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Protokół nr  XXI/2016 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 

odbyła się dnia 28 czerwca 2016 roku w godzinach od 1600 do 2000. 
 
 
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 
- Przewodnicząca Rady Powiatu- Jadwiga Harbuzińska-Turek 
- Komendant Miejsko-Gminny OSP Jastrowie- Andrzej Kacprzak 
- 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, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radnego Janusza Siwaka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej 
     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.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2015rok 

b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2015r. 

c) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2015 roku 

d) odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wydania opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok 

e) dyskusja 
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z  wykonania budżetu w 2015 roku   
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2015 

5.  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu.  
6.  Plan Zagospodarowania Przestrzennego - wnioski. 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki 
prawa handlowego.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok 
9. Interpelacje i zapytania 
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10. Sprawy bieżące i wolne wnioski 
 

Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
 
Burmistrz poprosił o wniesienie do porządku obrad projektów uchwał : 
- w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu złotowskiego 
- w sprawie zmiany WPF na lata 2016-2026 
 
Radna Jolanta Łatka poprosiła o wniesienie do porządku obrad  sprawozdania członka 
Społecznej Rady przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Złotowskiemu: 
Za                     -15 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się - 0 

 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 9 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy 
i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 
Za                     -15 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się - 0 

 
Uchwała została wprowadzona do porządku obrad jako punkt 10 
 
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sprawozdania radnej Jolanty Łatko- 
członka Społecznej Rady przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie 
Za                     -15 
Przeciw            – 0 
Wstrzymało się - 0 

 
Sprawozdanie wprowadzono do porządku obrad jako punkt 11 
 
Ad. 1 c 
Protokół XX sesji, jest wyłożony do wglądu, o ile do końca tej sesji nie będzie żadnych uwag, 
zostanie przyjęty zgodnie z regulaminem  
 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 ). 
Poinformował, że odbyło się Walne Zgromadzenie ZECIUK, na którym Zarząd otrzymał 
absolutorium. Podjęto też decyzję o zmniejszeniu liczby członków Rady Nadzorczej z 7 do 3. 
Spółka wypracowała zysk netto 154tys. 
Poinformował też o zmianach w OSP Jastrowie. Komendantem Miejsko-Gminnym w miejsce 
Andrzeja Kacprzaka został Oskar Dąbrowski a Prezesem Zarządu w miejsce Janusza Dudka 
został Piotr Kozłowski. Pożegnanie dotychczasowego komendanta zaplanowano na sesji 
sierpniowej. 
Radny Cyruk zapytał co się zmieniło w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu. 
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Burmistrz odpowiedział, że godziny pracy urzędu zostały dostosowane dla interesantów.  
Radny Nagórski zapytał o informacje na temat niemieckiej grupy Stramme Kette. 
Burmistrz odpowiedział, że nie jest członkiem tej grupy. Jest to grupa rowerzystów z gminy 
Steinfeld i Jastrowia. Liczy około 25-30 członków, którzy spotykają się co rok. Raz u nas a w 
kolejnym roku w Steinfeld. Członkiem grupy jest między innymi były Burmistrz Steinfeld a 
nasz Honorowy Obywatel. 
Radny Osiński zapytał jak spadło bezrobocie w Jastrowiu i czy Powiatowa Rada Rynku Pracy 
rozważała sytuację związaną z powrotem Polaków z Anglii. 
Burmistrz odpowiedział, że bezrobocie spadło i wynosi mniej niż 10% w powiecie a w 
Jastrowiu około 11%. Problemem jest grupa długotrwale bezrobotnych. Po rozmowach z 
Kierownikiem MGOPS jest pomysł jak tę grupę zachęcić do podjęcia zatrudnienia. 
W sprawie powrotu Polaków poinformował, że nic się nie dzieje na razie to tylko hasło. 
Następnie przedstawił zestawienie danych dotyczących osób bezrobotnych w miesiącu maju 
2016r. 
Pan Przewodniczący zapytał czy zrobiono coś w związku ze zwiększeniem częstotliwości 
odbioru śmieci od drobnych przedsiębiorców. 
Burmistrz wyjaśnił, że członkowie Zarządu przy zmianie Regulaminu zostali przez 
Przewodniczącego wprowadzeni w błąd i stąd te zmiany, które w najbliższym czasie zostaną 
naprawione. 
Pan przewodniczący zapytał czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec winowajcy. 
Burmistrz odpowiedział, że był postawiony wniosek o jego odwołanie jednak nie uzyskał 
większości. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie wywozu śmieci. Głos zabierał Pan 
Przewodniczący, Burmistrz i Prezes Białas. 
 
Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że zgłosił się do niego na dyżur Pan Henryk Trawiński i 
poinformował o zbiórce podpisów w sprawie zmiany nazwy ulicy. 
Burmistrz powiedział, że na zmianę jest 15 miesięcy. Jest to ważna sprawa i potrzebne są 
konsultacje społeczne. Jest to jeden z wniosków ale pewnie będą też inne. Chce aby to 
społeczeństwo miało główny udział w zmianie nazewnictwa. 
 
Ad. 4  
Udzielenie Burmistrzowi Gminy  i Miasta Jastrowie absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2014 rok. 
a)  
Pani Skarbnik Czyżewska Teresa przedstawiła sprawozdanie finansowe a następnie w formie 
prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i miasta za 2015 rok (zał. nr 3).  Pani 
Skarbnik przekazała też informację o stanie mienia wg stanu na początek i koniec 2015 roku. 
b) 
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  uchwałę Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z 
dnia 4 kwietnia 2016r. SO.-0954/9/13/Pi/2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2015 (zał nr 4). 
c)  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Siwak  odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 maja 2016r. w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie za 2015 rok (zał nr 5) 
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d)  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Siwak odczytał uchwałę 
SO.0955/30/13/Pi/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24 maja 2016r. w 
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu o udzielenie 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 
2015 (zał nr 6)  
e) 
Przewodniczący Rady Piotr Kurzyna otworzył debatę nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2015 rok. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego oraz integracji Europejskiej – Krzysztof Bzowski. Poinformował, że komisja 
zapoznała się ze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. W kilku zdaniach 
podsumował wykonanie budżetu w 2015 roku. Zaplanowane inwestycje zostały prawie 
wszystkie wykonane, kredyty były spłacane na bieżąco. Zwrócił uwagę na inwestycję DINO, 
która przyniesie w przyszłości wpływy do następnych budżetów. 
Na zakończenie powiedział, że wnioskuje o poparcie wniosku Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie Burmistrzowi absolutorium i podziękował Pani Skarbnik za dyscyplinę budżetową. 
Pan Przewodniczący dodał, że inwestycja DINO to zasługa Burmistrza a dług publiczny nie 
jest duży. 
Radny Król poinformował, że uniemożliwiono mu pracę podczas posiedzeń Komisji 
Rewizyjnej związanych z kontrolą wykonania budżetu za 2015 rok. Został wyproszony z 
posiedzenia i dlatego podczas głosowania wstrzyma się od głosu. 
Radny Nagórski miał wątpliwości czy Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z prawem, 
cytował zapisy ze Statutu Gminy i Miasta w Jastrowiu mówiące o pracy komisji. Uważał, że 
w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie powinien się znaleźć wniosek o 
przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że komisja stwierdziła, że wniosek taki 
powinien został zapisany i według niego jest to zgodne z regulaminem. 
Burmistrz wyjaśnił radnemu, że Komisja Rewizyjna miała prawo wskazać we wnioskach, że 
ZGM powinien zostać przekształcony w spółkę ponieważ od wielu lat w sprawozdaniach 
przekazywanych do RIO wykazywana jest strata. RIO zobowiązało do wyeliminowania 
nieprawidłowości, wszczęło nawet postępowanie w związku z zaległościami. Są to 
zobowiązania wymagalne. Dlatego Komisja Rewizyjna kontrolując wykonanie budżetu 
powinna o tym napisać i wskazać jakie według niej działania należy podjąć. 
Radny Nagórski twierdzi, że informacja o stanie mienia nie zawiera wszystkich danych jakie 
według niego powinny się w tej informacji znaleźć. 
Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w mieniu komunalnym następują w trakcie roku we 
wszystkich jednostkach. W wyniku sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności, zakupu, wymiany gruntów następują zmiany w mieniu. W 
informacji pokazała ile gruntów zostało od początku do końca roku sprzedanych.  
Burmistrz dodał, że na wspólnym posiedzeniu komisji radny mógł poprosić o szczegółowe 
informacje i formie tabelarycznej zostałyby mu udzielone. 
Radny Nagórski zapytał jakie były powody odstąpienia od planu inwestycyjnego - wykonanie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Jastrowiu i co zamierza 
jednostka w temacie usunięcia istniejących barier zrobić. 
Pan Przewodniczący odczytał informację w tej sprawie udzieloną przez Stanisława 
Nowickiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrowiu (zał nr 7). 
Pan Przewodniczący zamknął dyskusję. 
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f)  
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok i zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                    - 12   
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  3  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 295/2016 (zał nr 8) 
g) 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Jastrowie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok i zarządził głosowanie: 
Głosowanie: 
Za                    - 12   
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  3  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 12 głosami) jako uchwała Nr 296/2016 (zał nr 9) 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Kurzyna  pogratulował Burmistrzowi otrzymania 
absolutorium.                                                                                                                                                      
Burmistrz Pan Piotr Wojtiuk podziękował za współpracę  Pani Skarbnik Teresie Czyżewskiej, 
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie oraz jednostek organizacyjnych Wysokiej 
Radzie za udzielenie absolutorium, za wiele wspólnych posiedzeń, komisji i wypracowanych 
wspólnie wniosków. W budżecie zaplanowano 65 inwestycji z czego nie wykonano 2. Szkoła 
Podstawowa w Jastrowiu nie wykonała podjazdu dla niepełnosprawnych ponieważ nie było 
osoby niepełnosprawnej i nie było w PFRON programu na dofinansowanie tej inwestycji. Nie 
wykonano tez remontu strychu w ZSZ w Sypniewie ze względu na zmianę Dyrektora. 
Remont musiałby odbywać się w trakcie roku szkolnego co zagraża bezpieczeństwu uczniów. 
Poinformował, że kilka inwestycji dla gminy wykonywał ZECIUK. Na zakończenie 
Burmistrz wyraził nadzieję, że mieszkańcy obiektywnie ocenią czy przyniosły one rozwój 
miasta. 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Harbuzińska-Turek złożyła Burmistrzowi 
gratulacje z powodu uzyskania absolutorium. Pogratulowała też Pani Skarbnik, radnym, 
pracownikom Urzędu Gminy i Miasta i jednostek organizacyjnych  za to co udało się zrobić 
w ubiegłym roku. Poinformowała, że odczucie mieszkańców jest takie, że nareszcie Jastrowie 
się zmienia. Na zakończenie wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku wyniki będą jeszcze 
lepsze. 

O godzinie 1810 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 1825. 
 
Po przerwie nie wrócił radny Cyruk. 
 
Ad. 5 
Pan Przewodniczący poinformował, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury w 
Jastrowiu (zał nr 10) Pani Dyrektor Agnieszka Głyżewska-Klofik przedstawiła na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Radny Nagórski pogratulował Pani Dyrektor pracy Ośrodka Kultury oraz rozwoju kultury w 
Jastrowiu. 
Pani Dyrektor podziękowała i pochwaliła pracowników, z którymi współpracuje na co dzień. 
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Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
 
Ad. 6 
Pan Przewodniczący poprosił o pytania w ramach uzupełnienia informacji przedstawionej 
przez Pana Piotra Kozłowskiego na wspólnym posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa 
handlowego. 
Radny Kruszyński wyjaśnił obecnym, że według niego żaden radny nie zgłaszał wniosku o 
przekształcenie ZGM w spółkę. Jedynym wnioskodawcą był Burmistrz. 
Z radnym nie zgadzał się Burmistrz argumentował, że Komisja Rewizyjna upoważniła go do 
podjęcia działań naprawczych. 
Pan Przewodniczący Kurzyna powiedział, że była informacja, że dotacja dla ZGM jest 
wysoka i trzeba coś z tym zrobić. Rozumie, że Burmistrz myślał wtedy o przekształceniu 
ZGM. 
Radny Kruszyński przypomniał, że Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych większość w 
radzie to 8 radnych. Nie neguje tego, że ZGM należy przekształcić w spółkę ale chce się 
zatroszczyć o ekipę remontowo-budowlaną. Na ostatnim posiedzeniu komisji Burmistrz 
zadeklarował likwidację ekipy dalej radny cytował wypowiedzi Burmistrza w sprawie ekipy 
remontowej. Na zakończenie swojej wypowiedzi poinformował, że jest za przekształceniem 
ZGM ale pod warunkiem zachowania ekipy remontowej. Przez najbliższy rok należałoby 
obserwować pracę ekipy i na zakończenie podsumować czy ekipa przynosi straty. 
Burmistrz odpowiadając radnemu Kruszyńskiemu zwrócił uwagę, że o przekształceniu ZGM 
wielokrotnie była mowa na posiedzeniach komisji ale radny w tym czasie nie był obecny. 
Przypomniał, że jako Burmistrz zarządza mieniem komunalnym i w przypadku kiedy zakład 
komunalny przynosi straty on będzie ponosił odpowiedzialność. 
Poinformował, że było zorganizowane spotkanie z pracownikami ekipy remontowej. 
Zaproponowano im założenie działalności gospodarczej i pracę w ZECiUK. Do Prezesa 
ZECiUK nikt się nie zgłosił. Jest konieczność likwidacji ekipy ponieważ spółka z ekipą się 
nie utrzyma tak wynika z kosztorysu. 
Radny Król odczytał pismo Burmistrza pokazujące absencję pracowników ekipy. Z 
interpretacją pisma przedstawioną przez radnego Króla nie zgadzał się Burmistrz. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie przedstawiania danych o absencji. 
 
O godzinie 1845 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1900 obrady wznowiono. 
 
W trakcie przerwy Pan Przewodniczący i radny Kruszyński odsłuchali nagranie z ostatniego 
posiedzenia komisji. Pan Przewodniczący poinformował, że Burmistrz podał informację o 
absencji jednak nie było informacji przedstawianych przez radnego Króla. Poprosił radnych i 
Burmistrza o prowadzenie dyskusji na odpowiednim poziomie i opieraniu się na faktach a nie 
interpretacjach. 
Poprosił Prezesa ZECiUK aby powiedział jak spółka funkcjonuje. 
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Prezes Białas przedstawił historię powstania spółki ZECiUK. Poinformował, że powstanie 
spółki powoduje urealnienie kosztów. W ZECiUK nie było dużych zwolnień, spółka się 
rozwija i zatrudnia pracowników. Aby się rozwijać spółka musi obniżać koszty. Pracownikom 
ZGM oprócz zmiany zatrudnienia nic się nie stanie. Zlecenia dla pracowników też na pewno 
się znajdą bo w Jastrowiu brakuje budowlańców. Spółką będzie zarządzał prezes i będzie 
odpowiadał za swoje działania. Poprosił na zakończenie aby radni skupili się nad pomysłami, 
które pomogą spółce uzyskiwać zyski. 
Radny Bzowski zdziwiony był postawą 3 radnych ponieważ od półtora roku były prowadzone 
rozmowy o ZGM. Zrobiono audyt i był pewien, że cała rada zaakceptuje przekształcenie. 
Poprosił Pana Przewodniczącego o zamkniecie dyskusji i przegłosowanie uchwały. 
Radny Kruszyński powiedział, że chce złożyć wniosek aby przez rok ekipa remontowa miała 
zlecenia. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił radnemu o czym mówi uchwała i zarządził głosowanie. 
Głosowanie: 
Za                    - 11   
Przeciw           -   2 
Wstrzymał się -  1  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 11 głosami) jako uchwała Nr 297/2016 (zał nr 
11) 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2016 rok. 
Uchwałę przedstawiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska. 
O godzinie 1920 wyszedł radny Kruszyński 
Burmistrz wyjaśnił sprawę odrzucenia spadku przez wszystkich spadkobierców, gmina musi 
taki spadek przejąć. Niekiedy zmarły pozostawia po sobie długi, które gmina w takim 
wypadku musi spłacić. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 13   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 298/2016 (zał nr 12) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu złotowskiego. 
Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała została omówiona. 
Głosowanie: 
Za                    - 13   
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami) jako uchwała Nr 299/2016 (zał nr 13) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026. 
Uchwała została przedstawiona przez Panią Skarbnik 
O godzinie 1925 wrócił radny Kruszyński. 
Głosowanie: 
Za                    - 14   
Przeciw           -   0 
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Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosami) jako uchwała Nr 300/2016 (zał nr 14) 
 
Ad. 11 
Radna Jolanta Łatka przedstawiła Sprawozdanie z pracy w Społecznej Radzie Szpitala przy 
Szpitalu Powiatowym w Złotowie (zał nr 15). Na zakończenie w imieniu Pani Dyrektor 
Szpitala podziękowała za dofinansowanie zakupu karetki. 
Radny Król zapytał jaka jest wysokość nagrody dla Dyrektora Szpitala. 
Radna Łatka odpowiedziała, że nie zna kwoty bo nagrodę przyznaje Starosta a Rada tylko 
zatwierdza. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 12 
Pan Przewodniczący odczytał swoją interpelację w sprawie stanu chodników po inwestycji 
prowadzonej przez firmę ASTA. 
Burmistrz odpowiedział, że przyznaje rację Przewodniczącemu, że Asta zostawiła bałagan po 
skończeniu inwestycji. Bałagan wynikał stąd, że wiele przypadkowych firm wykonywało 
inwestycję. Gmina mogła interweniować na terenie dróg gminnych i tam dokonano odbioru. 
Inaczej sytuacja wygląda przy drogach powiatowych i wojewódzkich. Dokumentujemy 
problemy i zgłaszamy je do zarządcy drogi. 
Pan Przewodniczący odczytał kolejną swoją interpelację w sprawie położenia asfaltu na 
ulicach Fabryczna, Liszyka i Inwalidów. 
Burmistrz odpowiedział, że na zgłoszenie podwyższono krawężnik i sprawa inwestycji była 
załatwiana. 
Kierownik Sarna dodał, że poprawki będą egzekwowane z umowy gwarancyjnej. 
Pan Przewodniczący przypomniał swoją wcześniejszą interpelację w sprawie ustawienia 
koszy na śmieci. 
Burmistrz odpowiedział, że kilkanaście koszy zostało umieszczonych na terenie miasta jednak 
nie wszystkie umieszczono w miejscach wskazanych w interpelacji. Zobowiązał się do 
umieszczenia koszy w miejscach zgłaszanych przez Przewodniczącego. 
 
Ad. 13 
Sołtys Samborska pani Elżbieta Magda zgłosiła, że w okresie wakacyjnym zostało 
zawieszonych wiele kursów autobusowych. Prosi Burmistrza o interwencję bo mieszkańcy 
wiosek nie mają jak dotrzeć do Jastrowia  czy Złotowa. 
Burmistrz odpowiedział, że PKS jest spółką i gmina nie ma na nią wpływu. 
 
Andrzej Kacprzak były Miejsko-Gminny Komendant OSP Jastrowie poinformował o 
zmianach we władzach OSP. Podziękował za współpracę i poprosił o życzliwe podejście do 
funkcjonowania OSP. Wyróżnił za szczególnie dobrą współpracę poprzedniego Burmistrza 
Ryszarda Sikorę oraz Panią Krystynę Pacała, Jolantę Żendel, Krystynę Kamińską, Panią 
Skarbnik oraz Zastępcę Burmistrza. 
O godzinie 2000 Pan Przewodniczący poinformował, że porządek XXI sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
Protokołowała: 
Katarzyna Jędrzejczak 


