Protokół nr XIII / 2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 30 października 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 19.40.
Otwarcia obrad XIII 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 18 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 :
- Zbigniew Byczyński,
- Krzysztof Tyborski,
- Leszek Zdrzałka.
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 protokoł Nr XII / 2007 z dnia 27 września 2007r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński na wniosek Komisji
BudŜetowej zaproponował radnym przesuniecie pkt 7 obrad (Podjęcie
uchwały w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu) i punktu 14 (Podjecie uchwały w sprawie
podwyŜszenia kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
w Wągrowcu) przed punkt 6 porządku obrad.
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
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Burmistrz Miasta – Stanisław Wilczyński wnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowego punktu o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów”.
PowyŜszy wniosek został przez Radę przyjęty 14 głosami „za” przy 4 głosach
„przeciwnych”.

Porządek obrad XIII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2007r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
5. Podjecie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2007-2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Zakładu
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na
2007r.
9. Podjecie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
12. Podjecie uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta – Pana
Marka Sturmy o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia dotyczącego pracy
lub słuŜby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
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organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990
roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego – Pani
Barbary Chodorowskiej o obowiązku przedłoŜenia oświadczenia
dotyczącego pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31
lipca 1990 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Wągrowca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości.
17. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w roku szkolnym
2006/2007.
18. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2006r.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Odpowiedzi na wnioski.
21. Zakończenie

ad.pkt 1
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.
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ad.pkt 4
Przed przystąpieniem do wyboru ławników do sądów powszechnych
Przewodniczący obrad poinformował radnych, Ŝe zgodnie z atr. 160 § 1
Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.
Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami ), wyboru ławników Rada dokonuje
w głosowaniu tajnym.
Członek Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych - radny Wiesław Zając odczytał protokoł z prac tego Zespołu
stanowiący załącznik nr 5 do protokołu.
W celu przeprowadzenia wyboru ławników, Przewodniczący obrad
zaproponował radnym powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie 3
osobowym.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni:
- Pani Halina Sobota,
- Pani Krystyna Skrzycka,
- Pan dr Alojzy Jessa.
Ww. radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
PowyŜszy skład
jednogłośnie.

Komisji

Skrutacyjnej

został

przez radnych

przyjęty

Na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Rada Miejska w I
głosowaniu tajnym wybrała następujące osoby :
1.
2.
3.
4.
5.

Niechniedowicz Halina,
Jeneralczyk Joanna,
Piechowiak Barbara,
Pewiński Piotr,
Rączkowiak ElŜbieta.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W dalszej części obrad nie brał udziału radny Dariusz Eitner (godz.
17.30) – obecność radnego usprawiedliwiona. W związku z tym stan
Rady do końca sesji wynosił 17 radnych.
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Rada Miejska w II
głosowaniu tajnym wybrała Pana Stanisława Szmanię.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Na ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w
Pile, Rada Miejska w głosowaniu tajnym wybrała Pana Władysława
Hodałę.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIII / 75 / 2007 stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.

ad.pkt 5
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2007-2010.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 76 / 2007 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 77 / 2007 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia
kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 78 / 2007 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2007r. W imieniu Burmistrza Miasta wniosła 5
autopoprawek do omawianego projektu uchwały polegających na
wprowadzeniu do budŜetu n.w. środków w kwocie:
- 818,00 zł – dotacja stanowiąca zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych,
- 69.540 zł – dotacja przeznaczona na modernizację budynku Ośrodka
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na zadania, które nie
zostały wykonane na etapie adaptacji z uwagi na brak środków
finansowych,
- 17.534 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 80.953 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2.325 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach
od I-III oraz na zakup jednolitego stroju dla uczniów.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 79 / 2007 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjecie uchwały w sprawie podatku od
nieruchomości.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 80 / 2007 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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ad.pkt 10
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 81 / 2007 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. W
związku z wnioskami Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji BudŜetowej
przedstawiła radnym nowy projekt uchwały w tej sprawie, który uwzględnił
wnioski tych Komisji.
Projekt omawianej uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 82 / 2007 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad.pkt 12
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania
psów.
W dyskusji głos zabrały radne: Halina Sobota, Krystyna Skrzycka, które
zwróciły się do Pana Burmistrza z prośbą o rozwiązanie problemu
bezdomnych psów w naszym mieście.
Radny Grzegorz Hoffmann stwierdził, Ŝe z psami trzeba zrobić porządek ale
w dniu dzisiejszym ten temat jest spóźniony.
Na prośbę Burmistrza Miasta radni postanowili powrócić do tematu
bezdomnych psów w 2008r. przy ustalaniu opłaty za ich posiadanie na
2009r.
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Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 15 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 83 / 2007 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 13
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia
Sekretarza Miasta – Pana Marka Sturmy o obowiązku przedłoŜenia
oświadczenia dotyczącego pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944
roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 84 / 2007 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 14
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika
Miejskiego – Pani Barbary Chodorowskiej o obowiązku przedłoŜenia
oświadczenia dotyczącego pracy lub słuŜby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944r.
do dnia 31 lipca 1990 roku.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 85 / 2007 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Wągrowca.
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Komisja Rozwoju Miasta bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Komisja BudŜetowa oraz Edukacji Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
zapoznała się z omawianym projektem uchwały, ale podjęcie stosownych
decyzji pozostawiła Komisji Rozwoju Miasta.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 86 / 2007 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

ad.pkt 16
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XIII / 87 / 2007 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

ad.pkt 17
Kierownik Wydziału Oświaty i Obsługi Placówek Oświatowych – Pan
Ryszard Walkowiak przedstawił radnym Informację o funkcjonowaniu
placówek oświatowych w roku szkolnym 2006/2007.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację

ad.pkt 18
Sekretarz Miasta z upowaŜnienia Burmistrz Miasta przedstawił informację
dotyczącą złoŜonych oświadczeń majątkowych za 2006r. przez Zastępcę
Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego, 2 osoby
wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, 4 osoby
zarządzające gminną osobą prawna (spółką prawa handlowego), 15 osób
będących kierownikami jednostek organizacyjnych gminy miejskiej.
Poinformował równieŜ radnych, Ŝe Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie
Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje oświadczenie o stanie
majątkowym za 2006r.
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informacje dotyczące
złoŜonych oświadczeń majątkowych za 2006r. przez radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu, Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady.
Ww. informacje stanowią załączniki nr 25 i 26 do protokołu

ad.pkt 19 i 20
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński przedstawił radnym program
obchodów Święta Niepodległości.

ad.pkt 21
Wobec wyczerpania porządku obrad XIII Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Rady

Miejskiej

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

