Protokół nr XLII / 2010
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 maja 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1710 .
Otwarcia obrad XLII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Pan dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na
Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław Purczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny usprawiedliwiony Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew
Byczyński.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Stanisław Wilczyński – Burmistrz Miasta,
- Pan Grzegorz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta,
- Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
- Pan Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii,
- Pan Stanisław Ziółkowski – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Pan Tomasz Napiecek – Dyrektor Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.
- przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
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Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2010 – 2012.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2010 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2011 Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.
ad.pkt. 1
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010 – 2012.
Radny dr Alojzy Jessa stwierdził, że zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym było
zasadne. Życzył Burmistrzowi pomyślnej realizacji zaplanowanych zadań
inwestycyjnych.
Rada Miejska 16 głosami „za”, przy 4 – głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XLII / 294 / 2010 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
ad.pkt. 2
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2009 rok.
Wniosła również do omawianego projektu uchwały następujące autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na zadania zlecone
w wysokości 13.634 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych
na dzień 20 czerwca 2010 roku,
- druga dotyczyła przesunięcia środków w wysokości 3.000 zł z działu 854 –
Edukacyjna opieka wychowawcza z zadania kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży do działu 921 –
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- trzecia dotyczyła zmiany § po stronie dochodów – zamiast § 097 winno być 668.
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Radny dr Alojzy Jessa zwrócił się z pytaniem czy ujęte w budżecie środki na
przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP są wystarczające.
W odpowiedzi radnemu Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska stwierdziła,
że środki te wystarczą jedynie na przeprowadzenie I tury głosowania.
Rada Miejska 16 głosami „za”, przy 4 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.
Uchwała Nr XLII / 295 / 2010 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
ad.pkt. 3
Kierownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Pan Stanisław
Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2010 – 2011 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
W dyskusji glos zabrali radni
- dr Alojzy Jessa pytał czy zaplanowane zadania zostaną w terminie wykonane,
- Krzysztof Tyborski pytał czy kwoty planowanych zadań podane są w cenach netto
czy brutto oraz czy realizacja dodatkowych inwestycji nie będzie miała wpływu na
cenę wody i ścieków.
W odpowiedzi na zapytania radnych Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji – Pan Stanisław Ziółkowski stwierdził:
- nie ma zagrożenia odnośnie realizacji planowanych inwestycji, na wszystkie
zadania są już gotowe dokumentacje techniczne,
- kwoty podane są w cenach netto,
- koszty realizacji dodatkowych inwestycji nie będą miały wpływu na cenę wody
i ścieków. Dotkną wyłącznie zarządców dróg (użytkowników sieci deszczowej).
Rada Miejska 16 głosami „za”, przy 4 – głosach „przeciwnych” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XLII / 296 / 2010 stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
ad.pkt. 4
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński
zapoznał radnych z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego
orzekającym o nieważności uchwały Nr XXXIX / 282 / 2010 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie opłat za opiekę nad dziećmi
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
Następnie Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty za

4

dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mariusz Nowak - odnośnie zapisu § 2 ust. 2 przygotowanie miejsc do wypoczynku
i snu, zapytał dlaczego za taką usługę mają płacić rodzice skoro dziecko nie korzysta
z tej usługi,
- Dariusz Eitner prosił o wyjaśnienie zapisu § 2 ust. 1 – „nadzór nauczyciela nad
dzieckiem podczas samodzielnie, indywidualnie wybieranymi przez dziecko
zabawami, bez uczestnictwa nauczyciela w tych zabawach”.
W odpowiedzi radnym Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak
stwierdził;
- jeżeli dziecko nie będzie korzystało z leżakowania to w tym czasie będzie
korzystało z innych usług wymienionych w § 2,
- istota zapisu § 2 ust. 1 sprowadza się do tego aby nauczyciel sprawował nadzór
nad dzieckiem podczas zabaw – aby nawzajem nie zrobiły sobie krzywdy.
Radny Dariusz Eitner wnioskował o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
omawianym projektem uchwały.
Rada Miejska 7 głosami „za”, 11 – glosami „przeciwnymi” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” oddaliła wniosek radnego Dariusza Eitnera.
Rada Miejska 14 głosami „za”, 5 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie opłaty za dodatkową usługę
świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską
Wągrowiec.
Uchwała Nr XLII / 297 / 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.
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