i pogratulował 
pomysłu. 
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Burmistrz zaprosił na imprezy, które odbędą się z okazji Dni Jastrowia, przedstawił program 
oraz poinformował o zamontowaniu tablicy ledowej na Ośrodku Kultury, na której będą 
wyświetlane informacje o imprezach. Poinformował takŜe o Pucharze Polski w piłce 
siatkowej policjantów. Weźmie w nim udział 14 druŜyn, które będą zakwaterowane w 
naszych ośrodkach. Zaprosił do uczestnictwa w spływie kajakowym RóŜycą oraz 
poinformował, Ŝe Festiwal Bukowińskie Spotkania odbędzie się w czerwcu. 
Pani Dyrektor Przedszkola zaprosiła wszystkich na Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który 
odbędzie się jutro w sali kina. 
Radny Kruszyński wrócił do tematu uchwały w sprawie zmian budŜetu, poniewaŜ Pan 
Przewodniczący nie pozwolił mu na wypowiedź wcześniej wyraził swoje krytyczne zdanie na 
temat tejŜe uchwały. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe pozwalał na wypowiedź wszystkim. 
Pan Kozłowski poinformował o ogłoszeniu na stronach Starostwa Powiatowego w sprawie 
dofinansowania likwidacji eternitu. 
Radny Witkowski zwrócił uwagę na to, Ŝe przy budowie nawierzchni ulicy Sikorskiego kaŜdy 
z odcinków jest zakończony w inny sposób. Zapytał czy w projekcie moŜna załoŜyć 
jednolitość aby później inwestycja tworzyła całość. Wydawane są pieniądze publiczne i 
pewnych standartów trzeba pilnować, dotyczy to inwestycji drogowych ale teŜ  i łazienek w 
przedszkolu. 
Pan Przewodniczący poprosił aby o łazienkach juŜ nie mówić. 
Nie zgodziła się z nim radna Harbuzińska-Turek bo o jakości trzeba mówić przed zrobieniem 
a nie później. 
Burmistrz zapytał czy radny Witkowski wnosi zastrzeŜenia do wykonania inwestycji na ul. 
Sikorskiego. KaŜdy przetarg na inwestycje zawiera specyfikację, w której są szczegółowe 
zapisy odnośnie jej wykonania tzn. między innymi rodzaj i kolor kostki brukowej. W dalszej 
wypowiedzi Burmistrz nie zgadzał się z radnym Witkowskim co do wykonania tej inwestycji 
i dyskutowali o szczegółach połoŜenia kostki brukowej i jej kolorach na wykończeniach i 
wjazdach. 
Radna Kazberuk w imieniu mieszkańców ulicy Sikorskiego podziękowała Burmistrzowi i 
radnym za dobrze wykonaną inwestycję. 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe przedstawi projekt uchwały w sprawie diet radnych po 
to aby wprowadzić moŜliwość usprawiedliwienia nieobecności na sesji bądź komisji radnego, 
który w tym czasie uczestniczy z polecenia Przewodniczącego w innym spotkaniu. Jako 
przykład podał radnych Stapińskiego i Gawluka, którzy uczestniczyli w szkoleniu i trzeba im 
potrącić diety. 
Burmistrz poinformował o tym, Ŝe organizuje wyjazd do Alvatera w Pile i będzie to któryś z 
czwartków i wyjazd nastąpi około godziny 1300.  
O godzinie 1745 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe zaplanowany porządek został wyczerpany 
i zamknął posiedzenie XVIII sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 

 


