
Protokół nr  XLI / 2018 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 27 marca 2018 roku w godzinach od 1600 do 1930. 
 
 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: 
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska 
- Sekretarz GiM – Renata Szewczyk 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
Listy obecności sołtysów i kierowników jednostek stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych gości, posła Marcina Porzucek, Prezesa 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Mariana Praczyk, prezesa 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Jastrobet Włodzimierza Robaszewskiego, oraz 
Stanisława Stangreciaka prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relaks. po czym 
stwierdził prawomocność sesji i powołał radnego Krzysztofa Nagórskiego na sekretarza 
obrad, a na protokolanta Panią Beatę Szymańską. 
Pan Przewodniczący poinformował, że: 
1. Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco 

a)  sprawy regulaminowe: 
b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
2.  Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami   
3.  Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami  
4. Podsumowanie wykonania GPPiRPA oraz PN za 2017r. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 
grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 442/2017 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i 
Miasta Jastrowie  na lata 2017-2023”. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody 
przydomowe. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele działalności 
gospodarczej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2028. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
14. Interpelacje i zapytania  
15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski                                                  
 
Przewodniczący zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad? 
 
Burmistrz wystąpi z wnioskiem o wniesie do porządku obrad 2 uchwał : 
1. w sprawie  przyznania dotacji parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała 
Archanioła w Jastrowiu  
2. w sprawie  przyznania dotacji parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Sypniewie 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem uchwał do porządku obrad 
za                        -15 głosów 
wstrzymało się   - 0  
przeciw              - 0 
Uchwały będą wprowadzone jako pkt 17 i 18. Punkty następne uzyskają  numery kolejne 
czyli 19, 20 i 21 
Ad. 1  
Protokół  z sesji nr  XL  jest wyłożony do wglądu,  
Nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołu. 
za przyjęciem     - 15 
wstrzymało się   - 0   
przeciw              - 0 
Protokół poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Burmistrz poprosił posła Marcina Porzucka o przedstawienie spraw związanych z budową 
drogi  S 11. 
Poseł podziękował za zaproszenie i przedstawił projekt inwestycji. Ministerstwo 
Infrastruktury zatwierdziło przebudowę kolejnego odcinka drogi krajowej nr 11 w powiecie 
złotowskim. W lipcu ub.r. była to rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz ze skrzyżowaniem z 
drogą krajową nr 11 - granicą województwa wielkopolskiego, która była zatwierdzona w 
zeszłym roku.  
Planowana inwestycja miałaby być realizowana do 2020 roku, a kolejnym odcinkiem ma być 
droga Podgaje -Jastrowie, czyli także przechodzący odcinek przez miasto. Zgodnie z 
harmonogramem kosztorysu w 2020-2021 roku ma być wykonana dokumentacja , a w 2022-
2023 przeprowadzone prace sfinansowane z rezerwy budżetu państwa. Poprawiona zostanie 
nośność nawierzchni. Przebudowany ma być odcinek o łącznej długości niemal 11km. 



Poseł PiS Marcin Porzucek, stojący na czele parlamentarnego zespołu do spraw budowy drogi 
ekspresowej S11, poinformował, że pod koniec stycznia została podpisana umowa o wartości 
przeszło 8 mln zł na wykonanie dokumentacji na budowę odcinka Piła – Szczecinek,   
Oprócz funkcji tranzytowej, modernizacja przyczyni się do zwiększenia komfortu 
mieszkańców Jastrowia. Inwestycja powinna zakończyć się do 2023 r. 
Burmistrz przedstawił projekty uwzględnione do budowy obwodnicy w planach 
zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest też to, którędy obwodnica zostanie 
poprowadzona. Dawne plany wytyczały ją od strony południowo–wschodniej, natomiast 
burmistrz widziałby ją raczej po drugiej stronie miasta, myśląc m.in. o uruchomieniu terenów 
inwestycyjnych, i by nie oddzielać miasta od terenów rekreacyjnych. 
Radny J. Siwak zapytał posła M. Porzucka o możliwość sprowadzenia do Jastrowia lekarzy, 
okulisty i ginekologa. Niestety nie ma lekarzy którzy chcieliby pracować w tak małych 
miejscowościach, a większość specjalistów wyjechała. Zaproponował aby znaleźć 
specjalistów, a on postara się rozmawiać z NFZ aby było to zakontraktowane odpowiedział 
poseł M. Porzucek. 
Burmistrz przypomniał sytuację z poprzednich lat, i normy jakie musieli spełniać specjaliści 
by prowadzić gabinety w małych miejscowościach. Brakuje lekarzy którzy deklarowaliby 
chęć inwestowania w gabinety. Życzeniem Burmistrza jest aby w szkołach byli stomatolodzy. 
Następnie pytanie do posła  skierował radny B. Osiński w sprawie ustawy antysmogowej. 
Zapytał czy posłowie mają koncepcję jak wspomóc małe samorządy. Poseł odpowiedział, że 
nie jest mu znany problem gdyż na co dzień nie zajmuje się kwestią ochrony środowiska, ale  
pan premier Morawiecki po objęciu funkcji mówił o tym, że będzie kilka miliardów złotych 
przeznaczone na cele ograniczenia smogu i że ma nadzieję że przez samorządy będą te środki 
dystrybuowane na dotacje wymiany pieców. Obiecał, że przy następnej wizycie będzie mógł 
więcej na ten temat powiedzieć nie chcąc aktualnie wprowadzać nikogo w błąd. Burmistrz z 
Posłem wymienili  podziękowania za zaproszenie i przybycie na spotkanie.  
Przewodniczący o godz. 1640 ogłosił przerwę, która trwała do 1650. 
Następnie głos zabrali prezesi ogrodów działkowych. 
Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Marian Praczyk, prezes 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Jastrobet Włodzimierz Robaszewski, oraz Stanisław 
Stangreciak prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych Relaks złożyli podziękowania za 
dotychczasową współpracę oraz wręczyli przyznany przez Polski Związek Działkowców dla 
Gminy i Miasta Jastrowie pamiątkowy jubileuszowy medal za zasługi dla rozwoju ogrodów 
działkowych. 
 
Ad. 2  
Burmistrz przedstawił informację o pracy między sesjami ( zał. Nr 2) 
 
Ad. 3 
Przewodniczący przedstawił informację  o pracy między sesjami ( zał nr 3 ) 
 
Ad. 4 
Podsumowanie wykonania GPPiRPA oraz PN za 2017r. zostało omówione na wspólnym 
posiedzeniu komisji.( zał nr 4) 
Pytań nie było.  
za przyjęciem sprawozdania - 15 
wstrzymało się                       - 0 
przeciw                                  - 0 
 
Ad. 5 



Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 452/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 
grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.   
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było 
Głosowanie 
za                       - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się   - 0 
przeciw              - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 476/2018 ( zał nr 5 ) 
 
Ad.6  
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 442/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu 
z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu rewitalizacji dla Gminy i Miasta 
Jastrowie  na lata 2017-2023”. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się      - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 477/2018 ( zaŁ nr 6) 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do 
urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Jastrowie.  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Kierownika Piotra 
Kozłowskiego  
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się     - 0 
przeciw                - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 478/2018 ( zał nr 7)  
  
 
Ad. 8 
 
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy i Miasta Jastrowie na stałe obwody głosowania 
oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                       - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się   - 0 
przeciw              - 0 
 



Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 479/2018 ( zał nr 8 ) 
 
Ad. 9 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                        - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się    - 0 
przeciw               - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 480/2018 ( zał nr 9) 
 
Ad. 10  
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się      - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 481/2018 ( zał nr 10 ) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się      - 0 
przeciw                 - 0 
  
Uchwała została podjęta  głosami jako uchwała nr 482/2018 ( zał nr 11) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się      - 0 
przeciw                 - 0 
 



Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 483/2018 ( zał nr 12) 
 
 
 
Ad. 13  
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się     - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 484/2018 ( zał nr 13 ) 
 
Ad. 14 
 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele działalności gospodarczej. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 14 (nieobecna radna I . Iwańska) 
wstrzymało się      - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 14 głosami jako uchwała nr 485/2018 ( zał nr 14 ) 
 
 
Ad.15  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2028. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Skarbnik 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 15  
wstrzymało się     - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 486/2018 ( zał nr  15) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Skarbnik 
Teresę Czyżewską 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 15 
wstrzymało się     - 0 
przeciw                - 0 



 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 487/2018 ( zał nr 16 ) 
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
św. Michała Archanioła w Jastrowiu  
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytanie zadał radny A. Dzbuk czy można wspomóc kościół filialny, a nie tylko kościoły 
główne.  
Pani skarbnik wyjaśniła że o dotacje występuję proboszcz kościoła, dotacje przeznaczane są 
na kościoły zatwierdzone jako zbytki. W innym przypadku RIO zakwestionuje wydatki na ten 
cel. 
Głosowanie 
za                          - 15 
wstrzymało się      - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 488/2018 ( zał nr 17) 
 
Ad. 18 
Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dotacji parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sypniewie 
 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez Burmistrza 
Pytań nie było  
Głosowanie 
za                          - 15 
wstrzymało się       - 0 
przeciw                 - 0 
 
Uchwała została podjęta 15 głosami jako uchwała nr 489/2018 ( zał nr18) 
 
Ad. 19 
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji przez członków komisji 
doraźnej, nie został jednak przegłosowany ze względu na nieobecność większości radnych co 
spowodowało iż nie było kworum. 
Przewodniczący oddał głos radnemu K. Nagórskiemu, który nie chciał się zgodzić z uchwałą i 
jako członek komisji doraźnej , przedstawił radnym 12–stronicowe zdanie odrębne w tej 
kwestii.( zał. nr 20) Wzywał w nim do odrzucenia uchwały i rzeczowej analizy dokumentów 
dotyczących sprawy, czego, jego zdaniem, komisja nie dokonała. Radny wskazywał też m.in. 
na to, że nie można powoływać się na postanowienia  statutu, jeśli nie są one zgodne 
z prawami wyższej rangi, zapisanymi w ustawach i konstytucji. Zastrzeżenia miał także do 
samej treści projektu uchwały, który stwierdzał, że w sprawie ograniczenia dostępu do 
informacji publicznej skarga powinna zostać rozpatrzona przez sąd administracyjny, zaś 
w zakresie prawidłowości organizacji prac komisji skarga została uznana za niezasadną. 
W uzasadnieniu powoływano się m.in. na wynikające ze statutu rady prawo 
przewodniczącego komisji do zapraszania gości, a więc ustalania grona osób mogących 
uczestniczyć w jej pracach, choć z drugiej strony wskazywano także na konieczność 



poprawienia statutu w zakresie dotyczącym organizacji prac komisji rewizyjnej. Podobnego 
zdania był zresztą przewodniczący rady miejskiej P. Kurzyna. Uważa, że radnego Króla 
wyproszono z posiedzenia komisji rewizyjnej przedwcześnie, gdyż czynności kontrolne 
związane z ochroną danych osobowych były zaplanowane w dalszym punkcie porządku prac 
komisji rewizyjnej. Wyraził swoje zdanie na temat uzasadnienia twierdząc, że prawnik 
napisał bełkot prawniczy niezgodny z prawem, i że nie zagłosuję za czymś takim, bo to jest 
bubel prawny, a on nie chcę do tego przyłożyć ręki. 
Zdaniem radnego M. Kruszyńskiego  argument, że to było spotkanie kontrolne, to tylko 
wymówka, jaką się pan przewodniczący komisji rewizyjnej broni. Bez wątpienia zostały 
ograniczone chociażby prawa konstytucyjne Ryszarda Króla. Zdaje sobie sprawę , że może 
nie jest to bardzo poważna sprawa, ale nie można sobie na to pozwolić, pomimo sympatii czy 
też jej braku, żeby się tak traktować. Powinniśmy stać na straży prawa. 
Następnie wypowiedział się radny A. Dzbuk, który uważał, że choć rada nie jest w stanie 
rozstrzygnąć tej kwestii, to nie powinno się doprowadzić do tego, aby spór trafił przed sąd 
i apelował do Ryszarda Króla oraz Janusza Siwaka, aby w obliczu nadchodzących świąt 
wielkanocnych pogodzili się. Zapytał radnego J. Siwaka czy drugi raz by to znowu uczynił. 
Nie uczyniłby tego. Wie, że błąd popełnił. Dlatego powtórzył to, co już wcześniej sugerował, 
że jest w stanie przeprosić  
Przewodniczący rady o godz. 1835 zarządził przerwę w obradach. Początkowo sceptyczny 
wobec propozycji przeprosin Ryszard Król udał się z Januszem Siwakiem i Adamem 
Dzbukiem poza salę obrad. 
Po wznowieniu obrad o godz. 18 50 głos zabrał Janusz Siwak informując iż rezygnuję 
z członkostwa w komisji rewizyjnej. Złoży to na piśmie i przeprasza radnego Ryszarda Króla 
w obliczu całej rady i zaproszonych gości za to, że wyprosił go z posiedzenia komisji 
rewizyjnej – po tej deklaracji radni  wyrazili swoje zadowolenie  brawami. Przewodniczący 
komisji Rewizyjnej Janusz Siwak uścisnął dłoń z Ryszardem Królem, który następnie 
oznajmił, że w świetle zaistniałych wydarzeń skargę wycofuje.  
Następnie radny M. Kruszyński wystąpił z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Króla – radnego Rady Miejskiej w 
Jastrowiu. 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego M. Kruszyńskiego o 
wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Króla – 
radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Głosowanie :   
za                    -  15 
wstrzymał się  - 0  
przeciw           - 0 
Uchwała została zdjęta z porządku obrad. ( zał. nr 19) 
 
Ad.20 
Interpelacje i zapytania  
Radny B. Osiński złożył Burmistrzowi pisemną interpelację w sprawie parkowania 
samochodów po obu stronach jezdni na ulicy Konopnickiej co powoduje zagrożenie w ruchu 
drogowym. 
 
Ad. 21 
Sprawy  bieżące i wolne wnioski        
                                           



Radny B. Osiński pytał w imieniu emerytów o możliwość przedłużenia działalności sali 
rehabilitacyjnej i siłowni przy MGOPS. 

Odpowiedzi udzielił kierownik MGOPS tłumacząc, że godziny funkcjonowania sali 
uzależnione są zatrudnieniem rehabilitantki. 

Radny R. Król zapytał o godziny otwarcia i dyżurów nocnych aptek. 
Burmistrz odpowiedział, że bezpośredni nadzór nad dyżurami pełni Powiat to tam ustalane są 
dyżury nocne. 
Następnie radny R, Król poruszył kwestię problemów przejazdu na drogach w okolicy 
Wądołka. 
 

Przewodniczący poinformował o przybyłej korespondencji, zaproszeniach , podziękowaniach 
i życzeniach świątecznych 
 Z-ca Burmistrza J.Klimczak poinformował o mszy św.,  która ma być odprawiona przez 
księdza W. Derynga w  kaplicy Ars Medikalu  27.05.2018r. o godz. 1100  w intencji 
samorządowców GiM Jastrowie  
Radna A. Kazberuk wspomniała o podziękowaniu OSP dla radnych za okazałą pomoc. 
Przewodniczy przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.  
O godzinie 1930 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XLI sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
Protokołowała: 
Beata Szymańska 
 


