Protokół nr VIII/2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 28 czerwca 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.30.
Otwarcia obrad VIII 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 19 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.
Nieobecni radni – Nowak Mariusz i Aleksandra Podemska.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie na sekretarza obrad wybrała radną Halinę
Sobotę.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoł Nr VII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Porządek obrad VIII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007r.
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2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2007-2008.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2007r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta
Wągrowca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do
umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego
składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe,
Toniszewo, Kopaszyn – I etap.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chodzież do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w
Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla
Wschód w rejonie ul.11 Listopada.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji
Dyscyplinarnych I i II instancji w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
12. Podjecie uchwały sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników do sądów powszechnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta
Wągrowca.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.
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ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zapoznał również radnych z pismem Burmistrza Miasta dotyczącym
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia
2007r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr VI / 45 / 2007 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zasad sprzedaży
komunalnych lokali mieszkalnych ze względu na istotne naruszenie prawa.
Ww. pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie z
działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2008.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 53 / 2007 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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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. Zaproponowała również wprowadzenie
autopoprawki do omawianego projektu uchwały polegającej na
wprowadzeniu do budżetu dotacji na zadania własne w kwocie 55 399 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 54 / 2007 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania
budżetu miasta Wągrowca. Zaproponowała również wprowadzenie do
omawianego projektu uchwały autopoprawki polegającej na zmianie terminu
w § 1 z „15 sierpnia” na „15 września”.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 55 / 2007 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 7
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński
zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 180.000
zł Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania – przebudowa
chodników – ul.Libelta, Straszewskiej i ul. Rgielskiej.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 56 / 2007 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w
obradach od godz. 1720 do godz. 1740
ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej – Pan Krzysztof
Bierła zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Chodzież do umowy o współfinansowanie budowy
wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie
miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn – I etap.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 57 / 2007 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej – Pan Krzysztof
Bierła zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Miejskiej Chodzież do Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.
w Wągrowcu oraz podwyższenia kapitału
zakładowego.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 58 / 2007 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 10
Burmistrz Miasta Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla Wschód w
rejonie ul.11 Listopada.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 59 / 2007 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III / 17 /
2006 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji w Urzędzie
Miejskim w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VIII / 60 / 2007 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 12
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Radna Jolanta Nowak zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Misiaka do
składu zespołu opiniującego.
Radny Andrzej Gąsiorek zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Bąka do
składu zespołu opiniującego.
Radny Krzysztof Tyborski zgłosił kandydatury radnych:
- Wiesława Zająca
- Leszka Zdrzałki
do składu zespołu opiniującego.
Radna Barbara Górna zgłosiła kandydaturę
Byczyńskiego do składu zespołu opiniującego.

radnego

Zbigniewa

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Ponadto Przewodniczący obrad przedstawił radnym pismo Prezesa Sądu
Rejonowego w Wągrowcu w sprawie powołaniu Pana Dariusza Ratajczaka –
Sędziego Sądu Rejowego do składu osobowego zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
w składzie:
1/ Bąk Dariusz - radny
2/ Byczyński Zbigniew - radny
3/ Misiak Piotr - radny
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4/ Zając Wiesław - radny
5/ Zdrzałka Leszek - radny
6/ Dariusz Ratajczak - Sędzia Sądu Rejonowego w Wągrowcu
Uchwała Nr VIII / 61 / 2007 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 13
Burmistrza Miasta
– Pan Stanisław Wilczyński zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca Panu Arturowi Siódmakowi.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Wiesław Zając, który zaproponował Panu
Przewodniczącemu i Burmistrzowi rozważenie możliwości uhonorowania
symbolicznym wyróżnieniem na uroczystej sesji pierwszych trenerów Artura
Siódmaka – Panów Stanisława Gąsiorka i Andrzeja Smykowskiego.
Stwierdził, że gdyby nie żmudna praca pierwszych trenerów nie byłoby dziś
sukcesu Artura Siódmaka.
Przewodniczący Rady odpowiadając radnemu oświadczył, że wniosek jest
zasadny i wspólnie z Panem Burmistrzem podejmie stosowne działania.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego
obywatelstwa miasta Wągrowca Panu Arturowi Siódmakowi.
Uchwała Nr VIII / 62 / 2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 14
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu – Pan dr
Alojzy Jessa zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi
Szczepana Kusza na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca w której
zarzuca on nie wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20
kwietnia 1999r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z następującymi dokumentami:
- opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie uznania za
bezzasadną ww. skargę,
- protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 20 czerwca br. o przebiegu głosowania
powyższej opinii,
- treścią pytań skierowanych przez członków Komisji Rewizyjnej do Pana
Burmistrza,
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-

odpowiedzią Burmistrza Miasta na ww. pytania,
protokołem Komisji Rewizyjnej dot. ponownego głosowania opinii Komisji
z dnia 20 czerwca 2007r. w związku z wyjaśnieniami Pana Burmistrza.

Ww. dokumenty stanowią załączniki nr 16, 17, 18, 19, 20 i 21 do
protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi na działalność
Burmistrza Miasta Wągrowca .
Uchwała Nr VIII / 63 / 2007 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

ad.pkt 15 i 16
Radna Jolanta Nowak – Węklar zaproponowała Panu Przewodniczącemu i
Burmistrzowi Miasta rozważenie możliwości uhonorowania wyróżnieniem na
uroczystej Sesji Rady w m-cu lipcu br. Pana Andrzeja Gąsiorka, który
sprawuje opiekę medyczna nad młodzieżą Nielby.
Radny Krzysztof Tyborski podziękował Burmistrzowi za pismo skierowane na
ręce Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta w którym pozytywnie
ustosunkował się do lokalizacji terenu rekreacyjno – wypoczynkowego dla
dzieci na wągrowieckiej starówce.
Przekazał również uwagę pod adresem radnych, a dotyczącą stwierdzenia
które padło z ust radnego, który nie jest członkiem Klubu POPIS na
posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, że Klub
radnych POPiS będzie składał wniosek o odwołanie radnego Wojciecha
Strzeleckiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Oświadczył, że takiego
wniosku Klub nie składał i nie będzie składał bo nie ma takich podstaw.
Kończąc wypowiedz zwrócił się do radnych aby tego typu sformułowań nie
tworzyć. Wnioski może składać tylko Klub POPIS, a nie radny w imieniu
Klubu. Ponadto dodał, że jest to dalece niedopuszczalne i nieprawidłowe.
Radny Wojciech Strzelecki odniósł się do artykułu zamieszczonego w
„Tygodniku Wągrowieckim” z dnia 15 czerwca 2007r. pt. „skandal na
wycieczce”. Stwierdził, że jest on nieprawdziwy, gdyż przytaczane są w nim
wyłącznie subiektywne opinie osób nieżyczliwych. Nadmienił, że nie zapytano
o zdanie innych uczestników delegacji jak np. Pani Podemskiej czy Soboty.
Nieprawdą jest, że zatrzymał autobus, by pogłaskać kuce ( nie ukrywał, że
lubi zwierzęta i że podszedł do nich, ale było to w miejscu ich noclegu). Zadał
pytanie
–
czy takie
zachowanie
można
nazwać
niegodnym
Wiceprzewodniczącego Rady? Prawdą jest, że zwrócił uwagę Pani Beacie
Seemann, gdyż rzucała ona niedopałek do klombu z kwiatami, a można było
zgasić i wyrzucić wypalony papieros do przeznaczonego na ten cel kosza na
śmieci. Kolejnym kłamstwem było to, że śmiał się podczas koncertu chóru i
obściskiwał tłumaczkę. Podczas tego koncertu pytał, pochylając się w jej
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kierunku, by mówić cicho, czy Burmistrz Bodo wyrazi zgodę na uczczenie
minutą ciszy śmierci proboszcza parafii poklasztornej księdza Karuka.
Dlatego tłumaczka przeszła do burmistrza Schönwalde by zapytać go o
zdanie. Oświadczył, że zamieszczony artykuł jest tendencyjny i zniekształcił
jego intencje. Powiedział, że właściwie reprezentował Radę i w niczym jej nie
uchybił. Po przyjeździe do Schönwalde powitał gospodarzy i przedstawił
naszą delegację. Uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.
Nasze Miasto i Radę reprezentowała także radna Aleksandra Podemska,
która po przyjeździe z Niemiec oświadczyła, Burmistrzowi Stanisławowi
Wilczyńskiemu, że godnie reprezentował nasze miasto.
Odczytał
również
oświadczenie
radnej
Aleksandry
Podemskiej
potwierdzające, że nie było nic niegodnego w zachowaniu Pana
Wiceprzewodniczącego Rady Wojciecha Strzeleckiego podczas wizyty w
Schönwalde.
Rada Miejska na wniosek radnego Wiesława Zająca minutą ciszy uczciła
pamięć poległych 28 czerwca 1956r. - 51 lat temu robotników Poznania i
całej
Wielkopolski
występujących
czynnie
przeciwko
reżimowi
komunistycznemu.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad VIII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Rady

Miejskiej

Przewodnicząca obrad
/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Halina Sobota /
Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

