Protokoł nr XIX / 2008
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 28 kwietnia 2008r.
w sali 301 Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.50.
Otwarcia obrad XIX 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. Na wstępie przeprosił radnych za zmianę terminu i miejsca
odbycia Sesji. Poinformował, Ŝe zmiana ta nastąpiła z powodu jednej z
uchwał podjętych na sesji w miesiącu marcu. Zaapelował do organu
wykonawczego oraz radcy prawnego aby projekty uchwał Rady były
przygotowywane w sposób właściwy.
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 – Zbigniew Byczyński
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 XVIII/2008 z dnia 27 marca 2008r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.

Do porządku obrad dzisiejszej Sesji nie wniesiono uwag.
Porządek obrad XIX Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
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 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2008r.
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 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na
2008 rok.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opinii co do lokalizacji
ośrodka gier.
8. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Osada 4”.
9. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Kaliska Durowo”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 1 w
Wągrowcu przy ul.Kcyńskiej 61.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Lesława Pilca na działalność
Burmistrza Miasta Wągrowca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Państwa ElŜbiety i Andrzeja Watałów
na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.
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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.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym najwaŜniejsze elementy sprawozdania z wykonania
budŜetu za rok 2007 wraz z opinią Składu Orzekającego Nr SO –
0954/33/13/Pi/08 z dnia 7 kwietnia 2008r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespołu w Pile o przedłoŜonych sprawozdaniach z wykonania
budŜetu miasta za 2007 rok - opinia pozytywna.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2007 rok stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2007 rok.

stanowiska

dot.

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – oświadczył, iŜ Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. gościła Panią Skarbnik oraz Kierownika
Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii. Członkowie Komisji bardzo
wysoko ocenili sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za 2007r.
- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
wskazała, iŜ Komisja równieŜ na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia br. gościła
Panią Skarbnik, która bardzo dokładnie i wyczerpująco omówiła
sprawozdanie z wykonania budŜetu. Członkowie jednogłośnie pozytywnie
ocenili sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za 2007r.
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- Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – oświadczyła, iŜ Komisja odbyła dwa
posiedzenia, podczas których analizowała sprawozdanie z wykonania
budŜetu za 2007r.. Pierwsze odbyło się 17 kwietnia, natomiast drugie 24
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, Ŝe wykonanie budŜetu po zmianach dokonanych na przestrzeni
całego roku jest rzetelne i prawidłowe. Uzyskane wielkości dochodów w
kwocie 47.468.481 zł, które stanowią 101,5% planu oraz wydatków w
wysokości 45.586.906 zł, co stanowi 95,04% planu, są w pełni zadawalające.
Wobec powyŜszego Komisja BudŜetowa na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia
br., w którym uczestniczyło 7 radnych, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z
wykonania budŜetu miasta za 2007r.
W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2007r. głos zabrał
radny Alojzy Jessa, który zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza aby na
najbliŜszą Sesję Rady przedłoŜył informację dotyczącą kondycji finansowej
naszych spółek.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
Nr 1/2008 z dnia 03 kwietnia 2008 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2007 rok, która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu, oraz odczytał treść uchwały Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile
nr SO-0955/17/13/Pi/08 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wyraŜenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2007 rok – opinia
pozytywna, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. W następnej
kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2007 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2007rok.
W głosowaniu brało udział 20 radnych. Rada Miejska 18 głosami „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących” udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XIX / 129 /2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował wszystkim
zgromadzonym, za udzielone absolutorium oraz za współpracę przy realizacji
budŜetu.
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Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach do
godz. 1750
Od godz. 17.30 nie brał udziału w Sesji radny Mariusz Nowak. Stan radnych
do końca Sesji wynosił 19 radnych.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta na 2008r.
Wniosła równieŜ do omawianego projektu uchwały autopoprawki:
• pierwsza dotyczyła wprowadzenia do budŜetu na 2008r. dotacji
celowej w kwocie 142.736 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
• druga autopoprawka dot. wprowadzenia do tegorocznego budŜetu
środków w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. remont szatni oraz sanitariatów hali sportowej OSiR-u w
Wągrowcu,
• trzecia dotyczyła oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygniętego
przetargu na budowę parkingu przy ul.Bydgoskiej w ramach których
wprowadzono do budŜetu na 2008r. zadania pn.:
- modernizacja ulicy Bydgoskiej,
- modernizacja ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Lipowej do
Przedszkola Nr 1.
W pierwszej kolejności zamierza się opracować projekt techniczny na
realizację tych zadań.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta na 2008r.
Uchwała Nr XIX / 130 / 2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
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Rada Miejska 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr XIX / 131 / 2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opinii co do lokalizacji
ośrodka gier.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XIX / 132 / 2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Osada 4”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XIX / 133 / 2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Kaliska - Durowo”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XIX / 134 / 2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Oświaty i Obsługi Placówek Oświatowych – Pan Ryszard
Walkowiak w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 1 w Wągrowcu przy
ul.Kcyńskiej 61.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XIX / 135 / 2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu

ad.pkt 11
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Pana Burmistrza
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2008.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XIX / 136 / 2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu

ad.pkt 12
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji z dnia 18 kwietnia 2008r. (wraz z
uzasadnieniem) dotyczącą skargi wniesionej w dniu 29 lutego 2008r. przez
Pana Lesława Pilca na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca związanej z
realizacją przedsięwzięcia – konserwacja i odtworzenie rowu melioracyjnego
(W-IX) biegnącego po zachodniej granicy miasta).
Ww. opinia stanowi załączniki nr 16 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował Radzie
podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Lesława Pilca na działalność
Burmistrza Miasta.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną skargę Pana Lesława Pilca na
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działalność Burmistrza Miasta Wągrowca, w której zarzuca uchybienia w
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu konserwację i odtworzenie rowu
melioracyjnego (W-IX).
Uchwała Nr XIX / 137 / 2008 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący obrad zapoznał równieŜ Radę z pismem Pana Lesława Pilca
(pismo z dnia 22 kwietnia br.) w sprawie przesłania podjętej uchwały oraz
udostępnienia przez Pana Burmistrza wszystkich dokumentów dotyczących
inwestycji na rowie melioracyjnym.

ad.pkt 13
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji z dnia 18 kwietnia 2008r. (wraz z
uzasadnieniem) dotyczącą skargi wniesionej w dniu 19 marca 2008r. Przez
Panią ElŜbietę Watała i Pana Andrzeja Watała na działalność Burmistrza
Miasta Wągrowca związanej z pracami na rowie melioracyjnym graniczącym
z ich gruntami.
Ww. opinia stanowi załączniki nr 18 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował Radzie
podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani ElŜbiety Watała i Pana Andrzeja
Watała na działalność Burmistrza Miasta.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną skargę Pani ElŜbiety Watała i
Pana Andrzeja Watała na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca,
związanej z pracami na rowie melioracyjnym graniczącym z ich gruntami.
Uchwała Nr XIX / 138 / 2008 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 14
Radna Aleksandra Podemska poinformowała zebranych o organizacji w dniu
30 maja br. o godz. 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej spotkania
integracyjnego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Ponadto poinformowała
Radę o inicjatywie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w
sprawie utworzenia w mieście Wągrowcu fundacji, która zajęłaby się
zbieraniem środków finansowych dla osób potrzebujących wsparcia.
Radny Alojzy Jessa zwrócił się do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej o rozwaŜenie moŜliwości opracowania regulaminu wyróŜniania i
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nagradzania Przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta najlepszych
uczniów naszych szkół.

ad.pkt 15
Burmistrz Miasta zapoznał Radę z treścią pisma – odpowiedzią na wniosek
Pana Jerzego Palucha zamieszkałego w Wągrowcu przy ul.śeromskiego 18,
a dotyczącym usunięcia z tablicy informacyjnej znajdującej się na
skrzyŜowaniu rzek Wełny i Nielby słów „ bifurkacja wągrowiecka”. Oznajmił
Radzie, Ŝe po korekcie napis na tablicy informacyjnej otrzyma brzmienie –
SKRZYśOWANIE RZEK WEŁNY I NIELBY ZWANE ZWYCZAJOWO
„BIFURKACJĄ WĄGROWIECKĄ”.

ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad XIX 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 /

