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Protokół nr XXXI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 25 kwietnia 2013r. w godzinach 1600-1820 

 
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 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińks-Turek 
- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg- Mirosław Jaskółski 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP- Andrzej Kacprzak 
- Komendant StraŜy Miejskiej – Karolina Wiśniewska 
- 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-Kruszyńską na sekretarza obrad a na protokolanta Panią 
Katarzynę Jędrzejczak. 
Porządek przedstawia się następująco: 

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

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 
3. Przyjęcie uchwał w sprawie: 
- zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej 
- przystąpienie do realizacji projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, finansowanych z Europejskich Funduszy Społecznych mających na celu 
promocję integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i 
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz aktywizację zawodową i społeczną osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

       - zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska         
     i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania 
      - zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 

- udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła 
- zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
-  sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 par. 1 Kodeksu 
cywilnego 
- sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie 
- zmiany WPF na lata 2013-2023 
- zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok 
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      - zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 
deficytu budŜetu 
       - zaciągnięcia w 2013 roku poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego 5.3 
Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) PN. „Działania energooszczędne realizowane w 
budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” 

4. Interpelacje i zapytania 
5. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 

 
Ad. 2 
Pan Burmistrz i Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek wręczyli Godła 
Promocyjne Złoty Herb 2012 w kategorii: 
 AGROBIZNES 
- Gospodarstwo Rolne Andrzej Dyczkowski, Sypniewo- za dynamiczny rozwój rolnictwa, 
specjalizującego się w produkcji roślinnej oraz sprzedaŜy produktów ogrodniczych 
i świadczenia usług rolniczych na wysokim poziomie. 
 USŁUGI MAŁE 
WyróŜnienie: 
- Restauracja Folklor Jastrowie - za wysoką jakość usług gastronomicznych, specjalizujących 
się w kuchni regionalnej oraz profesjonalną obsługę klientów. 
oraz poinformowali, Ŝe w  kategorii USŁUGI DUśE nagrodę otrzymał: 
- PALTECH Sp. z o.o. Jastrowie - za wysoki standard i kompleksowość usług w zakresie 
budowy, modernizacji, wyposaŜenia i obsługi serwisowej stacji paliw i stacji autogazu oraz 
stały i dynamiczny rozwój firmy. 
Następnie Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2). 
Powiedział o projekcie jaki w najbliŜszym czasie gmina będzie realizować z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który dotyczy wyrównania szans edukacyjnych. Obowiązkowo 
realizowane jest nauczanie początkowe dzieci 5 i 6 letnich a jest problem z miejscami dla 
dzieci 3 i 4 letnich. Projekt miałby na celu utworzenie oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci  
3 i 4 letnich i finansowany byłby przez 2 lata a później przez kolejne 2 lata obowiązek 
prowadzenia oddziału musiałaby ponieść gmina. Koszt całego projektu to 930tys. w tym nasz 
wkład 15% tj. 139,5tys.W tym wkładzie gmina liczy koszty udostępnienia sali z  zapleczem 
socjalnym, koszt utrzymania budynku, część obsługi personelu technicznego oraz wkład 
gotówkowy w kwocie 16,3tys. Przedszkole dysponuje pomieszczeniem, w którym moŜnaby 
otworzyć nowy oddział. Następnie Burmistrz wymienił co moŜna jeszcze sfinansować z tego 
projektu. Nasza gmina jest na poz. 12 listy rankingowej gmin, które mają szansę otrzymać 
dofinansowanie. Tych gmin jest 68. Jest to projekt konkursowy i trzeba czekać na 
rozstrzygniecie. 
Następnie Burmistrz zaproponował aby poruszyć temat dróg poniewaŜ na sesji obecny jest 
Dyrektor PZD. 
Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki 
Gminnej i Ochrony Środowiska informując, Ŝe w dniu dzisiejszym komisja odbyła 
wyjazdowe posiedzenie, na którym zapoznała się w terenie ze stanem dróg powiatowych i 
gminnych po zimie. Widać, Ŝe prace naprawcze są prowadzone, dziury są łatane i rowy są 
sprzątane, jest wycinanie krzewów. Są zastrzeŜenia do prac ubiegłorocznych poniewaŜ 
pozostawiono gałęzie po wycięciu. Największą troską Komisji jest droga do Sypniewka, 
odcinek około 2km. Członkowie komisji dyskutowali nad rozwiązaniem problemu tej drogi i 
mają nadzieję, Ŝe wspólnie z powiatem problem będzie rozwiązany. 
Pan Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg na wstępie podziękował Burmistrzowi za 
przychylność i powiedział, Ŝe efekt współpracy jest widoczny na drodze z Jastrowia do 
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Nadarzyc. Zobowiązał się teŜ do posprzątania niedoróbek. Informował, Ŝe na radzie powiatu 
była mowa o łataniu dziur na drogach powiatowych. Są trzy zestawy sprzętu do łatania dziur i 
wszystkie cięŜko pracują. W temacie remontu drogi do Sypniewka poinformował, Ŝe były 
prowadzone rozmowy z Burmistrzem w tym temacie, jest pomysł na rozwiązanie problemu 
ale potrzebne jest porozumienie na wyŜszym szczeblu. 
Radny Sakowicz   powiedział, Ŝe łatanie dziur to jest tylko na chwilę i trzeba znaleźć środki 
aby drogę do Nadarzyc zrobić. Dalej radny mówił jakie prace według niego naleŜy wykonać 
aby drogę zrobić. 
Przewodnicząca Rady Powiatu powiedziała, Ŝe powiat myśli jak drogę zrobić i będzie się 
starał pozyskać na ten cel środki unijne. 
Dalej radny mówił o sposobach poprawienia bezpieczeństwa na drodze. 
Pan Przewodniczący podziękował Pani Przewodniczącej i Panu Dyrektorowi za przybycie i 
udzielenie informacji. 
 
Ad. 3 
 
- uchwała nr 208/2013 w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej (zał nr 3) Pan Przewodniczący 
poinformował, Ŝe uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 209/2013 w sprawie przystąpienie do realizacji projektów konkursowych w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanych z Europejskich Funduszy 
Społecznych mających na celu promocję integracji społecznej, przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz aktywizację zawodową i 
społeczną osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym (zał nr 4). 
Uchwałę przeczytała radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 210/2013 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 5). 
Pan Przewodniczący poinformował, Ŝe uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 211/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie (zał nr 6). 
Uchwałę przeczytał Pan Przewodniczący. 
Radny Cielas zapytał o ile groszy wzrosła cena wody. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, Ŝe o 5,71% bez vatu. 
Pan Przewodniczący poprosił aby Przewodniczący komisji poinformowali o wynikach 
głosowania komisji: 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, BudŜetu oraz Integracji Europejskiej – 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska- 
projekt uchwały został przyjęty 2 głosami przy 1 wstrzymującym się. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych – projekt 
uchwały został przyjęty 4 głosami przy 1 wstrzymującym się. 
Głosowanie: 
Za                     -12 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -2 
 

                  - uchwała nr 212/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Piła (zał nr 
7) Z-ca Burmistrza Jerzy Klimczak wyjaśnił, Ŝe w  związku z tym, iŜ Gmina i Miasto 
Jastrowie z przyczyn organizacyjnych nie realizuje samodzielnie zadań wynikających z 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z zakresu  
postępowania z osobami  nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do 
zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo 
zagraŜają zdrowiu lub Ŝyciu innych osób, zachodzi potrzeba współpracy w tym zakresie z 
Gminą Piła. Z ramienia Gminy Piła zadania te realizuje Ośrodek Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile przyjmując takŜe osoby z terenu gminy i 
miasta Jastrowie. 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wystąpił do Gminy 
i Miasta Jastrowie o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania 
przedkładając kalkulację kosztów gotowości dyŜurowej Działu Opieki nad osobami 
nietrzeźwymi. Stawka dzienna gotowości dyŜurowej wg kalkulacji wynosi 28,49zł. natomiast 
opłata roczna to kwota 10.400 zł.   
Burmistrz uzupełnił, Ŝe dotyczy to nie tylko mieszkańców naszej gminy ale osób, które 
zostały z terenu naszej gminy przewiezione do izby. Jest to koszt tylko gotowości na przyjęcie 
do izby a za pobyt to juŜ osoba nietrzeźwa płaci sama. 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 213/2013 zmieniająca Uchwałę Nr 179/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
28 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok (zał nr 8). 
Z-ca Burmistrza  wyjaśnił, Ŝe w związku z tym, Ŝe przy uchwalaniu Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2013 rok  nie był znany koszt wynikający z przedstawionej obecnie kalkulacji, zachodzi 
potrzeba dokonania zmian w Planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok, 
który stanowi złącznik nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. 
Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
O godzinie 1645 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1710 obrady wznowiono. 
 
- uchwała nr 214/2013 w sprawie sprzedaŜy nieruchomości gruntowej zabudowanej na 
podstawie art. 231 par. 1 Kodeksu cywilnego (zał nr 9). 
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Pan Przewodniczący przeczytał uchwałę a Burmistrz wyjaśnił, Ŝe Panu Marianowi 
Idzikowskiemu przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy przepisów odrębnych 
tj. art. 231 §1 Kodeksu cywilnego jako posiadaczowi samoistnemu nieruchomości, który 
wzniósł na niej budynek o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, a 
jednocześnie w zakreślonym w wykazie terminie złoŜył wniosek o nabycie nieruchomości w 
celu skorzystania z przysługującego pierwszeństwa. 
SprzedaŜ nieruchomości w tym trybie odbywa się na drodze bezprzetargowej. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 215/2013 w sprawie sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie  (zał nr 10). 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe działka jest od lat w uŜytkowaniu rodziny a geodezyjnie przypisana 
jest do działki, na której znajduje się plac zabaw. Przedmiotowa działka posiada powierzchnię 
0,0265 ha i zagospodarowanie jej w inny sposób niŜ poprzez sprzedaŜ w celu poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nie jest moŜliwe. 
Koszty podziału geodezyjnego pokryje wnioskodawczyni. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
- uchwała nr 216/2013 w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2023 (zał nr 11). 
Radna sekretarz przeczytała uchwałę. 
Pani Skarbnik dodała, Ŝe w związku z otrzymanym arkuszem negocjacyjnym warunków 
dofinansowania przedsięwzięcia „Działania energooszczędne realizowane w budynkach 
znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego” w formie poŜyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i harmonogramem spłat 
poŜyczki skrócony został okres Wieloletniej Prognozy Finansowej i obejmuje lata 2013-2023. 
Zmieniono plan rozchodów budŜetu w kolejnych latach ze względu na zmianę harmonogramu 
spłat poŜyczki z NFOŚiGW. Dokonano zmian kwoty długu w kolejnych latach prognozy w 
związku z ww. zmianami.  
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -12 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -2 
 
- uchwała nr 217/2013 w sprawie zmian budŜetu gminy i miasta na 2013 rok (zał nr 12). 
Uchwałę przedstawiła Pani Skarbnik: 
I. Dochody bieŜące zwiększa się    o kwotę                         302.956 zł 
   w tym: 
1. Dochody własne      o kwotę          1.500 zł 
2. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację zadań bieŜących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  o kwotę      152.964 zł 
3. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  
    realizację własnych zadań bieŜących gmin  o kwotę      148.492 zł 
 
II. Dochody majątkowe zwiększa się   o kwotę                         616.760 zł 
   w tym: 
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1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
    z udziałem środków europejskich oraz środków, o których  
    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,  
    lub płatności w ramach budŜetu środków europejskich o kwotę        33.470 zł    
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych  
   do sektora finansów publicznych na finansowanie lub  
   dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  
    inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora  
    finansów publicznych     o kwotę     583.290 zł 
 
III. Dochody majątkowe zmniejsza się   o kwotę                         270.000 zł 
   w tym: 
1. Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych  o kwotę      270.000 zł 
 
IV. Wydatki bie Ŝące zwiększa się    o kwotę     340.079 zł 
       w tym: 
1. Rolnictwo i łowiectwo     o kwotę     152.964 zł 
2. Pomoc społeczna      o kwotę         1.500 zł 
3. Edukacyjna opieka wychowawcza   o kwotę     185.615 zł 
 
    
IV. Wydatki maj ątkowe zwiększa się   o kwotę   1.413.297 zł 
      w tym: 
   1.  Budowa wiaty imprezowej we wsi Budy  o kwotę        24.000 zł 
   2.  Gmina Jastrowie-historia w kajaku, zakup kajaków  
        wraz z osprzętem     o kwotę        35.297 zł 
   3. Adaptacja  terenu pod cmentarz komunalny  
       w Jastrowiu       o kwotę        35.000 zł 
   4. Ogrodzenie cmentarza komunalnego 
       w miejscowości Brzeźnica    o kwotę                   25.000 zł 
   5. Działania energooszczędne realizowane w budynkach  
      znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego o kwotę   1.000.000 zł 
   6. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej  
      w Brzeźnicy Kol.      o kwotę      294.000 zł 
 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -11 
Przeciw             - 0 
Wstrzymało się -3 
 
- uchwała nr 218/2013 w sprawie zaciągnięcia w roku 2013 kredytu długoterminowego na 
finansowanie planowanego deficytu budŜetu (zał nr 13). 
Uchwałę przeczytała radna sekretarz. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                     -10 
Przeciw             - 3 
Wstrzymało się -1 
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- uchwała nr 219/2013 w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku poŜyczki z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie przedsięwzięcia w 
ramach Programu Priorytetowego 5.3 Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) PN. „Działania 
energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu 
Złotowskiego” (zał nr 14). 
Uchwałę przeczytał Pan Wiceprzewodniczący Wojciech Sakowicz. 
Pytań nie było. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) 
 
Ad. 4. 
 
Pan Przewodniczący przypomniał o interpelacji złoŜonej na poprzedniej sesji przez radnego 
Ludwisiaka(zał nr 15) i poprosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi. 
Burmistrz odczytał swoją odpowiedź na interpelację radnego Ludwisiaka (zał nr 16). 
Burmistrz wyjaśniał, Ŝe sporo terenów inwestycyjnych znajduje się w rękach prywatnych lub 
jest zarządzanych przez róŜne instytucje, podał przykład ul. Roosevelta. W Planie 
zagospodarowania przestrzennego są to tereny przemysłowe. Aby moŜna było je umieścić w 
ofercie inwestycyjnej wymagana jest zgoda właścicieli a nie wszyscy chcą taką zgodę 
wyrazić. Burmistrz mówił o rozmowach prowadzonych w sprawie sprzedaŜy działek pod 
handel z przedstawicielami LIDLA czy INTER MARCHE.  Planowana jest budowa obiektu 
handlowego na terenie obok Pani Notariusz. Aktualnie czeka na podanie przez firmę kosztów 
umieszczenia terenów inwestycyjnych w katalogu. Potrzeba takŜe zwiększyć pojemność 
naszej strony internetowej aby co najmniej 20 ofert umieścić. 
Radny Ludwisiak podziękował za odpowiedź i zapytał na ile lat została wydzierŜawiona 
działka na ul. Narutowicza dla ZECIUK i jak wygląda na dzień dzisiejszy Plan 
zagospodarowania przestrzennego w tamtym rejonie. 
Burmistrz odpowiedział, Ŝe działka została wydzierŜawiona 5 lat temu i umowa kończy się w 
2015 roku. W planie zagospodarowania przestrzennego działka ma charakter przemysłowy i 
jest wykorzystywana jako teren, na którym jest zagospodarowany osad z oczyszczalni i 
ZECIUK na to pozwolenie posiada. Gdyby nie takie wykorzystanie tego terenu przez 
ZECIUK to pewnie ceny ścieków byłyby wyŜsze. ZECIUK planuje zwrócić się o 
przedłuŜenie umowy dzierŜawy na kolejne 5 lat. 
Pan Przewodniczący przeczytał kolejną interpelację radnego Ludwisiaka (zał nr 17) na którą 
Burmistrz udzieli odpowiedzi na następnej sesji. 
 
Ad. 5 
 
Pan Wiceprzewodniczący Sakowicz zapytał o sprawę farmy wiatrowej, która miała powstać 
na terenie gminy. 
Burmistrz przedstawiał powody nieprzystąpienia do inwestycji pomimo podpisanych umów. 
Są to przyczyny od nas niezaleŜne. 
Radny Witkowski pytał czy coś wiadomo w sprawie ustawienia świateł na głównym 
skrzyŜowaniu. 
Sprawę wyjaśniał Pan Kierownik Sarna po uzyskaniu informacji od Pani Kierownik 
Burdelak, która powiedziała, Ŝe oświetlenie skrzyŜowania zostało tak zaprojektowane aby 
zwiększyć bezpieczeństwo ruchu. 
Z wyjaśnieniami nie zgodził się radny Witkowski i w tym miejscu radni podjęli dyskusję w 
sprawie ustawienia świateł na skrzyŜowaniu. 
Kolejną sprawę poruszył radny Witkowski i dotyczyła ona nasadzeń drzew po inwestycjach 
drogowych.  
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Burmistrz odpowiadał, Ŝe sprawami takimi w urzędzie zajmuje się Pan Kozłowski. Są 
prowadzone akcje nasadzeń np. na ul. Wojska Polskiego i z reguły sadzi się drzewa 2-3 letnie. 
Radny Witkowski mówił, Ŝe ma na myśli sadzenie drzew starszych np. 15 letnich. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie nasadzeń i ochrony sadzonych drzewek. 
 
O godzinie 1820 Pan Przewodniczący stwierdził, Ŝe porządek XXXI sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 
 

 
 


