Protokół nr VII/2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 26 kwietnia 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.30.
Radni minutą ciszy uczcili śmierć proboszcza parafii p.w. WNMP Ks.
Edmunda Karuka.
Otwarcia obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować
uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny radny – Grzegorz Hoffmann
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół Nr VI/2007 z dnia 29 marca 2007r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Porządek obrad VII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2007r.
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2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2007r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej jednostki
kultury pod nazwą „Miejski Dom Kultury w Wągrowcu”.
7. Przyjęcie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta
Wągrowca na lata 2005-2016”.
8. Przyjęcie informacji z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta
Wągrowca na lata 2004-2015”.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński poinformował
Radę, że m-cu kwietniu ograniczył swoją pracę do zadań organizacyjnych
biura Rady oraz pełnienia cotygodniowych dyżurów.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie z
działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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W dyskusji głos zabrali:
- Radny Krzysztof Tyborski w sprawie spotkania Pana Zastępcy
Burmistrza Miasta w dniu 13 kwietnia br. dot. środków unijnych – czy w
związku z faktem, że Polska została współorganizatorem Mistrzostw
Europy w 2012 r. można było odczuć atmosferę pozytywnego
oddziaływania tej imprezy na nasze miasto,
- Radny Marceli Kamiński zabrał głos w sprawie skrócenia czasu dojazdu
pociągu z Wągrowca do Poznania, pytał czy prawdą jest, że będą one
dojeżdżały tylko do dworca Poznań – Wschód,
- Radny Zbigniew Byczyński – pytał czy w Forum Informacyjnym dla
Inwestorów, które odbyło się w dniu wczorajszym wzięły również udział
firmy zagraniczne.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi na zapytania radnych oświadczył, że :
- Dworzec Poznań Wschód ma stanowić rolę dworca przesiadkowego i
będzie on skomunikowany z tramwajami i autobusami miejskimi aby
ułatwić dojazd do każdego zakątka miasta Poznania. Ma to być również
dworzec przesiadkowy dla takich linii jak Poznań - Wągrowiec, Poznań –
Września i Poznań – Gniezno,
- w dniu wczorajszym w Forum dla Inwestorów za wyjątkiem Polski wzięła
udział jedna firma niemiecka, która od początku jest zainteresowana
budową Aquaparku w naszym mieście. Kilkanaście podmiotów nie wzięło
udziału w tym spotkaniu z racji terminu, który im nie odpowiadał, ale będą
z nimi prowadzone rozmowy indywidualnie, a wśród nich są firmy:
turecka, węgierska, hiszpańska, słoweńska i włoska.
Zastępca Burmistrza Miasta w odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa
Tyborskiego oświadczył, że spotkanie z Zarządem Związku Miast Polskich
odbyło się przed decyzją w sprawie organizacji Mistrzostw Europy w Polsce w
2012r. Organizacja tej imprezy nie będzie miała wpływu na podział tych
środków unijnych gdyż środki na województwa zostały już podzielone i
przekazane do uzgodnień z Brukselą. Zadanie - modernizacja linii kolejowej
Poznań – Wągrowiec, oraz drogi 196 będzie realizowane.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym najważniejsze elementy sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2006 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu Zespołu w Pile - opinia pozytywna.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok stanowi załącznik nr 4 do
protokółu.
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Przewodniczący Stałych Komisji przedstawili stanowiska dot. sprawozdania z
wykonania budżetu za 2006 rok.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – oświadczył, iż Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. gościła Panią Skarbnik. Członkowie
jednogłośnie postanowili udzielić Panu Burmistrzowi absolutorium. Komisja
bardzo wysoko oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2006r.
- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
wskazała, iż Komisja również na posiedzeniu gościła Panią Skarbnik, która
bardzo dokładnie i wyczerpująco omówiła sprawozdanie z wykonania
budżetu. Członkowie 9 – głosami za przy 1 głosie wstrzyma. postanowili
udzielić Panu Burmistrzowi absolutorium.
- Przewodnicząca Komisji Budżetowej – oświadczyła, iż Komisja odbyła dwa
posiedzenia, podczas których analizowała sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2006r.. Pierwsze odbyło się 19 kwietnia, natomiast drugie 23
kwietnia br. W obydwu posiedzeniach uczestniczyła Pani Skarbnik – Barbara
Chodorowska, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania
zadawane przez członków Komisji. Po przeprowadzonej analizie Komisja
stwierdziła, że wykonanie budżetu po zmianach dokonanych na przestrzeni
całego roku jest rzetelne i prawidłowe. Uzyskane wielkości dochodów w
kwocie 41.053.907 zł, które stanowią 100,9% planu oraz wydatków w
wysokości 40.462.527 zł, co stanowi 95,0% planu, są zadawalające. Wobec
powyższego Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br., w
którym uczestniczyło 7 radnych, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
Nr 1/2007 z dnia 02 kwietnia 2007 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2006 rok, która stanowi
załącznik nr 5 do protokółu, oraz odczytał treść uchwały Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile
nr SO-0955/19/13/Pi/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2006 rok – opinia
pozytywna, która stanowi załącznik nr 6 do protokółu. W następnej
kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2006 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2006rok.
W głosowaniu brało udział 20 radnych. Rada Miejska 15 głosami „za”,
przy 5 glosach „wstrzymujących” udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
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Uchwała Nr VII / 50 /2007 stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował wszystkim
zgromadzonym, za udzielone absolutorium oraz pracownikom Urzędu za
współpracę przy realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w
obradach do godz. 1800

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
Komisja Budżetowa oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej bez
uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował radnych, że
członkowie omawiany projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie. Na obecnych
na posiedzeniu Komisji w dniu 23 kwietnia br. 10 radnych – 5 pozytywnie
zaopiniowało omawiany projekt uchwały oraz 5 radnych wstrzymało się od
głosowania. Stwierdził także, że Komisja wniosła zastrzeżenia do trybu
wprowadzenia do omawianego projektu uchwały zadania pod nazwą
„wykonanie oświetlenia ul.Regatowej - 35.000 zł”.
Radny Alojzy Jessa podziękował Panu Burmistrzowi za wprowadzenie do
omawianego projektu uchwały środków na realizację czynów społecznych.
Radny Krzysztof Tyborski spytał Pana Burmistrza dlaczego wniosek
mieszkańców ulicy Regatowej zgłoszony na spotkaniu z mieszkańcami
Osady w miesiącu marcu br. bez konsultacji z Komisją Rozwoju Miasta został
ujęty w omawianym projekcie uchwały. Stwierdził, że niepokoi go tryb
wprowadzenia tego zadania do budżetu.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi na zapytanie radnego oświadczył, że
mieszkańcy ulicy Regatowej sami opracowali dokumentację na wykonanie
oświetlenia ulicy oraz stwierdził, że w pierwszej kolejności stara się wspierać
finansowo aktywnych mieszkańców.
Rada Miejska 15 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” podjęła
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w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
Uchwała Nr VII / 51 / 2007 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednostki kultury pod nazwą
„Miejski Dom Kultury w Wągrowcu”. Wniósł również autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały polegającą na zmianie zapisu § 1 na „Zamierza zlikwidować samorządową instytucję kultury pod nazwą „Miejski
Dom Kultury w Wągrowcu” z dniem 31 marca 2008r. Przyczyną tego zamiaru
jest zmiana koncepcji dotyczącej realizacji zadań własnych w zakresie
kultury”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
stwierdziła, że Komisja w dniu 17 kwietnia br. gościła na posiedzeniu Pana
Lecha Szymanowskiego – p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury i po
wysłuchaniu sprawozdania z działalności placówki za okres od ostatniej sesji
postanowiła zgłosić wniosek o dalszą debatę nad kształtem Miejskiego Domu
Kultury w szerszym gronie ludzi kultury.
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – oświadczył, iż Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 24 kwietnia br. gościła Zastępcę Burmistrza Pana
Grzegorza Kamińskiego. Członkowie 5 głosami za, 3 głosami przeciw przy 2
głosach wstrzymujących postanowili pozytywnie zaopiniować omawiany
projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – oświadczyła, iż Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. przyjęła omawiany projekt uchwały 4
głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.
Rada Miejska 10 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji jednostki
kultury pod nazwą „Miejski Dom Kultury w Wągrowcu”.
Uchwała Nr VII / 52 / 2007 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił radnym raport z
realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wągrowca na lata
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2005-2016”
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały ww. raport.
Komisja Rozwoju Miasta zgłosiła uwagę, by w przyszłych opracowaniach dot.
stanu wód, zanieczyszczeń, ścieków, hałasu itp. podać źródła przy
zestawieniach tabelarycznych oraz numery norm regulujących dane zjawiska.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Rada Miejska przyjęła ww. informację.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił informację z realizacji
„Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca na lata 2004-2015”.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. informację.

ad.pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński poinformował
Radę, że do Biura Rady wpłynęło pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji Departamentu Administracji Publicznej w sprawie przekazania
zgodnie z kompetencją wystąpienia Pana Szczepana Kusza dotyczące
niewykonania przez były Zarząd Miasta Uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu
nr 26/99 z dnia 20 kwietnia 1999r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań
finansowych.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła ww. skargę przekazać
rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wągrowcu.

do

Radny Alojzy Jessa wnioskował o zapoznanie Komisji Rozwoju Miasta z
dokumentacją dotyczącą Historycznego Układu Urbanistycznego Wągrowca.
Radny Leszek Zdrzałka w imieniu Rady Osiedla Polna – Straszewska zwrócił
się do Pana Burmistrza z prośbą o zorganizowanie spotkania w Urzędzie
Miejskim w sprawie ochrony doliny rzeki Wełny.
Radny Dionizy Macioszek pytał jakie są plany zagospodarowania terenu po
byłym „babińcu’ przy ul.Skockiej.

8

ad.pkt 10
W odpowiedzi na zapytania radnych Burmistrz stwierdził:
-

-

dokumentacja dotycząca
Historycznego Układu Urbanistycznego
Wągrowca zostanie udostępniona radnym,
zebranie z Radą Osiedla Polna – Straszewska zostanie zorganizowane w
Urzędzie Miejskim,
właścicielem terenu przy ul.Skockiej jest Parafia Farna –
najprawdopodobniej proboszcz nie planuje na tym terenie żadnej
inwestycji.

ad.pkt 11
Wobec wyczerpania porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad
/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

