Protokół nr XII / 2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 27 września 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.20
Otwarcia obrad XII 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 21 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
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 protokoły Nr VIII/2007 z dnia 28 czerwca 2007r., Nr
IX/2007 z Nadzwyczajnej Sesji w dniu 26 lipca 2007r., Nr X/2007 z Uroczystej
Sesji z dnia 28 lipca 2007r. oraz Nr XI/2007 z Nadzwyczajnej Sesji z dnia 13
września zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta – Stanisław Wilczyński wnioskował (po analizie wniosków
Stałych Komisji Rady) o wykreślenie z porządku obrad punktu 12 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na
terenie miasta Wągrowca”
Radny Krzysztof Tyborski wnioskował o wykreślenie z porządku obrad
punktu 6 o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania” z uwagi na
brak moŜliwości zapoznania się z kosztorysem dotyczącym realizacji zadania
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- przebudowa chodników w ulicy Libelta, Straszewskiej i ul.Rgielskiej w
Wągrowcu oraz szczegółowych informacji nt. przebiegu przetargu.
Burmistrz Miasta udzielił radnym szczegółowych wyjaśnień w związku ze
zgłoszonym wnioskiem przez radnego Krzysztofa Tyborskiego i oświadczył,
Ŝe dopiero przetarg na wykonanie remontu chodników w ul. Libelta,
Straszewskiej i Rygielskiej rozstrzygnął o wielkości kwoty jaką miasto zgodnie
z podpisaną umową ma przekazać Starostwu Powiatowemu na
dofinansowanie tego zadania. W wyniku wzrostu kosztów zadania Zarząd
Powiatu zwrócił się z prośbą o udzielenie dodatkowej kwoty pomocy
finansowej w wysokości 40.000 zł. Łącznie koszt remontu tych chodników
wyniesie 440.000 zł z czego miasto Wągrowiec ma dołoŜyć 50% czyli
220.000 zł. Stwierdził, Ŝe przekładanie decyzji dot. podjęcia uchwały o
udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na sesję
październikową spowodowałoby to, Ŝe realizacja tego zadania nastąpiłaby
dopiero w przyszłym roku. Ponadto oświadczył, Ŝe na terenie miasta jest
jeszcze wiele chodników, które wymagają kapitalnego remontu i szkoda by
było aby te szanse zaprzepaścić. Zaapelował do radnego Krzysztofa
Tyborskiego o wycofanie wcześniej zgłoszonego wniosku. Powiedział, Ŝe w
innym razie miasto na tym duŜo straci, a tak przy wspólnej realizacji zadania
uda się szybciej wyremontować nasze chodniki. Dodał, Ŝe w tym roku ma
zostać wyremontowany chodnik w ul.Libelta, Rygielskiej i częściowo w
ul.Straszewskiej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty
oświadczył, Ŝe Komisja na posiedzeniu w dniu 25 września br. szczegółowo
analizowała ten projekt uchwały i 3 – głosami „za” przy 7 – „wstrzymujących”
pozytywnie go zaopiniowała. Stwierdził, Ŝe Komisja w pełni popiera realizację
zadania pn. przebudowa chodników w ulicy Libelta, Straszewskiej i
ul.Rgielskiej w Wągrowcu. ZastrzeŜenia Komisji dotyczyły jedynie wyceny
zadania oraz formalności przy rozstrzyganiu przetargu. Odnośnie projektu
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
miasta Wągrowca stwierdził, Ŝe Komisja z przyczyn proceduralnych (wniosła
szereg uwag do tego projektu, które wymagają opinii Sanepidu) wnioskowała
o przełoŜenie debaty nad tym projektem na sesję październikową.
Po wyjaśnieniach Pana Burmistrza radny Krzysztof Tyborski wycofał
wcześniej zgłoszony wniosek dot. wykreślenia z porządku obrad punktu 6 o
treści - „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania”.
Wniosek Burmistrza Miasta dotyczący wykreślenia z porządku obrad
punktu 12 o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Wągrowca” został
przez Radę przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XII Sesji j.n.:
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1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów Nr VIII/2007 z dnia 28 czerwca 2007r., Nr IX/2007
z Nadzwyczajnej Sesji w dniu 26 lipca 2007r. i Nr X/2007 z Uroczystej
Sesji z dnia 28 lipca 2007r. oraz Nr XI/2007 z Nadzwyczajnej Sesji z
dnia 13 września 2007r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budŜetu miasta i planów finansowych
instytucji kultury za okres I półrocza 2007r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na realizację zadania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2007-2009.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu
miasta na 2007r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do umowy o
współfinansowaniu budowy wspólnego międzygminnego składowiska
odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo,
Kopaszyn – I etap.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Budzyń do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w
Wągrowcu i podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 6 w
Wągrowcu przy ul.Lipowej 36.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.

ad.pkt 1
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Jak wyŜej

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.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie z
działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym informację z wykonania budŜetu miasta i planów
finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2007 roku. Poinformowała
równieŜ radnych, Ŝe opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt.
ww. informacji jest pozytywna.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady oświadczyli, Ŝe członkowie Komisji
pozytywnie ocenili realizację wykonania budŜetu za I półrocze.
Radny Alojzy Jessa i Krzysztof Tyborski podziękowali Pani Skarbnik za
bardzo bobrze i szczegółowo opracowaną informację.
Informacja z wykonania budŜetu miasta została przyjęta jednomyślnie.
Informacja z wykonania budŜetu miasta i planów finansowych instytucji
kultury za okres I półrocza 2007 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na realizację zadania – wykonanie sygnalizacji świetlnej
wzbudzanej przy przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 196 na
ul.Skockiej w Wągrowcu.
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Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 67 /2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę w
obradach od godz. 1745 do godz. 1800
W dalszej części obrad nie brał udziału radny Marceli Kamiński –
nieobecność radnego usprawiedliwiona. Stan Rady wynosi 20 radnych.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały
w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania – przebudowa chodników ul.Libelta,
Straszewskiej i ul.Rgielskiej w Wągrowcu. Wniósł w imieniu Burmistrza
Miasta autopoprawkę w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały przed ostatnim zdaniem poprosił o dopisanie zdanie o treści – „ Łącznie
pomoc finansowa gminy wyniesie 220.000 zł co stanowić będzie 50%
kosztów zadania”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty
oświadczył, Ŝe Komisja widzi konieczność realizacji tego zadania.
ZastrzeŜenia Komisji odnosiły się jedynie do organizacji przetargu.
Stwierdził, Ŝe miasto przy realizacji tak duŜego zadania powinno zastrzec
sobie udział w pracach Komisji Przetargowej.
Komisja BudŜetowa bez uwag zaopiniowała pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej nie głosowała na
swoim posiedzeniu omawianego projektu uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania .
Uchwała Nr XII/ 68 /2006 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w
sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2007
-2009. Zaproponował wniesienie 3 autopoprawek:
- pierwsza dot. zmiany kwoty na str. 3 w pierwszym zdaniu z „671 957
EURO „ na „634 223 EURO”,
- druga autopoprawka dot. zmiany kwot w tabelce na str. 3 – kwotę
„39 124 210” zastępuje się kwotą „38 786 296”, kwotę „13 023 988”
zastępuje się kwotą „13 361 902”,
- trzecia autopoprawka dot. tabeli 3.2. na str. 4 projektu uchwały – w
kolumnie rok 2007 wydatki na zadania zlecone kwotę „9 013 562” naleŜy
zastąpić kwotą „9.018.066”.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zgłosiła do Burmistrza
wniosek o rozwaŜenie moŜliwości wprowadzenia do projektu budŜetu na
2008r. zadania – budowa chodnika wielofunkcyjnego od ul.Orzeszkowej do
śeromskiego (z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieŜy
uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum i ZSP nr 1).
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 69 /2006 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2007r.
W imieniu Pana Burmistrza Miasta zgłosiła 2 autoporawki :
- pierwsza dot. wprowadzenia dodatkowo do budŜetu kwoty 4.504 zł na
przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21
października 2007r.
- druga autopoprawka dot. zmiany zakresu przeznaczenia przyznanej
pomocy
finansowej
otrzymanej
od
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego. Zgodnie z aneksem środki w kwocie 23.000 zł zostaną
przeznaczone na remont instalacji przeciwpoŜarowej oraz okablowania
instalacji monitoringu wewnętrznego hali OSiR w Wągrowcu
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
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Radny Krzysztof Tyborski poprosił Burmistrza Miasta o wyjaśnienia dot.
kwoty 30.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu. Czy
mamy pewność, Ŝe zostanie zakupiony nowy na gwarancji samochód.
Burmistrz Miasta oświadczył, ze jeŜeli zakup jednego auta sfinansuje miasto
wspólnie ze starostwem, drugie przekaŜe naszej Komendzie Komenda
Wojewódzka. Mają to być nowe auta z salonu samochodowego.
Radny Mieczysław Linetty dodał, Ŝe wszystkie ostanie auta jakie Komenda
Powiatowa w Wągrowcu zakupiła są nowe, a nabycie ich nastąpiło w drodze
przetargu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 70 /2006 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Budzyń do umowy o współfinansowaniu budowy wspólnego
międzygminnego
składowiska
odpadów
komunalnych
w rejonie
miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn – I etap.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 71 /2006 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Budzyń do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
Spółka z o.o. i podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński poinformował radnych, Ŝe
gmina Margonin równieŜ chce przystąpić do Spółki, a z naszego powiatu
Gołańcz, Damasławek, Mieścisko i Wapno, z powiatu obornickiego
Ryczywół. Miasto i gmina Rogoźno rozwaŜa takŜe wolę przystąpienia do
naszej Spółki oraz na 95% z powiatu gnieźnieńskiego gmina Kiszkowo i
Kłecko. Przystąpienie tych wszystkich gmin do Spółki pozwoli na realizację
inwestycji – Zakładu Utylizacji Odpadów.
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Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 72 /2006 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11
Zastępca Burmistrza Miasta
– Pan Grzegorz Kamiński w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 73 /2006 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Obsługi Placówek Oświatowych
– Pan Ryszard
Walkowiak w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania imienia Czerwonego Kapturka Przedszkolu Nr 6
w Wągrowcu przy ul.Lipowej 36.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały pozytywnie omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XII/ 74 /2006 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13
Pytania do Pana Burmistrza zgłosili radni:
Krzysztof Tyborski :
- w sprawie budowy ul.Ks.Zenona Willi – czy jest moŜliwość zapoznania się
z mapami dot. przebiegu ulicy.
- czy jest moŜliwość rozpoczęcia remontu ul.Powstańców Wlkp. jeszcze w
bieŜącym roku,
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-

czy nie warto zastanowić się nad nowym oszacowaniem wartości 1 akcji
(udziału) Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
czy MARKET KAUFLAND otrzymał zezwolenie z Urzędu na wycinkę
drzew oraz stosowne zezwolenie na ich spalenie,
czy przewiduje się budowę kolejnych wielkopowierzchniowych marketów
w naszym mieście – czy decyzje w tej sprawie juŜ zapadły,
czy jest moŜliwość sprzedaŜy na własność garaŜy przy ul.Janowieckiej
dotychczasowym uŜytkownikom wieczystym,

Wojciech Strzelecki
- jakie są losy studium uwarunkowań
infrastruktury na Osadzie - budowy małej obwodnicy,

dot.

Leszek Zdrzałka :
- w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku właścicieli garaŜy przy
ul.Janowieckiej dot. ich sprzedaŜy na własność,
- w sprawie zaniechania Burmistrza i jego słuŜb odnośnie składowania
odpadów budowlanych i drogowych w dolinie rzeki Wełny
Barbara Górna zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza o zmieszczenie
sprostowania w „Głosie Wągrowieckim” w związku z artykułem który ukazał
się trzy tygodnie temu w tygodniku pt ”Władza ukrywa”, a dotyczył braku
publikacji jej oświadczenia majątkowego za 2006r. w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego. Radna Barbara Górna oświadczyła radnym, Ŝe
niczego nie ukrywa i stosowne oświadczenie majątkowe złoŜyła w terminie.

ad.pkt 14
W odpowiedzi na zapytania radnych Burmistrz Miasta oświadczył, Ŝe:
- w Wydziale Technicznym Urzędu jest do wglądu dokumentacja
techniczna oraz plan realizacyjny dot. budowy ulicy Ks.Zenona Wilii,
- w sprawie budowy ul. Powstańców Wlkp – zostało złoŜone przez jedną z
rodzin z ul.Spokojnej odwołanie do Wojewody i to wstrzymało
przygotowanie inwestycji do realizacji. Po rozstrzygnięciu tej sprawy
Burmistrz Miasta oświadczył, Ŝe jest szansa aby jeszcze w tym roku
przygotować dokumentację,
- odnośnie rozwaŜenia moŜliwości podwyŜszenia wartości jednego udziału
w Spółce MSOK – po partnersku chce traktować wszystkich udziałowców.
Wskaźnikiem jest udział mieszkańców - im więcej mieszkańców tym
więcej udziałów. Stwierdził, Ŝe jest to rozwiązanie najbardziej
sprawiedliwe. Zaproponował aby w tej kwestii nic nie robić gdyŜ mogłoby
to zaszkodzić realizacji inwestycji – Zakładu Utylizacji Odpadów,
- ponad 200.000 zł odszkodowania wpłynęło na konto GFOŚiGW za
wycinkę drzew przy budowie KAUFLANDU, nie zna przypadku spalania
tych drzew,
- odnośnie budowy kolejnych marketów – dotychczasowe sprawy, które są
w toku będą załatwione starym trybem,
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-

-

-

w sprawie sprzedaŜy garaŜy przy ul.Janowieckiej – prawo dopuszcza
sprzedaŜ tych garaŜy tylko w trybie przetargu ustnego, ograniczonego do
wszystkich właścicieli wspólnoty mieszkaniowej, nie ma moŜliwości
prawnej aby sprzedać te garaŜe obecnym uŜytkownikom,
w sprawie budowy małej obwodnicy – do tematu powrócimy po
uchwaleniu
studium
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca,
zbada sprawę składowania odpadów budowlanych i drogowych w dolinie
rzeki Wełny,

Burmistrz Miasta przeprosił radną Panią Barbarę Górną za zaistniałą
sytuację związaną z brakiem publikacji jej oświadczenia majątkowego za
2006r. w Biuletynie Informacji Publicznej naszego Urzędu i oświadczył, Ŝe
stosowne sprostowanie w „Głosie Wągrowieckim” zostanie zamieszczone.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XII 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 /

