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Protokół nr XXXIV/2017 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która 
odbyła się dnia 29 sierpnia 2017 roku w godzinach 1600-1830 

 
 
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 
- radna powiatowa- Monika Król 
- Komendant Komisariatu w Jastrowiu- Marek Wojtczak 
- kierownicy jednostek organizacyjnych 
- sołtysi 
- prasa.  
 
Listy obecności sołtysów stanowią załącznik 1a do protokołu. 
Obradom przewodniczył Pan Piotr Kurzyna – Przewodniczący Rady Miejskiej. 
O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  
i powołał radną Jolantę Łatka na sekretarza obrad a na protokolanta Panią Katarzynę 
Jędrzejczak. 
Pan Przewodniczący poinformował, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Porządek obrad XXXIV 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu korzystania ze skateparku w Jastrowiu”. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm Jastrowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
18. Interpelacje i zapytania 
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski 

 
Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad. 
Radny Osiński poprosił o zdjęcie z porządku pkt. 4. Posiedzenie komisji odbyło się wczoraj i 
prosi o przełożenie informacji na następną sesję. 
Pan Przewodniczący poprosił o zmianę kolejności- przeniesienie pkt 9 na pkt. 4. Na sali 
obecny jest przedstawiciel firmy Vortex, który chciałby poznać wyniki głosowania nad 
uchwałą w sprawie  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm Jastrowie. 
Głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad 
Za                      -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 1 c 
Do protokołów XXXII i XXXIII sesji   nie wniesiono uwag.  
Głosowanie nad przyjęciem protokołów: 
Za                      -15 
Przeciw             – 0 
Wstrzymało się - 0 
 
Ad. 2 
Burmistrz przedstawił informację o swojej pracy między sesjami (zał. nr 2 ) oraz informację  
z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji (zał nr 3). 
Radny Król zapytał o pkt. 19 informacji- jaka stawka była wcześniej. 
Burmistrz odpowiedział, że 0,70gr. 
Radny Król zapytał jak daleko Związek Międzygminny jest z budową PSZOKu. 
Burmistrz odpowiedział, że 31 sierpnia będzie podpisanie umowy z Wojewódzkim 
Funduszem. Pozwoli to na ogłoszenie przetargu. Dla każdego PSZOKu będą ogłaszane 
odrębne przetargi, pierwsze PSZOKi mają ruszyć wiosną. 
Radny Osiński poprosił o szersze informacje po spotkaniu z Burmistrzem Bornego Sulinowa. 
Burmistrz odpowiedział, że spotkanie odbyło się na prośbę Burmistrza Bornego Sulinowa, 
chcą wdrożyć u siebie pomysł utworzenia Zespołu Mieszkań Chronionych. Przyglądali się jak 
to funkcjonuje u nas, pytali o kwestie finansowe i bieżące sprawy. 
Radny Król zapytał o spotkanie w sprawie rewitalizacji. 
Burmistrz poinformował, że w dniu 27lipca 2017 r. przeprowadzone zostały spotkania 
informacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy. Celem spotkań, było 
wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. Spotkania odbyły się w 
dwóch  terminach 27 lipca 2017 r. o godzinie 12:30 i 15:00 w sali sesyjnej. Była mała 
frekwencja. Plan rewitalizacji trzeba przyjąć do końca września. Burmistrz wyjaśniał radnym 
co oznacza pojęcie rewitalizacja, do jakiej grupy osób chce dotrzeć, jakie kryteria w wyborze 
obszaru rewitalizacji były brane pod uwagę. Rewitalizacją zostaną objęte ulice: Kieniewicza, 
Kolejowa, Jagiellońska, Mickiewicza, Konopnickiej i Poniatowskiego. Na wrześniowych 
komisjach będzie jeszcze mowa o planie rewitalizacji. 
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Ad. 3 
Pan Przewodniczący poinformował, że w poniedziałki odbywał dyżur i sprawę jednego 
interesanta przekazał radnemu Cyrukowi a sprawa drugiego zostanie przedstawiona na 
dzisiejszej sesji w pkt.19 
 
Ad. 4  
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach 
ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm Jastrowie. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 15  
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (15 głosami) jako uchwała Nr 413/2017 (zał nr 4) 
 
Ad. 5 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący poinformował, że podczas wspólnego posiedzenia komisji wpłynął 
wniosek z Komisji Rolnictwa aby ulicę Kieniewicza nazwać imieniem- Pileckiego, 
Wyszyńskiego, Rybickiego (zał nr 5). Następnie przedstawił w formie prezentacji wyniki 
ankiety przeprowadzonej na grupie 107 mieszkańców Jastrowia, którzy podczas ankiety, 
potwierdzili w zdecydowanej większości stanowisko specjalnie powołanej komisji, której 
zadaniem była rekomendacja nowych nazw ulic dla miasta Jastrowie.  
Propozycja nazw ul. Poznańska zamiast ul. Kieniewicza i ul. Gdańska zamiast ul. 
Żymierskiego skonfrontowana z innymi propozycjami uwzględnionymi przez komisje stałe, 
wskazała na zasadność podjęcia przedstawionych propozycji uchwał. 
Głos chciał zabrać Pan Trawiński ale Pan Przewodniczący nie udzielił mu głosu uzasadniając 
odmowę tym, że nie chce aby na sali była robiona polityka. Przypomniał, że na wspólnym 
posiedzeniu komisji głos Panu Trawińskiemu został udzielony. Głos chciał zabrać też jeden z 
mieszkańców Jastrowia obecnych na sesji ale Pan Przewodniczący nie udzielił mu głosu.  
Pan Przewodniczący przypomniał Panu Trawińskiemu, że były przeprowadzone konsultacje 
społeczne, były ankiety, można było zgłaszać propozycje nazw, była powołana komisja, która 
wybrała zaproponowane nazwy, było też wspólne posiedzenie komisji, na którym omawiano 
zmiany nazw ulic. 
Radny Nagórski zapytał dlaczego przed głosowaniem nie przeprowadza się dyskusji. 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Nagórski powtórzył swoje sugestie przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji, 
że zmiana nazwy ulicy na konkretnego bohatera daje więcej możliwości niż świętowanie 
nazwy ulicy od miasta czy innego elementu geograficznego. Została powołana specjalna 
komisja, która miała ocenić zgłoszone propozycje, przeczytał protokół z pracy komisji i nie 
znalazł w nim uzasadnień do wybranych propozycji. Nie widzi żadnych problemów 
politycznych, które mogą stwarzać bohaterowie. Drugi raz próbuje się ich oczerniać i mówi 
się, że dzielą społeczeństwo. Chciał złożyć propozycje bohaterów, którzy nie będą dzielić, 
którzy pracowali dla młodzieży, dla Polski i za to zostali uhonorowani. Dlatego zgłosił nazwę 
Pułkownika Rybickiego. Drugim bohaterem, którego nazwiskiem chce nazwać jedną z ulic 
jest Rotmistrz Leszczyński. Są to lokalni bohaterowie, którzy nie dzielą bo nie mają dużego 
oddźwięku politycznego. Zacytował wypowiedź Przewodniczącego Komisji Piotra 
Kozłowskiego, że trzeba uporządkować nazewnictwo ulic. Podał przykłady sąsiednich ulic, 
które nie mają nic wspólnego z zaproponowanymi nazwami. 
Pan Przewodniczący zapytał radnego czy jego wystąpienie ma na celu podważenia prac 
komisji czy chce przedstawić inne propozycje nazw. 
Radny Nagórski odpowiedział, że sugerowanie, że radni mają się zgodzić na wskazania i 
będzie to najlepszym rozwiązaniem nie jest dobre. 
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Pan Przewodniczący powiedział, że to są rekomendacje. 
Radny Nagórski przedstawił swoje rekomendacje i zaproponował aby ulice nazwać imieniem 
Pileckiego, Rybickiego i Leszczyńskiego. 
Pan Przewodniczący przypomniał wnioski złożone przez Komisję Rolnictwa i zapytał czy do 
tego projektu uchwały radny chce zgłosić kolejną propozycję. 
Radny Nagórski nie zgłosił nowej propozycji. 
Pan Kozłowski odniósł się do słów radnego Nagórskiego, powiedział, ą wydaje mu się, że 
radny  nie rozumie po co komisja została powołana. Zadaniem komisji była analiza złożonych 
ankiet a nie szukanie lokalnych bohaterów. Zwrócił uwagę, że radny Nagórski inaczej 
interpretuje treść zarządzenia Burmistrza o powołaniu komisji. Do Pana Trawińskiego, który 
zebrał podpisy mieszkańców powiedział, że ankiety mogli składać tylko mieszkańcy gminy i 
miasta Jastrowie. Z analizy listy z podpisami wynika, że znajdują się na niej podpisy 
mieszkańców innych miejscowości, osoby zmarłe i osoby, które podpisały się dwukrotnie. 
Z Panem Kozłowskim dyskutował Pan Trawiński ale Pan Przewodniczący przerwał tą 
dyskusję. Aby docenić to, że Pan Trawiński zebrał tyle podpisów przedstawił projekt uchwały, 
która uhonoruje Żołnierzy Wyklętych, chce aby była przedyskutowana w pkt. 19 posiedzenia. 
Kolejny raz Pan Trawiński chciał zabrać głos ale Pan Przewodniczący na to nie pozwolił i 
poprosił aby zachować kulturę. Powiedział, że nikt nie neguje tego, że mamy bohaterów, 
których należy czcić, nie jest za tym aby ulicom nadawać nazwy, które w społeczeństwie 
lokalnym będą budziły kontrowersje. 
Radna Kazberuk powiedziała, że jej zdaniem winnym całej awantury jest Pan 
Przewodniczący. Skoro prowadzi dyskusję z klubem PIS i wysyła pismo do Pana 
Trawińskiego, które odczytała dlaczego nie podjął rozmowy. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że uwzględnia słowa Pana Trawińskiego i dlatego 
przedstawił projekt uchwały o upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych. 
Radny Kruszyński powiedział, że na komisji przemawiały do niego argumenty obydwu stron. 
Gdyby Przewodniczący zrobił ankietę wśród mieszkańców ulic, których zmiana dotyczy 
byłoby lepiej, nie uważa, że nadawanie ulicom nazw bohaterów miałoby dzielić i dlatego 
widząc duże zaangażowanie społeczne nie chce stawać na jego drodze. 
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa: 
Głosowanie aby ulicę Kieniewicza nazwać Pułkownika Rybickiego: 
Za- 0 
Głosowanie aby ulicę Kieniewicza nazwać Kardynała Wyszyńskiego: 
Za- 0 
Głosowanie aby ulicę Kieniewicza nazwać Rotmistrza Pileckiego: 
Za- 4 
Głosowanie aby ulicę Kieniewicza nazwać Poznańska 
Za- 11 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 11 
Przeciw           -   3 
Wstrzymał się -  1 
Uchwała została przyjęta (11 głosami) jako uchwała Nr 414/2017 (zał nr 6) 
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Nagórski zapytał czy zmiana na ulicę Rybickiego w tym przypadku funkcjonuje. 
Pan Przewodniczący potwierdził. 
 



5 
 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa: 
Głosowanie aby ulicę Żymierskiego nazwać Pułkownika Rybickiego: 
Za- 4 
Głosowanie aby ulicę Żymierskiego nazwać Gdańska 
Za- 11 
 
Głosowanie nad projektem uchwały: 
Za                    - 11 
Przeciw           -   4 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (11 głosami) jako uchwała Nr 415/2017 (zał nr 7) 
 
Ad. 7 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jastrowiu. 
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Nagórski złożył wniosek aby zmienić nazwę z Urocza na Rotmistrza Leszczyńskiego. 
Głosowanie aby ulicę Kruczkowskiego nazwać Rotmistrza Leszczyńskiego: 
Za- 4 
Głosowanie aby ulicę Kruczkowskiego nazwać Urocza: 
Za-11 
 
Głosowanie za projektem uchwały: 
Za                    - 11 
Przeciw           -   4 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (11 głosami) jako uchwała Nr 416/2017 (zał nr 8) 
 
O godzinie 1710 Pan Przewodniczący ogłosił przerwę. 
O godzinie 1720 obrady wznowiono. 
Po przerwie nie wrócił radny Dzbuk. 
 
Ad. 8 
Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu korzystania ze skateparku w Jastrowiu”. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Radny Nagórski zapytał czy zostały wprowadzone do uchwały zmiany, które zostały 
zaproponowane na posiedzeniu komisji. 
Pan Przewodniczący odczytał paragrafy, które zostały zmienione. 
Więcej pytań nie było. 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0 
Wstrzymał się -  0 
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 417/2017 (zał nr 9) 
 
Ad. 9 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
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Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 418/2017 (zał nr 10) 
 
Ad. 10 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 419/2017 (zał nr 11) 
 
Ad. 11 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 420/2017 (zał nr 12) 
 
Ad. 12 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i 
Miasta Jastrowie.  
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 421/2017 (zał nr 13) 
 
Ad. 13 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
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Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 422/2017 (zał nr 14) 
 
Ad. 14 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy i Miasta Jastrowie. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 423/2017 (zał nr 15) 
 
Ad. 15 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu komisji. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 424/2017 (zał nr 16) 
 
Ad. 16 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2017 rok. 
Uchwałę przedstawiła Pani Skarbnik. 
Pytań nie było. 
Głosowanie: 
Za                    - 14 
Przeciw           -   0  
Wstrzymał się -  0  
Uchwała została przyjęta (14 głosami) jako uchwała Nr 425/2017 (zał nr 17) 
 
Ad. 17 
Nie było. 
 
Ad. 18 
Pan Przewodniczący powiedział, że zwrócił się do niego o pomoc mieszkaniec Jastrowia Pan 
Dariusz Miałszygrosz. Pan Miałszygrosz poinformował, że ma problem z wykończeniem 
budynku gospodarczego, ponieważ przez jego działki wytyczono drogę, która istnieje tylko na 
papierze. 
Burmistrz na mapie przedstawił położenie działek Pana Miałszygorsza i obrazowo wyjaśnił o 
co chodzi z terenami Pana Miałszygrosza. Sprawa dotyczy lat wcześniejszych i poprzedniej 
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władzy. Rozwiązaniem problemu Pana Miałszygrosza byłaby zmiana Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, która spowoduje likwidację drogi.  
Pan Miałszygrosz poinformował, że był już podział działek i problemów z dostępem do drogi 
żadnych nie będzie. 
Burmistrz poinformował, że ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego związane są 
procedury, które mogą trwać 1,5 roku i koszty w wysokości około 40tys. Na dzień dzisiejszy 
na ten teren złożone są dwa wnioski, z których jeden ze względów higiograficznych nie może 
być zmieniony. Na zakończenie poinformował, że trzeba zbierać wnioski, które będą się 
kwalifikować do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego z tamtego terenu. 
Pan Przewodniczący Kurzyna zapytał o wjazd z drogi krajowej na ul. Boczną. 
W tym miejscu podjęto dyskusję w temacie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
w tym rejonie. Poruszano sprawy szerokości ulicy Bocznej. 
Pan Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie powstania 
skweru Żołnierzy Niezłomnych w Jastrowiu (zał nr 18) i zaproponował aby na posiedzeniach 
komisji przedyskutować projekt i znaleźć miejsce gdzie można taki monument postawić. 
Burmistrz podziękował radnym za odwagę przy głosowaniu za zmianami ulic. Poparł pomysł 
Pana Przewodniczącego na upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych. Na zakończenie dodał, ze 
zawsze będzie protestował gdy będzie inne zdanie narzucane samorządom. 
Burmistrz poinformował o tym, że razem z innymi gminami wchodzimy w projekt partnerski 
termomodernizacji. Możliwe dofinansowanie w wysokości 60%. Nasz koszt to 271 tys. 
Planujemy umieścić fotowoltaikę na 10 budynkach. 
Zastępca Burmistrza Jerzy Klimczak dodał, że wydamy 40tys. na opracowanie dokumentów. 
Z tego tytułu, że umowa partnerska dostaniemy dodatkowe punkty. Instalacja dałaby rocznie 
100 tys. dochodów co znaczy, że za 3 lata by się zwróciła. Jest to jednak konkurs i mamy 
nadzieję dofinansowanie wygrać. 
Radny Nagórski powiedział, że projekt uchwały przedstawiony przez Pana Przewodniczącego 
to mina, skwer to teren zieleni i co będzie gdy Burmistrz zechce zmienić Plan 
Zagospodarowania. 
Pan Przewodniczący odpowiedział, że jest to tylko projekt do dyskusji i niekoniecznie może 
chodzić konkretnie o skwer ale ogólnie o miejsce. 
Radny Hundt poprosił aby na stronie gminy uaktualnić informację odnośnie odstawiania 
wielogabarytów. We wskazanym miejscu są trzy działki i ludzie często nie wiedzą gdzie 
wielogabaryty zostawić. Trzeba dopisać konkretnie, które to miejsce. 
Burmistrz zobowiązał się do uaktualnienia informacji. 
Radny Osiński w sprawie prac nad zmianą Statutu, ma harmonogram, z którego wynika, że w 
październiku mają być uchwalone zmiany. Zapytał czy w lipcu i sierpniu coś w tym kierunku 
było robione, wnioskuje o przyśpieszenie prac. 
 
O godzinie 1955 Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek XXXIV sesji Rady Miejskiej w 
Jastrowiu został wyczerpany i zamknął posiedzenie. 
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