Protokół nr XLI / 2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.18.30.
Otwarcia obrad XLI 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 protokół Nr XXXIX / 2010 z dnia 31 marca 2010 r. oraz
protokół Nr XL /2010 z 15 kwietnia 2010 r. z Nadzwyczajnej Żałobnej Sesji
zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XLI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z pismem z dnia 22
kwietnia br. którego adresatem są radni: Dariusz Eitner, Mariusz Nowak,
Krzysztof Tyborski i Wiesław Zając w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli
miejskich.
W związku z tym zaproponował Radzie omówienie tego pisma w punkcie
„zapytania i wolne wnioski”.
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Przewodniczący obrad zapoznał również radnych z pismem Starosty
Wągrowieckiego (pismo z dnia 28 kwietnia br. nr SO.3. 8022 - 16/2010)
w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Wągrowcu zgody na odwołanie
w trybie art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy Radnego
– Grzegorza Hoffmanna – z funkcji Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu i rozwiązanie z nim stosunku pracy w skutek odwołania.
W związku z powyższym zawnioskował do Rady Miejskiej o wprowadzenie
do przesłanego porządku obrad dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy”
(jako punkt 13).
Radny Mieczysław Linetty wnioskował do radnych o odrzucenie wniosku
zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej z uwagi na fakt, że
wniosek Starosty Wągrowieckiego nie był przedmiotem obrad Stałych
Komisji Rady. Przytoczył również zapis § 39 Statutu Gminy ( rozdział IV
Radni).
Na wniosek radnego Krzysztofa Tyborskiego Rada Miejska jednogłośnie
ogłosiła 2 - minutową przerwę w obradach.
Rada Miejska 20 – głosami „za” (nie brał udziału w głosowaniu radny –
Grzegorz Hoffmann) postanowiła nie wprowadzać do porządku obrad
dodatkowego punku o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na rozwiązanie stosunku pracy”.

Porządek obrad XLI Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołów z XXXIX Sesji Rady Miejskiej z 31 marca br. oraz
z XL Nadzwyczajnej Żałobnej Sesji z dnia 15 kwietnia 2010 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca.
5. Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2010 r.
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6. Podjecie uchwały w sprawie zmian w podziale miasta Wągrowca na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale miasta Wągrowca na
obwody głosowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do
projektu unijnego pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piła.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Bonowskiego w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Wągrowca.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację
ze swojej działalności w okresie między sesjami m.in.
- w dniach 7-10 kwietnia reprezentował miasto Wągrowiec w ramach
delegacji powiatu wągrowieckiego w obchodach 125-lecia Lüneburga,
- w dniu 15 kwietnia zwołał żałobną sesję Rady Miejskiej ku czci poległych
w katastrofie pod Smoleńskiem. W tym miejscu podziękował Paniom
Radnym i Panom Radnym za udział. Serdeczne podziękowania złożył
również Burmistrzowi, Sekretarzowi Miasta, pracownikom promocji miasta
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-

oraz Pani Małgosi Samarzewskiej za okazaną pomoc przy organizacji tej
niecodziennej sesji,
pełnił cotygodniowe dyżury w biurze rady i załatwiał bieżące sprawy,
zapoznał Radę z pismami :
ü Wojewody Wielkopolskiego (pismo z dnia 21 kwietnia br. nr KN.I.2 –
0911 -92/10 o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie
stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/282/2010 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie opłat za opiekę
nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec,
ü Pani Natalii Hope w sprawie wydzierżawienia terenu pod przenośny
pawilon handlowy na parkingu cmentarzu farnym – wg. właściwości
pismo zostało przekazane do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta.

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

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym najważniejsze elementy sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2009 wraz z opinią Składu Orzekającego Nr SO 0954/5/14/Pi/2010 z dnia 24 marca 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespołu w Pile o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za
2009 rok - opinia pozytywna.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili
sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

stanowiska

dot.

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – oświadczył, iż Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. gościła Panią Skarbnik. Członkowie
Komisji bardzo wysoko ocenili sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za
2009 r.
- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
wskazała, iż Komisja również na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia br. gościła
Panią Skarbnik, która bardzo dokładnie i wyczerpująco omówiła

5

sprawozdanie z wykonania budżetu. Członkowie
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r.

pozytywnie

ocenili

- Przewodnicząca Komisji Budżetowej – oświadczyła, że Komisja 22 kwietnia
analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. W posiedzeniu
uczestniczyła Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski, która udzielała
wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji.
Budżet miasta Wągrowca na 2009 r. po zmianach dokonanych na
przestrzeni całego roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 59 555 688
zł i jest wyższy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia
2008 r. o kwotę 5 178 561 zł.
Na podstawie sprawozdania będącego przedmiotem wnikliwej analizy
członków Komisji Budżetowej stwierdzono, że wydatki zrealizowano w kwocie
57 727 920 zł, co stanowi 96,9% planu.
Największy udział w wydatkowaniu środków finansowych z budżetu miasta
odzwierciedlają następujące działy:
·

oświata i wychowanie – 15 186 422 zł, co stanowi – 99,8% planu w dziale 801

·

pomoc społeczna – 11 526 991 zł, co stanowi – 99,7 % planu w dziale 852

·

kultura fizyczna i sport – 10 462 363 zł, co stanowi – 99,5% planu w dziale 926

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych na przestrzeni
2009r. zamknął się kwotą 53 685 688 zł i zrealizowany został w wysokości
53 196 109 zł, co stanowi 99,1% planu. Uzyskane w ten sposób wielkości
dochodów i wydatków są w pełni zadawalające.
Należy zaznaczyć, że sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za
2009 rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Pile.
Wobec powyższego, Komisja na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia
2010r., w którym uczestniczyło 6 jej członków, 4 głosami „za” przy 2
wstrzymujących się, przyjęła „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za
2009 rok”.

Będąc przy głosie podziękowała Burmistrzowi – Panu Stanisławowi
Wilczyńskiemu,
Skarbnikowi
Miejskiemu
–
Pani
Barbarze
Chodorowskiej, wszystkim pracownikom Wydziału Finansowego oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego za rzetelne i
wyczerpujące przygotowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu
miasta za 2009r.”
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W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009 r. głos zabrał
radny Alojzy Jessa. Dokonał porównań z budżetami z lat ubiegłych.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
Nr 1/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2009 rok, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu, oraz odczytał treść uchwały Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile
nr SO-0955/40/14/Pi/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu za
2009 rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady
z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2009 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2009 rok.
W głosowaniu brało udział 21 radnych. Rada Miejska 17 głosami „za”,
przy 4 głosach „wstrzymujacych” udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2009 rok.
Uchwała Nr XLI / 285 /2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował wszystkim
zgromadzonym, za udzielone absolutorium oraz za współpracę przy realizacji
budżetu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w
obradach do godz. 1800.
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ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.
Wniosła również w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały polegającą na zwiększeniu planu dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 16 021 zł.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za”, 4 – glosami „przeciw” podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 r.
Uchwała Nr XLI / 286/ 2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 6
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale miasta
Wągrowca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLI / 287/ 2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 7
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale miasta
Wągrowca na obwody głosowania.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLI / 288 / 2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 8
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu
głosowania
dla
przeprowadzenia
wyborów
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLI / 289 / 2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Wągrowiec do projektu unijnego
pn. „Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLI / 290 / 2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 10
Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLI / 291 / 2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Bonowskiego w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca:
Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.1)
Rada Miejska w Wągrowcu
Rada Miejska: 20 głosami „za” przy 1 – głosie „przeciw” stwierdziła
zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Bonowskiego w Wągrowcu, z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała
Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w
sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie
-projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bonowskiego dotyczy zmiany
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze
Osiedla Wschód w Wągrowcu. Obszar objęty planem wskazany jest w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca jako:
1) teren zainwestowany, z zachowaniem struktury przestrzennej obszaru,
ograniczeniem
przekształceń
przestrzennych
i
przeważającym
zachowaniu istniejącego przeznaczenia;
2) teren o podstawowym przeznaczeniu na cele zabudowy mieszkaniowej;
3) teren zlokalizowany w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.
Zmiana
obowiązującego
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego zmienia w części dotychczasowe ustalenia planu w zakresie
przeznaczeń terenu, w tym zintensyfikowania istniejącej zabudowy
mieszkalnictwa jednorodzinnego. Ustalenia projektu miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego są zgodne z polityką przestrzenną
określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w zakresie przeznaczenia terenów pod
zabudowę, kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad infrastruktury technicznej.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu
realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o
zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.2)
Rada Miejska w Wągrowcu 20 głosami „za” przy 1 – głosie „przeciw”
rozstrzygnęła, co następuje:
§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Bonowskiego w Wągrowcu dotyczą realizacji uzbrojenia dla nowo
wyznaczonych terenów mieszkaniowych i obejmują:
1) sieci wodociągowe ø 100, L = 235 m;
2) sieci kanalizacji sanitarnej ø 200, L = 175 m;
3) odwodnienie wyznaczonych dróg uzupełniających układ komunikacyjny –
115 m.
§2. Zadania wymienione w §1 będą realizowane etapowo.
§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu,
finansowane będą zgodnie z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich
planach inwestycyjnych i finansowych miasta Wągrowca, wieloletnich
planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz strategią rozwoju miasta Wągrowca.
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Kolejne glosowanie dotyczyło Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia
wniesionej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Bonowskiego w Wągrowcu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.3)
Rada Miejska w Wągrowcu 20 głosami „za” przy 1 – głosie „przeciw”, po
rozpatrzeniu nieuwzględnionej przez Burmistrza Miasta Wągrowca uwagi do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
rozstrzygnęła, co następuje
§ 1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej przekształcenia części terenu
przeznaczonego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na teren
zielony, służący mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom do zabaw
i wypoczynku.
§ 2. W ustaleniach projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wyznaczono teren sportu i rekreacji (US), przeznaczony dla
realizacji osiedlowego ogrodu, gdzie może być zlokalizowany plac zabaw dla
dzieci, jak również urządzenia sportu dla młodzieży i dorosłych oraz zieleń
urządzona. Proponowana lokalizacja w obszarze ograniczonym ulicami nie
spełnia wymagań komfortu i bezpieczeństwa oraz jest nieuzasadniona ze
względów funkcjonalno – przestrzennych.
Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały – Rada Miejska w Wągrowcu 20
głosami „za” przy 1 – głosie „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Bonowskiego w Wągrowcu.
Uchwała Nr XLI / 292 / 2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Wągrowca. Wniósł również do omawianego
projektu uchwały 3 autopoprawki:
- pierwsza dot. § 6 pkt. 16 – po słowie niebezpieczne – postawiono
przecinek, skreślono słowo „np.” , a wpisano „w tym”,
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- druga dot. § 15 dopisano punkt 5 o teści – „Dopuszcza się umieszczanie
psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są
one wyłożone workiem ulegającym biodegradacji i właściwie
oznakowane”,
- trzecia dot. § 20 – skreślono słowo „szczególnych”, a wpisano
„szczegółowych”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski udzielił radnym odpowiedzi na wniosek Komisji Rozwoju Miasta
z dnia 26 kwietnia br. dot. rozważenia możliwości ograniczenia liczby
posiadanych psów do 3 szt. na 1 gospodarstwo domowe. Stwierdził, że nie
można ograniczać swobód na danej nieruchomości, są to zwierzęta domowe,
co do których nie ma ustawowych ograniczeń - upoważnień. Ograniczenia
ustawowe dotyczą tylko zwierząt gospodarskich. Dodał również, ze Burmistrz
Miasta udzieli Komisji odpowiedzi na piśmie.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLI / 293 / 2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że z dniem 31
kwietnia br. kończy się rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich. W związku
z powyższym zaproponował Radzie Miejskiej aby pismo z dnia 22 kwietnia
br. którego adresatem są radni: Dariusz Eitner, Mariusz Nowak, Krzysztof
Tyborski i Wiesław Zając, a dot. właśnie naboru dzieci do przedszkoli
miejskich skierować do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej,
która jeszcze przed ogłoszeniem listy przyjętych dzieci do przedszkoli
przedstawi stanowisko w tej sprawie Burmistrzowi Miasta. Radni natomiast
ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
zostaną zapoznani na najbliższej Sesji.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła propozycję Przewodniczącego Rady
dotyczącą rozpatrzenia ww. wniosku.
Kierownik Wydziału Oświaty przedstawił radnym informację ze wstępnej
rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków i uwag.
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ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XLI 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 /

