
 
 
 
Protokół nr  XLVI / 2018 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 11 września 2018 roku w godzinach od 1600 do1945 . 
 
 
W sesji uczestniczyło 13 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, Włodzimierza Robaszewskiego, prezesa 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Jastrobet po czym stwierdził prawomocność sesji i powołał 
radnego Łukasza Cyruka na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Beatę Szymańską. 
 
1. Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej 
     a)  sprawy regulaminowe: 
     b)  stwierdzenie kworum 
     c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji 
2. Informacja Burmistrza o  pracy miedzy sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji 
3. Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami 
4. Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych z przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego  
5. Omówienie wzoru Statutu Gminy i Miasta Jastrowie 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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 zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  



14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. 
15. Interpelacje i zapytania. 
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 
Wniosków ze zmianą programu obrad nie było.  
 
Głosowanie:  
Za               - 13 ( nieobecna radna Kwilińska i radna Kazberuk) 
Przeciw          - 0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała została przyjęta 13 głosami  
 
Ad. 1  
Protokoły XLV i XLVI sesji były i są wyłożone do wglądu jeżeli nie ma uwag przeprowadzamy  
głosowanie nad ich przyjęciem  
Za                         - 13 (nieobecna radna Kwilińska i radna Kazberuk) 
Przeciw                    - 0 
Wstrzymało się            - 0 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał nr 2 ). 
Poinformował o trwających rozmowach z firmą Zbyszko na temat ewentualnej inwestycji firmy 
w Jastrowiu.  
Wspomniał również o tym, że jest decyzja Gazowni Koszalin w sprawie budowy gazociągu na 
terenach wiejskich. I etap Jastrowie - Samborsko i II etap Samborsko - Sypniewo. Biorąc pod 
uwagę, wielkość inwestycji jesteśmy w stanie podjąć uchwałę zwalniajacą z opłat za zajęcie pasa 
drogowego gdzie będzie przebiegał rurociąg.  
Za około cztery tygodnie ma być ogłoszony konkurs na dokumentację projekową odcinka I 
etapu. 
Udało się pozyskać kwotę 445 000 zł. w ramach projektu przygotowywanego od maja zeszłego 
roku dotyczącego oświaty pt ,,Wspieramy Szkoły na terenie Gminy Jastrowie". Konkurs w 
ramach wojewódzkiego regionalnego programu operacyjnego. 
Program dotyczy czterech szkół :  
Szkoła Podstawowa Nr1   -  35 000 zł  
Szkoła Podstawowa Nr 2  -  32 000 zł. 
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy - 38 000 zł. 
Szkoła Podstawowa w Sypniewie - 15 000 zł. 
Program będzie realizowany przez trzy lata na doposarzenie pracowni fizycznych, chemicznych, 
matematycznych i biologicznych. Zajęcia dla dzieci i dokształcenie nauczycieli. 
Burmistrz uhonorował  grawertonem Prezesa Włodzimierza Robaszewskiego prezesa 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych Jastrobet  za czterdziestoletnią działalność z życzeniami 
owocnej pracy. Podziękował za dotychczasową współpracę. 
Następnie Burmistrz podziękował wieloletniemu pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta 
Jastrowie Kierownikowi Ryszardowi Sarnie za współpracę i oddanie. Wspomniał historię pracy i  
zaangażowanie Pana Ryszarda w tworzeniu Gminy przez wiele lat. 
Pan Ryszard podziękował Burmistrzowi, Radnym, Sołtysom, Kierownikom referatów i 



urzędnikom z którymi miał przyjemność wpółpracować i realizować inwestycje w gminie. 
Burmistrz przedstawił następczynię Pana Ryszarda Panią Agnieszkę Topyła. Nowa Pani 
kierownik - magister, inżynier budownictwa z uprawnieniami nadzoru, projektowania, jest osobą 
odpowiednią na to stanowisko, dodał, że jest zadowolony ze współpracy i  że był to dobry 
transwer. Teraz wszystkie sprawy  realizowane przez Pana Ryszard Sarne będzie realizowała 
Pani Agnieszka. 
Na sesję przybył zaproszony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej P. Kurzynę Prezes 
Wielkopolskiego Związku Szachowego, który jest również Członkiem Zarządu Polskiego 
Związku Szachwego  Pan Andrzej Ciesiński. Przybył aby podziękować Kierownikowi SPRiT w 
Jastrowiu Panu Wiesławowi Puzio za wsparcie w zorganizowaniu na terenie gminy imprezy 
młodzieżowej " Ogólnopolskej Olimpiady Młodzieży". Pan Wiesław Puzio otrzymał Statuetkę 
"Przyjaciel Szachów" za wspieranie i osobiste zaangażowanie w projekty Wielkopolskiego 
Związku Szachowego i Polskiego  Związku Szachowego  na terenie Gminy Jastrowie oraz 
pomocy w organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 
Wielkopolska 2018 w Dyscyplinie Szachy oraz wspieranie projektu edukacja przez szachy w 
szkole. Korzystając z okazji poprosił o wspieranie wizji wdrażania  szachów w szkołach.  
Przewodniczący ogłosił przerwę od godz.  1650  o godz. 1710 wznowiono obrady sesji.  
 
Ad.3.  
 Informacja Przewodniczącego o pracy między sesjami (zał. nr.3) 
 
Ad.4.  
Informacja Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych z przygotowania 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego  
Informację przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty, w oparciu o sprawozdania 
przedstawione przez dyrektorów placówek oświatowych na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Sportu I Spraw Socjalnych w dniu 30.08.2018r. 
Burmistrz wspomniał o potrzebie podjęcia działań w związku z rozbudową przedszkola i żłobka 
na terenie Jastrowia. 
Głosowanie nad przyjęciem informacji:  
za   - 15 
przeciw - 0 
wstrzymało się  - 0 
 
Ad.5. 
Omówienie wzoru Statutu Gminy i Miasta Jastrowie  
Przewodniczący udzielił głosu radnemu J. Siwakowi, który poruszył problem ilości członków w 
komisji problemowej znajdującej się w § 84. Nie ustalono górnej granicy ilości członków 
komisji.  
Burmistrz zaproponował przedstawienie propozycji zmian w Statucie przez  Radcę Prawnego 
W. Kosowickiego.  
Radny J. Siwak zapytał kto wystawia upoważnienie dla przewodniczącego komisji rewizyjnej.  
Radni odpowiedzieli, że przewodniczącego upoważnia jego funkcja.   
Raca prawny omówił propozycję zmian statutu (zał. nr 4) 
Przypomniał radnym, że rada nie może wyręczać ustawodawcy w zapisach już ustanowionych. 
Hierarchia aktów musi zostać zachowana przekroczenie granic upoważnienia, które rada posiada 
z mocy ustawy o samorządzie gminnym może skutkować nieważnością pewnych zapisów. Duże 



znaczenie mają insygnia i ich regulacja prawna. 
Po przedstawieniu propozycji Radcy Prawnego rozmawiano w temacie.  
Wiele spraw statutowych zostało ustanowione przez prawodawcę. 
Zaproponowano  również ustanowienie małego statutu polegającego na dodaniu wymaganych 
zapisów przez ustawodawcę w statucie dotychczas obowiązującym.  
Przewodniczący zaproponował utworzenie przez radcę prawnego statutu który mógłby być 
podjęty na sesji. 
 
Ad.6.  
 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2018 rok. 
Zmiany w Budżecie omówiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska 
Dochody bieżące zwiększa się o kwotę  644.217,21 zł 
   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 536.460,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85504 § 2010 o kwotę 536.460,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
   realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8.326,21 zł 
 - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.292.2018.3 z dnia 21.08.2018r o zwiększenie 
planu dotacji celowej w dziale 758 rozdział 75814 § 2030 o kwotę 8.326,21 zł - zwrot części 
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r          
3. Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 74.431,00 zł 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.6g z dnia 30 lipca 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 15.820,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach 
publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku 
szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, 
a od 1 września 2017r przekształconych w szkoły podstawowe. 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.3.2018.7g z dnia 30 lipca 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 27.306,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako 
szkoły samodzielne , w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017r 
przekształconych w szkoły podstawowe. 
Pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21sierpnia 2018r w sprawie przyznania ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 31.305,00 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do 
realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 
4. Dochody własne o kwotę 25.000,00 zł 
Wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu zwiększenie w: 
Rozdział 85228 § 0830 kwota   5.000,00 zł 
Rozdział 85502 § 2360 kwota 20.000,00 zł 
Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę  536.460,00 zł 



   w tym: 
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  
    realizację  zadań bieżących z zakresu administracji  
    rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 536.460,00 zł 
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2018.2 z dnia 28.08.2018r o zmniejszenie 
planu dotacji celowej w dziale 855 rozdział 85501 § 2010 o kwotę 536.460,00 zł  z 
przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” 
 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32.949,58 zł      
   w tym: 
1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na  
     realizację inwestycji i  zakupów inwestycyjnych  
     własnych gmin o kwotę 32.949,58 zł 
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r kwota 32.949,58zł  
Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 78.431,00 zł w tym: 
1. Oświata i wychowanie o kwotę 58.611,00 zł     
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu o kwotę 27.306,00 zł 
zakup wyposażenia do pomieszczeń do nauki  
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jastrowiu o kwotę 31.305,00 zł 
zakup wyposażenia  w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych 
2. Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.820,00 zł 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jastrowiu o kwotę 15.820,00 zł 
doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.000,00 zł 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł 
       w tym: 
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000,00 zł 
2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 5.000,00 zł  
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 71.275,79 zł 
Burmistrz wspomniał o finansowaniu dojazdu dzieci z naszej gminy do przedszkoli dla dzieci 
niepełnosprawnych skierowanych przez Starostę Powiatu Złotowskiego do przedszkoli lub szkół 
do innych gmin, pomimo tego, że w Jastrowiu jest placówka do której dzieci mogłyby 
uczęszczać przy dobrych chęciach Starosty. Radni stwierdzili, że trzeba zrobić coś co ujawni 
niegospodarność Starostwa, który mógł zachęcić rodziców dziecka do kontynuowania edukacji 
dziecka w Jastrowiu. 
Burmistrz omówił dodatkowe niespodziewane wydatki przy rozpoczętych już inwestycjach. 
Więcej pytań nie było.  
O godz 1855wyszła radna Kwilińska 
 
Głosowanie:  
Za              - 14( nieobecna radna Kwilińska) 
Przeciw         - 0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 14 głosami jako uchwała Nr 523 /2018 (zał. nr 5 ) 
O godz.1901wyszli radny Król  
 



Ad.7. 
 Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Głosowanie:  
Za                 - 13( nieobecna radna Kwilińska i radny Król) 
Przeciw            - 0 
Wstrzymało się     - 0 
Uchwała została przyjęta 13 głosami jako uchwała Nr 524 /2018 ( zał nr 6 ) 
 
Ad.8. 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólym posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Za              - 12( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw          -0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 12 głosami jako uchwała Nr  525/2018 (zał nr 7 ) 
 
Ad.9. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Głosowanie:  
Za              - 12( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw         - 0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 13 głosami jako uchwała Nr 526 /2018 (zał nr 8  ) 
 
Ad.10. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Głosowanie:  
Za              - 12( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw         - 0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 15 głosami jako uchwała Nr 527 /2018 (zał nr 9 ) 
 
 



Ad.11. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Za               - 12 ( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw          - 0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 12 głosami jako uchwała Nr 528/2018 (zał nr 10 ) 
 
Ad.12. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym  posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Za              - 12( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw          -0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 12 głosami jako uchwała Nr 529 /2018 (zał nr 11 ) 
 
Ad.13. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na  wspólnym posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Za                     - 12( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw               -0 
Wstrzymało się  - 0 
Uchwała została przyjęta 15 głosami jako uchwała Nr 530 /2018 (zał nr 12) 
 
Ad.14. 
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omówiona na wspólnym  posiedzeniu 
komisji. 
Więcej pytań nie było.  
Za               - 12( nieobecna radna Kwilińska radny Kruszyński i radny Król) 
Przeciw          - 0 
Wstrzymało się   - 0 
Uchwała została przyjęta 12 głosami jako uchwała Nr 531 /2018 (zał nr 13 ) 
 
Ad.15. 
Interpelacje i zapytania. 
Radny K. Nagórski zapytał na jakiej podstawie naliczone są zniżki przy zakupie mieszkania z 



zasobów gminy. Burmistrz odpowiedział, że reguluje to uchwała, a o szczegóły można dopytać u 
inspektora zajmującego się gospodarką komunalną. Przy zakupie mieszkania na raty jest to 
zniżka 50% natomiast płatność gotówką daje zniżkę 70%. 
 
Ad16.  
Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
 Radny G. Hundt zapytał o sposób zabezpieczenia dróg przed zniszczeniem. Duża prędkość 
jaką poruszają się pojazdy powoduje szybką degradację nawierzchni. Dobrym 
spowolnieniem choć nie zawsze respektowanym byłoby postawienie znaków 
ograniczających prędkość. 
Radny J. Siwak przedstawił problemy mieszkańców ulicy Uroczej i Kwiatowej. Problemem jest 
w części nawierzchnia ulicy i chodników. Radnemu zgłoszono wniosek o  przesunięcie linii 
zabudowy ulicy Uroczej. Burmistrz odpowiedział, że jest to możliwe tylko w sposób zmiany 
zagospodarowania przestrzennego. To jednak jest drogie i czasochłonne. Następną sprawą jest 
oświetlenie przejścia dla pieszych znajdującego się przy ulicy Przemysłowej. 
Pomimo iż inwestycja została zakończona na początku roku to jest jeszcze kilka przejść które 
trzeba jeszcze doświetlić. 
Zostanie to zgłoszone we wnioskach do budżetu.  
Radny B. Osiński zgłosił wniosek i prośbę do Komendanta Policji o interwencję w sprawie 
utrzymania porządku na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym, przebywający tam 
mieszkańcy po swoich libacjach alkoholowych  pozostawiają śmieci i trudno zapanować nad 
tym procederem. Radny zwrócił również uwagę na stan pozostałych placów zabaw. Stan 
niektórych z nich zagraża bezpieczeństwu. 
Radna A. Kwilińska zapytała Prezesa spółki ZECiUK co jest powodem fetoru jaki panuje na 
ulicy Roosevelta. Prezes odpowiedział, że nie tylko odpowiedzialne są za smród tylko studzienki 
kanalizacyjne. Wiele śmieci i rozkładających się odpadów znajduje się na ogródkach, co dokłada 
się do powstawania problemu. Po dyskusji w temacie Prezes obiecał, że będą  przeprowadzane 
częstsze płukania kanalizacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.    
Radny A. Dzbuk zaproponował aby Rada Miejska podziękowała Panu Staroście za wszystkie 
inwestycje,  które zobowiązał się wykonać ale nie ma po nich śladu. Należy mu się 
podziękowanie na jakie zasługuje.  
Radna Kwilińska zapytała o naprawę części siłowni na ulicy Roosevelta. Odpowiedź uzyskała od 
Kierownik A. Topyły. 
Przewodniczący Rady P. Kurzyna  i radny R. Król zapytali dlaczego na ulicy Konopnickiej 
zrobiono tak małe rondo na którym nie mieszczą się traktory z naczepami. Burmistrz 
dopowiedział, że inwestycja nie została jeszcze zakończona, i mogą występować braki w 
nawierzchni. 
Przewodniczący odczytał podziękowanie dla sołtysa J. Ćwirko oraz Burmistrza  od Krzysztofa 
Paszyka, który nie mógł przybyć na dożynki.  
Radny R Król poruszył problem zatkanych studzienek na drodze krajowej. Burmistrz 
odpowiedział, że zarządcy Rejonu Dróg Krajowych twierdzą, że studzienki są drożne i nie 
występuję problemy. Burmistrz zaproponował, żeby zrobić zdjęcia udawadniające, że problem 
występuje. Burmistrz dodał, że wielokrotnie zgłaszał problem na co w odpowiedzi dowiadywał 
się, że problem występuje tylko w okolicy wiaduktu. Rejon Dróg Krajowych jest właścicielem 
dróg i burmistrz nic nie może z tym zrobić. Radny R. Król zgłosił ustny wniosek do 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa o zwołanie komisji plenerowej sprawdzającej stan kratek 
odpływowych deszczówki i udokumentowanie ich poprzez robienie zdjęć.  



Następnie z apelem wystąpił Prezes spółki ZECiUK o interwencję w sprawie parkowania 
pojazdów na chodnikach. Niebawem nastąpi okres odśnieżania i będą problemy powtarzające się 
od paru lat. Dyskusja w temacie skończyła się stwierdzeniem, że w mieście brakuje parkingów 
gdzie mieszkańcy poszczególnych ulic mogliby parkować swoje samochody.  
Więcej pytań nie było.  
Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek obrad został wyczerpany. 
Podziękował zebranym za udział i zamknął  XLVI sesję zwyczajną Rady Miejskiej.  
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