
Protokół nr VIII sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w 

dniu 26 maja 2015r. w godzinach 16 00 – 1830 

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu ( nieobecny 
radny Adam Dzbuk). 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również : 

- Burmistrz GiM - Pan Piotr Wojtiuk  
- Zastępca burmistrza - Pan Jerzy Klimczak 
- Sekretarz GiM -Pani Renata Szewczyk 
- Skarbnik GiM - Pani Teresa Czyżewska 
- Radca prawny - Pan Waldemar Kosowicki 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych  
- Sołtysi  
- Prasa 

Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 

Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna– Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1600 otworzył 
obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Janusza Siwaka na 
sekretarza obrad, a na protokolanta Beatę Szymańską.  

Następnie przedstawił porządek obrad: 
1. Sprawy regulaminowe: 
a. stwierdzenie kworum 
b. przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami  

3. Informacja z wyników działań Straży Miejskiej w Jastrowiu za okres 2014 roku 
4.  Informacja Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Jastrowie  
5.   Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Miasta 
Jastrowie . 
7.  Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie . 
8.  Przyjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. 
9.  Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok 
10. Interpelacje i zapytania 
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce wnieść poprawki do porządku obrad. 

Głos zabrał Burmistrz wnosząc zmiany w porządku obrad. Prosił o wprowadzenie do porządku obrad 3 
projektów uchwał:  
- uchwały w sprawie  zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego 
- uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektów konkursowych i pozakonkursowych                               
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego 



Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, finansowanych  w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  
- uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Krajna Złotowska .  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad: 

- wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie  zaciągnięcia w roku 2015 kredytu 
długoterminowego 

Wprowadzenie uchwały do programu obrad zostało przyjęte jednogłośnie ( 14 głosami) jako       
punkt 10 

 
- wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektów 
konkursowych i pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, finansowanych  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Wprowadzenie uchwały do programu obrad zostało przyjęte jednogłośnie ( 14 głosami) jako 
punkt 11 
 
- wprowadzenie do porządku obrad uchwały w spawie przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska .  
Wprowadzenie uchwały do programu obrad zostało przyjęte jednogłośnie ( 14 głosami) jako 
punkt 12 
 

Pozostałe punkty uzyskują numerację kolejną. 

Ad 1.b 

Przewodniczący poinformował ze protokół poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu, jeżeli do końca 
sesji nie będzie uwag zostanie on przyjęty.  

Ad 2. 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji na temat jego pracy między sesjami. 

Burmistrz poinformował o tym co robił w czasie między ostatnią ,a dzisiejszą sesją czyli  o podpisaniu 11 
zarządzeń od nr 43 do nr 53 oraz o odbytych spotkaniach m.in. Zgromadzenie Zarządu Związku 
Międzygminnego ,,Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile, Walne Zgromadzenie 
ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko- Własnościowej w Jastrowiu, I Walne Zgromadzenie LGD Krajna Złotowska    
Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania na temat pracy Burmistrza.                                           
Radna Izabela Iwańska zapytała jakie zostały ustalone kwoty za noclegi w Ekologicznym Centrum 
Edukacji i Rekreacji w Nadarzycach.                                                                                                          
Koszt wynajmu miejsc noclegowych w pokojach  wieloosobowych wynosi  20 zł od osoby,  
w pokojach dwu i trzyosobowych wynosi  30 zł od osoby 
Ustalone zostały zniżki w kwocie 5zł za wynajem miejsc noclegowych w pokojach 
wieloosobowych, dwu  i trzyosobowych dla organizatorów turystyki z terenu Gminy i Miasta 
Jastrowie oraz dla młodzieży uczącej się w systemie dziennym z terenu Gminy i Miasta 
Jastrowie. wynajem roweru wynosi 10 zł. za 1 dzień poinformował Burmistrz     
Radny Ryszard Król zapytał czy w punkcie 3 chodzi o ulicę Roosevelta na co padła odpowiedź, 



że chodzi o ulicę Wojska Polskiego.                                                                           
Przewodniczący zarządził  głosowanie nad informacją o pracy burmistrza między sesjami. Informacja 
została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) – załącznik nr 2 

Ad 3.  

 Informacja z wyników działań Straży Miejskiej w Jastrowiu za okres 2014 roku                                                         
Materiały zostały dostarczone w materiałach sesyjnych i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przyjęciem informacji.                 
Informacja została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Załącznik 3 

Ad 4. 

Informacja Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
Materiały z informacją  zostały dostarczone w materiałach sesyjnych i omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie.                                                                                                           
Informacja została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) załącznik nr 4 

Ad 5.  

Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. Materiały zostały dostarczone w 
materiałach sesyjnych i omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Informacja została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) – załącznik nr 5 

Ad 6. 
Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Miasta 
Jastrowie . Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami - wyszedł radny Michał Kruszyński) - jako 
uchwała Nr 82/2015 – załącznik nr 6 

Ad. 7 
Przyjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie .  
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami,- wyszedł radny M. Kruszyński) Jako uchwała Nr 
83/2015 – załącznik nr 7 

Ad. 8 

Przyjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.  

Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji.  

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 



Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 13 głosami - wyszedł radny M. Kruszyński) Jako uchwała Nr 
84/2015 – załącznik nr 8 

Ad. 9 

Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2015 rok. 
Projekt uchwały został doręczony w materiałach sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji. Nastąpiły zmiany w projekcie które omówiła Pani Teresa Czyżewska – Skarbnik.                   
 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 146.250,00 zł 
w tym: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych o kwotę 146.250,00 zł 
W dniu 2 kwietnia 2015r podpisano Umowę Nr 160/2015 pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, jako 
„Przekazującym”, a Gminą i Miastem Jastrowie jako „Przyjmującym” o udzielenie pomocy 
finansowej na dofinansowani przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych szer. 4m w 
obrębie Sypniewa 
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł 
w tym: oświata i wychowanie o kwotę 70.000,00 zł 
Wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrowiu o przeniesienie z wydatków 
majątkowych kwoty 70.000,00 zł na wydatki bieżące związane z odnowieniem pomieszczenia 
biblioteki szkolnej, zakupem szafek do I i II klas, zakup pomocy dydaktycznych, remont 
posadzek                                                                                                                                 
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76.250,00 zł  
Następnie burmistrz uzupełnił informację na temat wycofania się z przeniesienia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej do szkoły średniej. Na adaptację pomieszczeń przeznaczono 100.000 zł. kwota ta byłaby 
niewystarczająca o około 80.000 o ile nie więcej. Biorąc pod uwagę, że powiat złotowski nie przekaże 
miastu budynku w całości nie będziemy w niego inwestować. W związku z tym złożony został wniosek 
do powiatu o przedłużenie dzierżawy w budynku przy ulicy Woj. Polskiego. W tym roku planowane jest 
opracowanie projektu obiektu, który stanie przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na WTZ.  
Przewodniczący Rady zapytał o remont budynku przy ulicy Kolejowej i Jagiellońskiej – stan  budynków 
nie zagraża bezpieczeństwu, a ze sprawozdania wynika że na dzień 31.12.2014r  lokatorzy mają zaległości 
w opłacaniu czynszu. Czy to jest nagroda za taką sytuację. Burmistrz odpowiedział, że wymaga tego 
coroczna  kontrola stanu technicznego budynku. Nie można powiedzieć, że remonty przeprowadzane są 
tylko dla mieszkańców. Gmina jest odpowiedzialna za budynki komunalne w których mieszkają także 
lokatorzy płacący za mieszkania. Pani Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zapytana przez 
radnego  Ryszarda Króla o to czy w  lokalach komunalnych płacony jest fundusz remontowy 
odpowiedziała, że taki fundusz płacony jest tylko przez właścicieli mieszkań. Lokatorzy wynajmujący 
lokale mieszkalne od gminy i nie płacą takiego funduszu. Koszty remontów pokrywane są z dotacji gminy 
i miasta. We wspólnotach mieszkaniowych największym właścicielem jest gmina,  to ona przeprowadza 
wszelkie remonty te  zaplanowane i te losowe. Zasoby gminy to nie tylko lokale mieszkalne to również 
takie podmioty jak ośrodek zdrowia w Jastrowiu i Sypniewie, sklepy itp. Radny R. Król zapytał czy nie 
można podnieść cen za wynajem lokali . Nie można, odpowiedział Burmistrz - jest mnóstwo lokali do 
wynajęcia w mieście i musimy być konkurencyjni w stosunku do tego co jest na rynku. 
 

Pytań więcej nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 85/2015 – załącznik nr 9 

Ad.10  

Przyjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego.                          



Projekt uchwały został doręczony do materiałów sesyjnych. Omówi go Pani Skarbnik Teresa Czyżewska. 
Uchwałą Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 grudnia 2014r. zatwierdzono budżet 
na rok 2015. Dochody ustalono na kwotę 32.802.289 zł, a wydatki ustalono na kwotę 
34.101.847zł w tym na wydatki majątkowe 2.239.699zł. 
W § 13  uchwały ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 
kwocie 3.829.530 zł z tego na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet 
1.500.000 zł; 
- zaciągnięcie kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach 
publicznych 2.329.530 zł; 
Uchwałą Nr  70/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 marca 2015r dokonano zmian w 
budżecie gminy i miasta Jastrowie na 2015r. 
Dochody ustalono na kwotę 33.859.793 zł, a wydatki ustalono na kwotę 36.472.629 zł w tym na 
wydatki majątkowe 3.743.799 zł 
Deficyt budżetu na rok 2015 w kwocie 2.612.836 zł, zostanie sfinansowany     przychodami z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych środków. 
W § 9  uchwały ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 
3.800.000 zł z tego na:  
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżet 1.500.000 zł; 
- zaciągnięcie kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy  
o finansach publicznych 2.300.000 zł;  z tego kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2.300.000 zł 
Spłata kredytu będzie następować  z dochodów własnych budżetu gminy, poczynając od 2016 r. 
przez okres 11 lat.  
Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny „in blanco”. 
Radny Grzegorz Hundt zapytał czy są przewidziane konkretne inwestycje związane z kredytem. 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaciąga się kredyt długoterminowy z przeznaczeniem 
na sfinansowanie deficytu. Nie wskazujemy żadnych zadań inwestycyjnych z uwagi na to, że 
ulegają one zmianom w ciągu roku. Od 2010 roku nie można pozyskiwać kredytu 
długoterminowego na wydatki bieżące 

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) Jako uchwała Nr 86/2015 – załącznik nr 10 

 

Ad.11  
Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektów konkursowych 
 i pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, finansowanych  w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.                                         
 Projekt uchwały został doręczony do materiałów sesyjnych. 
Omówi go Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu Pan Jarosław 
Janusiak. 
W gminie i mieście Jastrowie występuje wysoki stopień bezrobocia (również wśród ludzi młodych) oraz 
znaczny stopień ubóstwa, co powoduje ubożenie społeczeństwa oraz stwarza zagrożenie wykluczeniem 
społecznym. Mając na uwadze zmniejszenie tego zjawiska, Gmina zamierza przystąpić do realizacji 
projektów konkursowych i pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, mających na celu m. in. promocję integracji 
społecznej, wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, zwiększenie szans na 
zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój ekonomii społecznej, 



integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej aby korzystać z projektów Unii Europejskiej o których mowa Rada Miejska musi podjąć 
uchwałę która  
 

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) Jako uchwała Nr 87/2015 – załącznik nr 11  

Ad.12  

Przyjęcie uchwały w spawie przystąpienia Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Krajna Złotowska. Projekt uchwały został doręczony do materiałów sesyjnych. 
W perspektywie finansowej 2014 – 2020 na terenie Powiatu Złotowskiego działać będzie nowe 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska z siedzibą                            w 
Złotowie. Głównym celem Stowarzyszenia będzie działalność na rzecz zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich gmin objętych działaniem LGD. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. 
poprzez wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju przyjętej dla Stowarzyszenia LGD Krajna 
Złotowska  oraz poprzez wdrażanie, w ramach osi LEANDER, Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014- 2020. Stowarzyszenie pozyskiwać będzie bezzwrotne środki pomocowe, 
głównie z PROW 2014-2020, dla beneficjentów (JST, mieszkańców, podmiotów gospodarczych, 
organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych) z terenu gmin objętych 
działaniem LGD. Środki te przeznaczone będą m.in. na realizację przedsięwzięć związanych ze 
wzmocnieniem kapitału społecznego, zakładaniem działalności gospodarczej i rozwojem 
przedsiębiorczości, dywersyfikacją źródeł dochodu, podnoszeniem kompetencji osób z obszaru 
LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, podnoszeniem wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji, rozwojem produktów 
lokalnych i rynków zbytu, zachowaniem dziedzictwa  lokalnego, rozwojem ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, i kulturalnej oraz  rozwojem infrastruktury drogowej 
gwarantującej spójność terytorialną  w zakresie włączenia społecznego. 
Przystąpienie Gminy i Miasta Jastrowie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Krajna 
Złotowska  umożliwi dalszą realizację projektów sprzyjających rozwojowi i promocji obszaru 
Gminy i Miasta Jastrowie przy znacznym współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Osi 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zaangażowane zostaną 
osoby w napisanie dobrej lokalnej strategii działania bo od tego zależy jaki poziom środków 
uzyskamy i na jakie cele będziemy mogli je przeznaczyć. Stowarzyszenia mają wkłady własne, 
które płacą członkowie - głos zabrał radny Bogdan Osiński - jakie to będą kwoty w 
poszczególnych gminach?. Jak będzie wyglądało rozliczenie projektu, czy poszczególna gmina 
będzie rozliczana ze swojego projektu czy to będzie pilotował powiat? Burmistrz wyjaśnił, że 
ustalono jakiej wysokości będą stawki. Każda LGD składa się z trzech sektorów; 
- sektor publiczny - gminy, oraz jako członek wspomagający powiat po uzgodnieniu z zarządem 
30.000zł w skali roku  
-  sektor stowarzyszeń - 100 zł. 
-  sektor przedsiębiorców - 50 zł  
Składki dla prawnych osób samorządowych (np.biblioteki) - 100zł  
Składki JST - 1 zł liczona od mieszkańca  
Z projektów do 50.000zł. rozliczał będzie powiat w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 
Większe przedsięwzięcia rozliczane będą  przez wnioskodawców. Powiat nie może być 



beneficjentem ze względu na to, że jest tylko członkiem wspomagającym stowarzyszenia. 
Projekty mogą składać gminy, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, rolnicy, nadleśnictwa, 
biblioteki, związki wyznaniowe.   

Pytań nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie, 
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Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radna Jolanta Łatka poinformowała o tym, że pobocza dróg powiatowych są zarośnięte co ogranicza 
widoczność. 
Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał już z dyrektorem Jaskulskim i przewodniczącą rady powiatu o 
oczyszczeniu pobocza. Gdyby gmina była właścicielem dróg na swoim terenie z wyłączeniem dróg 
krajowych nie byłoby takich problemów.  
Radny Grzegorz Hundt interweniował o naprawę drogi  z Bud na Trzebieszki jest ona rozjeżdżona. 
Burmistrz przyznał radnemu rację tłumacząc, że jest to droga powiatowa, a tak naprawdę nie ma komu 
zadać pytania gdyż radnych powiatowych pomimo zaproszenia nie ma. Obiecał że zwróci się do 
Przewodniczącej Rady Powiatu o interwencję w tej sprawie. 
Radny Ryszard Król zwrócił się o uzupełnienie ilości ławek w mieście i na bocznych ulicach oraz 
osiedlach .Zwrócił też uwagę na to że miasto jest brudne i zaniedbane. 
Uzyskał odpowiedź, że braki ławek sukcesywnie będą uzupełniane w miejscach gdzie są one potrzebne. 
Jeżeli chodzi o czystość wzdłuż pasa drogi krajowej to odpowiedzialna jest za to dyrekcja dróg 
krajowych.   
Głos zabrał mieszkaniec Jastrowia na temat zachowania zieleni na alei przy ulicy Wojska Polskiego. 
Zaznaczył, że w Jastrowiu nie ma parku, a wspomniana aleja jest doskonałym miejscem na utworzenie 
alejki z prawdziwego zdarzenia jako miejsca rekreacji.  
Burmistrz odpowiedział, że takie projekty mają szanse poprzez uczestnictwo LGD. 
Mieszkańcy dworku na Byszkach zwracają się z prośbą , którą przekazała radna Agnieszka Kwilińska o 
zasypanie dziur w drodze dojazdowej do posesji. 
Radny Grzegorz Hundt poinformował o skargach organizatorów  na niską frekwencje  na organizowanych 
imprezach twierdząc, że informacje o wydarzeniach kulturalnych nie są odpowiednio rozpropagowane. 
Burmistrz odpowiedział, że informacje o wydarzeniach umieszczone są na facebook`u Ośrodka Kultury. 
Radny Krzysztof Nagórski zwrócił uwagę na stan chodników i trawników po inwestycjach na ulicy 
Poniatowskiego i zapytał czy te inwestycje są już zakończone. 
Okazało się że inwestycje nie są jeszcze nie zakończone i że Burmistrz już interweniował w tej sprawie.  
Przewodniczący rady zapytał czy znany jest termin zakończenia prac placu zabaw na ulicy Zawisz. Wiele 
zależy od warunków pogodowych i od wykonawców. Muszą być zasiane trawniki i inne nasadzenia  
Komendant OSP w Jastrowiu Pan Andrzej Kacprzak z okazji  70-lecia OSP wręczył Przewodniczącemu 
rady i pani Skarbnik gadżety – prezenty z życzeniami dobrej współpracy, zapewniając zaangażowanie 
Straży w oddaną pomoc mieszkańcom.  
Przewodniczący poinformował i zachęcał radnych do skorzystania z zaproszeń otrzymanych na lokalne 
imprezy przeczytał otrzymaną korespondencję  
O godzinie 1830   stwierdził, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady VIII sesji 
Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
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