Protokół nr XLVI / 2010
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 13 sierpnia 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1500, a zakończono o godz. 1540.
Otwarcia obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji 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 18 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Pan Hoffmann Grzegorz,
- Pan Tyborski Krzysztof,
- Pan Zdrzałka Leszek,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Stanisław Wilczyński – Burmistrz Miasta Wągrowca,
- Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
- Pan Sławomir Wojcieszak – Kierownik Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego,
- Pani Tomasz Napiecek – Dyrektor MSOK Sp. z o.o. w Wągrowcu.

Sekretarz obrad – Radna Pani Aleksandra Podemska.
Protokolant – Małgorzata Kuchta - Specjalista.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta Wągrowca, dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010
rok.
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2. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

zgody

na

wydzierŜawienie

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.

ad.pkt.1
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała Radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu na 2010 rok.
Na wstępie Pani Skarbnik zaproponowała przyjęcie następujących autopoprawek:
- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały usunięto dział 758 (RóŜne rozliczenia),
rozdział 75862 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz dział 853 (Pozostałe
zadania w zakresie polityki społeczne), rozdział 85395 (Pozostała działalność),
- w załączniku Nr 2 do projektu uchwały dział (Transport i łączność), rozdział 60016
(Drogi publiczne gminne), §4300 został zmniejszony o 50000,00 zł tj. z kwoty
62400,00 zł na kwotę 12400,00 zł,
- w załączniku Nr 2 do projektu uchwały dział 801 (Oświata i wychowanie) został
poszerzony o nowy rozdział, 80101 (Szkoły podstawowe), gdzie § 4270 został
zwiększony o kwotę 50000,00 zł.
Radny Pan Alojzy Jessa zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy kwota
przeznaczona od Wojewody na drogi w pełni zadowala nakłady na realizację
zadania.
Skarbnik Miejski, Pani Barbara Chodorowska, odpowiedziała, Ŝe tak.
Rada Miejska 18 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVI / 312 / 2010 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

ad.pkt.2
Dyrektor MSOK Sp. z o.o. w Wągrowcu – Pan Tomasz Napiecek w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował Radnym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na wydzierŜawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
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Radny Pan Alojzy Jessa wystąpił z pytaniem dotyczącym wielkości powierzchni
gruntów tj. 14.82 23ha, które mają zostać wydzierŜawione pod inwestycję. Czy ta
wielkość jest rzeczywiście potrzebna, jakie są podstawy wydzierŜawienia tych
gruntów oraz jakie będą ewentualne obciąŜenia budŜetu w związku z realizacją
inwestycji przez MSOK w Wągrowcu.
Odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Napiecek wskazując iŜ powierzchnia projektu
pokrywa się ogrodzeniem składowiska, a miasto z tytułu wydzierŜawienia tych
gruntów będzie miało wpływy do budŜetu tj. 4200,00 zł miesięcznie.
Rada Miejska 18 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVI/ 313 / 2010 stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

ad.pkt.3
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Wągrowcu – Pan Sławomir
Wojcieszak w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował Radnym podjęcie uchwały
w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Na wstępie przedstawił do projektu uchwały niŜej wymienione autopoprawki:
- w tytule uchwały zaproponował zastąpienie wyrazu „wyraŜenie” na „wyraŜenia”,
- w §1 pkt 1 – 14, zaproponował zastąpienie wyrazu „zapisane” na „zapisana”,
- w §1 pkt 1 – 19, zaproponował zastąpienie wyrazu „oznaczonej” na „oznaczona”.
Głos zabrał Burmistrz Miasta Wągrowca – Pan Stanisław Wilczyński. Poinformował
zgromadzonych, Ŝe grunty pod istniejącą obwodnicą do dnia dzisiejszego nie zostały
przekazane Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Dalszym
etapem jest budowa kolejnego odcinka obwodnicy dlatego konieczne jest
uregulowanie spraw gruntowych.
Radny Pan Alojzy Jessa wystąpił z pytaniem czy w historii władz samorządowych, po
roku 1990, zdarzył się przypadek otrzymania darowizny od innych podmiotów. Czy
w szczególnych przypadkach któraś z tych działek nie będzie potrzebna i czy tereny
te są zarządzane np. przez państwo lub starostwo powiatowe. Ponadto wystąpił
z pytaniem dotyczącym kosztów sporządzenia aktów notarialnych.
Odpowiedzi na postawione przez Radnego pytania udzielił Burmistrz Miasta Pan
Stanisław Wilczyński informując, iŜ podczas budowy obwodnicy nie wszystkie działki
moŜna było przekazać WZDW w Poznaniu, dlatego teraz jest to wszystko
regulowane. Dwie działki są jeszcze do uregulowania. Prezentowane działki są
własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec, a budowa kolejnego odcinka obwodnicy jest
dla miasta bardzo strategiczną inwestycją drogową.
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Rada Miejska 18 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVI/ 314 / 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.

Przewodniczący obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzat Kuchta /

