
1 
 

Protokół nr  XVIII/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 22 marca 2016 roku w godzinach od 1600 do 1830 

 
W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1.  
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również:                                                                                    
- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk                                                                                             
- Z-ca Burmistrza GiM – Pan Jerzy Klimczak                                                                                           
- Skarbnik GiM – Pani Teresa Czyżewska                                                                                          
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk                                                                                                                           
- Kierownicy jednostek organizacyjnych                                                                                               
-  Sołtysi                                                                                                                                                          
-  Prasa      
- Komendant Komisariatu Policji w Jastrowiu 
- poseł Marcin Porzucek 
- Dyrektor PZD- Mirosław Jaskólski 
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie- Krzysztof Kanecki 
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, stwierdził prawomocność sesji, powitał zebranych, powołał 
radną Agnieszkę Kwili ńską na sekretarza obrad, a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak.  
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej 
       a)  sprawy regulaminowe: 
       b)  stwierdzenie kworum 

             c)  przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. 
      2.   Informacja Burmistrza o pracy między sesjami 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach między 
sesjami 

4. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani  

5. Informacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu o aktualnym stanie 
budynków i lokali użytkowych, polityka czynszowa 

6. Zmiana wydatków majątkowych na 2016 rok 
7. Praca nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2016”  
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń 

kanalizacyjnych wód  opadowych i roztopowych. 
11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrowiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
rolnej stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji  Parafii Rzymskokatolickiej p w. Św. 
Michała Archanioła  w Jastrowiu 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji  Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Narodzenia NMP w Sypniewie 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2016-2026 
21. Interpelacje i zapytania 
22. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

Burmistrz poprosił o wycofanie z porządku obrad pkt. 20 ponieważ zmiany do budżetu nie 
powodują konieczności zmiany WPF. 
Pan Przewodniczący wycofał z porządku pkt. 6 i 7 z tego powodu, że pkt 6 zawarty jest w 
pkt. 19 a pkt. 7 został na wspólnym posiedzeniu komisji przekazany do dalszych prac. 
Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Protokoły z poprzednich sesji są wyłożone do wglądu i o ile nie będzie uwag zostaną przyjęte. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu posła Porzucka. 
Pan poseł Porzucek podziękował za zaproszenie na sesję i wyraził nadzieję, że plany 
związane z obwodnicą na drodze s11 będą realizowane. Pozytywnie widzi też sprawę z 
załatwieniem lewoskrętu na ul. Roosevelta przy budowie DINO oraz wykupu działki od 
ANR. Jest po wstępnych rozmowach w Ministerstwie Transportu i ANR. Mówił też, że droga 
s 11 nie powinna być nadrzędna do drogi s 22 i powinny z tego powodu być przedstawione 
nowe rozwiązania telekomunikacyjne. Chodzi też o to aby to rozwiązanie było bezpieczne.  
Poseł mówił, że rozmawiał z Burmistrzem na temat wykupu od Agencji działek po byłym 
PGR, które są użytkowane. Rozmawiał na ten temat z Dyrektorem Agencji w Poznaniu i ma 
nadzieję na pozytywne zakończenie. Pierwsze czynności zostały już wszczęte. Obiecał, że 
postara się odwiedzać wszystkie gminy wchodzące w skład jego okręgu wyborczego. Na 
zakończenie pogratulował pozyskania kolejnych inwestorów zwłaszcza DINO. 
Pytań nie było. 
Burmistrz podziękował Posłowi Porzuckowi za przyjęcie zaproszenia na sesję i powiedział, 
że liczy na współpracę w trakcie trwania kadencji i ma nadzieję na częste spotkania. 
 
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Dyrektora PZD Mirosława  Jaskólskiego i 
przedstawienie informacji o inwestycjach drogowych, które stanowią dla powiatu priorytet. 
Dyrektor Jaskólski odpowiedział, że ma zamiar ubiegać się o środki z trzech programów. 
Najszybciej uruchomiony zostanie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i liczy, że uda się 
z niego pozyskać środki na przebudowę drogi Podróżna-Dolnik. Koszt tej inwestycji to 
5,7mln przy czym można uzyskać dofinansowanie  w kwocie około 3mln. Starosta natomiast 
ma podjąć decyzję czy do dofinansowania zgłosić przebudowę skrzyżowania w Lipce czy 
przebudowę drogi na trasie Sypniewo-Nadarzyce. Koszt przebudowy drogi Sypniewo-
Nadarzyce to około 5mln. Na dofinasowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. Schetynówki liczy prace przy przebudowie drogi na odcinku Brzeźnica-
Sypniewo. Koszt tej inwestycji, która oprócz remontu nawierzchni ma objąć także budowę 
zatok autobusowych, wykonanie przejść dla pieszych oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej 
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wynosi około 5,7mln. Jeżeli inwestycja ta z tego programu nie uzyska dofinansowania postara 
się poszukać środków w innym programie. 
Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. 
Radny Siwak poprosił posła Porzucka o interwencję w sprawie powstania gabinetów 
specjalistycznych w Jastrowiu. Konkretnie chodzi o gabinet okulistyczny. 
Poseł odpowiedział, że nie zna szczegółów. Z jego wiedzy wynika, że nawet większe miasta 
mają problem z gabinetami specjalistycznymi. Problemem jest brak lekarzy. Nie jest pewny 
czy znajdzie się lekarz, któremu będzie się opłacało przyjeżdżać 2 lub 3 razy w tygodniu. 
Obiecał zająć się tym tematem i czeka na szczegółowe informacje od Burmistrza. 
Burmistrz wyjaśnił, że mamy problem z ginekologiem i okulistą. NFZ stawiał warunki, 
których lekarka nie mogła spełnić. Otrzymał pismo z NFZ, w którym napisano żeby 
sprawdzić kontrakty lekarzy specjalistów dla powiatu. Jest program 500+, ma się rodzić 
więcej dzieci a opieki ginekologicznej w Jastrowiu nie ma. Podobnie z okulistą i 
kardiologiem. Burmistrz poinformował, że chcemy przyjąć rodzinę z Ukrainy i dobrze by 
było gdyby to był lekarz. Jednak osoby takie mają problemy z nostryfikacją dyplomów. 
Radny Osiński zapytał czy trwają prace nad likwidacją gimnazjów. 
Poseł odpowiedział, że wczoraj uczestniczył w Poznaniu w spotkaniu z Minister Zalewską. 
Poruszane były sprawy sześciolatków. Decyzje w sprawie gimnazjów mają zapaść dopiero w 
czerwcu. Na pewno będą przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne. W Ministerstwie 
trwają prace w tym temacie. 
Więcej pytań nie było. 
 
O godzinie 1645 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1700 obrady wznowiono. 
 
Pan Przewodniczący odczytał treść pisma skierowanego do Starosty w sprawie udzielenia 
informacji na temat szkoły ponadgimnazjalnej. Poinformował, że Starosta odpowiedział, że 
informacji udzieli na sesji. 
Burmistrz poinformował, że Starosta zadzwonił z  informacją, że ma pilne spotkanie z innym 
Starostą i nie będzie go na sesji. Wczoraj spotkał się ze Starostą na terenie Zespołu Szkół 
Technicznych. Obecne były też władze stowarzyszeń, które działają na terenie szkoły- Dom 
Dziecka i Niepubliczne Gimnazjum. Zaproponowano im sprzedanie części użytkowanej przez 
nich budynku a reszta dla gminy. Ma wątpliwości czy w ogóle taki podział jest możliwy. 
Powstałaby wtedy wspólnota. Na terenie budynku mieszka też osoba, która jest eksmitowana 
ze Złotowa. Ma być prowadzony nabór do MOW ale co do dalszych losów budynku 
technikum nie ma koncepcji. Biorąc to pod uwagę widać, że dobra była decyzja o budowie 
budynku socjalnego. Należy jednak zrobić wszystko aby nabór do szkoły ponadgimnazjalnej 
się odbył. Starosta dysponował danymi, że z powiatu 60 osób deklaruje dojazd do szkoły w 
Wałczu, 20 do Złotowa i 60 do Piły. Z ternu gminy Okonek wyjeżdża około 120 osób. Na 
zakończenie dodał, ze w ulotce o naborze należy napisać, że uczniowie będą mogli odbywać 
praktyki w DINO. 
Radny Król zapytał kto proponował podział budynku technikum. 
Burmistrz odpowiedział, że Dyrektor Hencel, który twierdził, że ma pełnomocnictwo od 
Starosty. 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację na temat swojej pracy pomiędzy sesjami (zał nr 2). 
Poinformował, że odbywały się liczne posiedzenia Związku Międzygminnego w sprawie 
naprawy błędu przy wyliczeniu stawki za wywóz nieczystości od przedsiębiorców. W 
kwietniu odbędzie się walne zebranie, na którym  stawki zostaną zmniejszone. 
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Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że w poniedziałki pełni dyżur. Z interwencją przyjął 3 
osoby. Uczestniczył też w delegacji, która odwiedziła zaprzyjaźniona gminę Bonyhad oraz 
brał udział w spotkaniu z sołtysami w Sypniewie. 
 
Ad. 4 
Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani (zał nr 3). 
Pan Przewodniczący poinformował, że zostało dostarczone w materiałach sesyjnych i 
omówione na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 5 
Informacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu o aktualnym stanie budynków i 
lokali użytkowych, polityka czynszowa (zał nr 4). 
Pan Przewodniczący poinformował, że informację omówiła Pani Dyrektor Haweto na 
wspólnym posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Siwak powiedział, że komisja po 
przeprowadzonej w ZGM kontroli zaleciła zakup czujników tlenku węgla do lokali 
komunalnych, które są w złym stanie. 
W tym miejscu podjęto dyskusję  w temacie możliwości i kosztów montażu takich czujników. 
W dyskusji głos zabierali radni Król, Dzbuk, Osiński oraz Burmistrz. 
Na zakończenie radny Nagórski zapytał kiedy odbyła się kontrola Komisji Rewizyjnej w 
ZGM. 
O godzinie 1730 wyszła radna Kwilińska 
Przewodniczący Siwak odpowiedział, że w lutym i przeczytał wnioski pokontrolne. 
Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał czy jest sporządzany Wieloletni Plan Gospodarowania 
Nieruchomościami. 
Burmistrz odpowiedział, że na razie prowadzona jest analiza i trwają prace nad 
sporządzeniem takiego Planu. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnej Kwilińskiej) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Jastrowie w roku 2016” . 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnej Kwilińskiej) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
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Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 243/2016 (zał nr 5)  
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jastrowie w rejonie ul. Roosevelta. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnej Kwilińskiej) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 244/2016 (zał nr 6)  
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wprowadzanie do urządzeń 
kanalizacyjnych wód  opadowych i roztopowych. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 14 (bez radnej Kwilińskiej) 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 14 głosami) jako uchwała Nr 245/2016 (zał nr 7)  
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Jastrowie, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radny Król zapytał kto dba o przystanki na trasie Jastrowie- Trzebieszki. 
Burmistrz odpowiedział, że spółka, która wywozi śmieci. Zna problem pozostawianych tam 
śmieci. Trzeba się zastanowić czy utrzymywać wszystkie przystanki bo nie ze wszystkich 
ludzie korzystają. Należy zrobić weryfikację przystanków. 
 
O godzinie 1740 wróciła radna Kwili ńska 
 
Głosowanie: 
Za                   - 15  
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 246/2016 (zał nr 8)  
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jastrowiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
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Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 247/2016 (zał nr 9)  
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 248/2016 (zał nr 
10)  
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta 
Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji a następnie przeczytał 
autopoprawkę do uchwały. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 249/2016 (zał nr 
11)  
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy i Miasta Jastrowie 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 250/2016 (zał nr 
12)  
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
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Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Burmistrz dodał, że grunt pod lokalem sprzedawany jest na użytkowanie wieczyste i lokal 
sprzedawany jest na raty stąd zniżka 50%. Okres spłaty wynosi 5 lat. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 251/2016 (zał nr 
13) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji  Parafii Rzymskokatolickiej p w. Św. Michała 
Archanioła  w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Radny Dzbuk zapytał na co dotacja będzie przeznaczona. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Jastrowiu dotacja przeznaczona jest na renowację ołtarza 
głównego a w Sypniewie na remont oświetlenia. Są to dotacje przeznaczone na ochronę 
zabytków a nie na parafię. 
Więcej pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 252/2016 (zał nr 
14)  
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji  Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia 
NMP w Sypniewie 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został dostarczony w materiałach 
sesyjnych i omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 253/2016 (zał nr 
15)  
 
Ad. 17 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok przedstawiła Pani 
Skarbnik. 
Burmistrz poinformował, że deficyt budżetu na rok 2016 w kwocie 4.086.328 zł, zostanie 
sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  oraz wolnych 
środków. Wprowadzonych zostanie 30 inwestycji, które realizowane będą z kwoty wolnej z 
2015 roku. Zaoszczędzono 3 787 016,78zł. Następnie przedstawił jakie inwestycje zostaną 
wykonane (zał nr 5 do uchwały). 
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Przy inwestycji przebudowa drogi gminnej głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Jastrowie, 
który powiedział, że są w gminie drogi, które są głównymi drogami wywozowymi i 
przykładem takiej drogi jest ta do Elektrowni Wodnej. Porozumiał się z Burmistrzem, że przy 
dofinansowaniu Nadleśnictwa w 50% można będzie przebudować tą drogę tak aby była 
przeznaczona do wykorzystania przez ciężki sprzęt. 
Burmistrz na zakończenie powiedział, że chciałby uniknąć sytuacji, że placówki oświatowe 
będą oddawać środki niewykorzystane i zaapelował do Dyrektorów o racjonalne 
wykorzystanie przyznanych  środków. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosami) jako uchwała Nr 254/2016 (zał nr 
16)  
 
Ad. 18 
Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynęła interpelacja od radnego Nagórskiego a 
następnie powiedział czego interpelacja dotyczyła i że radnemu Burmistrz udzielił 
odpowiedzi pisemnej 
Radny Osiński zwrócił uwagę, że na ścieżkach rowerowych w lesie spotkał wyrwane słupy i 
jeżdżące samochody. Poprosił Nadleśniczego o naprawę. Na ul. Konopnickiej przy wejściu 
do lasu zerwana jest tablica i jest duży bałagan przy ławkach. Kolejna sprawa jaką zgłosił 
radny Osiński to parkowanie aut koło PKO i sklepu Pana Klupsia. Zawnioskował o kontrole 
w tym miejscu. 
 
Ad. 19  
Pan Przewodniczący poinformował, że RIO organizuje szkolenie w temacie absolutorium i 
chętnych prosi o zgłaszanie chęci uczestnictwa do Biura Rady. Następnie Pan 
Przewodniczący przeczytał życzenia dla sołtysów z okazji ich święta jakie przekazała Pani 
posłanka Janyska. 
Radny Osiński przeczytał pismo z Ośrodka Kultury w sprawie wytypowania dwóch 
przedstawicieli do rady programowej. Na posiedzeniu Komisji Oświaty w dniu 21.03.2016r. 
wytypowano radną Kwili ńską i radnego Nagórskiego. 
 
Głosowanie za kandydaturą radnej Kwili ńskiej: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
 
Głosowanie za kandydaturą radnego Nagórskiego: 
Za                   - 15 
Przeciw             -0 
Wstrzymało się-0 
Następnie Pan Przewodniczący Osiński poinformował, że na posiedzeniu komisji 
wypracowano następujące wnioski: 
- powołanie Rady Seniorów 
- przyspieszenie prac nad Izbą Pamięci 



9 
 

Burmistrz poinformował, że Rada Seniorów rozwiązała się ponieważ skończyła się kadencja. 
Nie jest do końca przekonany czy Rada powinna istnieć. Było sporo problemów w 
poprzedniej kadencji z jej zwołaniem. 
Radny Hundt zawnioskował o odnowienie tablicy upamiętniającej Kruczkowskiego. 
Burmistrz w temacie Izby Pamięci poinformował, że upadła koncepcja umieszczenia Izby w 
budynku po technikum. Na razie musi poszukać środków aby zrobić projekt adaptacji 
pomieszczeń po mieszkaniu na ul. Kieniewicza. Potrzeba też wykonać elewację tej 
kamienicy. Są małe szanse na uzyskanie na ten cel jakiegoś dofinansowania. Izba byłaby pod 
patronatem Ośrodka Kultury. 
Radna Iwańska zwróciła się o usunięcie garba na ul. 1 Maja. 
Radny Nagórski poinformował, że mieszkańcy wnioskują o zmianę ustawienia pojemników 
na śmieci na cmentarzu. 
Prezes Białas odpowiedział, że pojemniki są ustawione na krańcach cmentarza z tego względu 
aby ciężki sprzęt do wywozu śmieci nie rozjeżdżał alejek. 
W sprawie ul. 1 Maja Burmistrz powiedział, że nadaje się ona do położenia asfaltu. Mówił też 
o dużych ilościach piasku po zimie na ulicach. 
Radny Cyruk zapytał czy Burmistrz ma pomysł na dojazd do WTZ na ul. Kolejowej. 
Burmistrz odpowiedział, że dojazd z ul. Jagiellońskiej jest trudny ale myśli o rewitalizacji ul. 
Kolejowej. Widok z pociągu na ten teren odstrasza. Myśli o budowie w tamtym rejonie 
skyteparku i kortu tenisowego. 
Więcej wniosków nie było.  
O godzinie 1830 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek został wyczerpany. Złożył 
wszystkim obecnym życzenia świąteczne i zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 
 


