Protokół nr XLVII / 2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 września 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.18.40.
Otwarcia obrad XLVII 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 protokoły: Nr XLIII/2010 z 29 czerwca br., Nr XLIV/2010
z 22 lipca 2010 r. (sesja nadzwyczajna), Nr XLV/2010 z 24 lipca br. (uroczysta
sesja), Nr XLVI/2010 z 13 sierpnia br. (sesja nadzwyczajna) zostały przyjęte
przez Radę jednogłośnie bez uwag.
Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad wniosek zgłosił Burmistrz Miasta – Pan
Stanisław Wilczyński w sprawie:
wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu po punkcie 14 o treści :
– „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia przez Gminę
Miejską Wągrowiec do realizacji projektu systemowego „Dobry start dla uczniów
klas I - III wągrowieckich szkół podstawowych”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki”,
- oraz o zmianę kolejności porządku obrad – pkt 10 o treści – „Podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego
dla Miasta Wągrowca” naleŜy umieścić w porządku obrad jako punkt 5 przed

2

punktem o treści „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2012”.
PowyŜszy wniosek został jednogłośnie przyjęty przez radnych Rady Miejskiej.
Przesłany porządek obrad wraz z przyjętym wcześniej wnioskiem został równieŜ
przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Porządek obrad XLVII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów Sesji: XLIII/2010 z 29 czerwca br.
 Nr XLIV/2010 z 22 lipca br. (nadzwyczajna sesja), XLV/2010 z 24 lipca br.
(uroczysta sesja) oraz Nr XLV/2010 z 13 sierpnia 2010 r. (sesja
nadzwyczajna)
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Przyjęcie informacji z wykonania budŜetu miasta i planów finansowych
instytucji kultury za okres I półrocza 2010 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju
Transportu Publicznego dla Miasta Wągrowca.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2010 – 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego pn. „Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu” w celu jego przekształcenia w jednostkę
budŜetową pn. „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu” i nadania statutu tej
jednostce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
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miejscowego
organizacji.

w

dziedzinach

dotyczących

działalności

statutowej

tych

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic połoŜonych na terenie miasta.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty za usługę świadczoną
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejska Wągrowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
w kościele filialnym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do
Rady
Miejskiej w Wągrowcu, Rady
Powiatu Wągrowieckiego i
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia przez Gminę
Miejską Wągrowiec do realizacji projektu systemowego „Dobry start dla
uczniów klas I-III wągrowieckich szkół podstawowych” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
16. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2009/2010.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złoŜył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.
 w miesiącu lipcu uczestniczył w kilku uroczystościach i imprezach z okazji
Święta Miasta,
 równieŜ w lipcu uczestniczył w Festynie Cysterskim,
 w lipcu i sierpniu pełnił cotygodniowe dyŜury, podobnie jak w miesiącu
wrześniu,
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 w dniu 1 września w rocznicę napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II
wojny światowej, wraz z Panem Burmistrzem i Panem Wiceburmistrzem
złoŜyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej śmierć burmistrza miasta
Szymona Wachowiaka i pracowników ratusza, którzy zginęli w dniu 2
września. Następnie kwiaty złoŜyli na grobie burmistrza Szymona
Wachowiaka na cmentarzu nowofarnym. Tam wraz z nimi uczestniczyła
delegacja Policji, w składzie której był m.in. Pan Mieczysław Linetty,
 w dniu 11 września uczestniczył w IV Wojewódzkich Zawodach Sportowo
– PoŜarniczych OSP na stadionie OSiR-u,
 w dniu 15 września brał udział w uroczystym otwarciu kompleksu Boisk
Sportowych „Orlik 2012” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4,
 w dniu 24 września uczestniczył w inauguracji roku akademickiego
2010/2011 Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej WyŜszej Szkoły
Humanistyczno – MenadŜerskiej „milenium”, która odbyła się w auli ZSP
Nr 1,
 w dniu 29 września uczestniczył w posiedzeniu XLV Sesji rady powiatu
Wągrowieckiego
Przewodniczący Rady Miejskiej dr Władysław Purczyński poinformował takŜe
radnych, Ŝe organy samorządowe mogą występować o nadanie odznaczenia za
pośrednictwem Wojewody, który przedstawia wniosek do zaopiniowania
Prezydentowi RP. Wniosek o nadanie Złotego Medalu za Długoletnią SłuŜbę
przedstawia się nie wcześniej niŜ – po 30 latach pracy zawodowej osoby
proponowanej do odznaczenia na I stopień. Medal za Długoletnią SłuŜbę
nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej w słuŜbie Państwa. W związku z tym zwrócił
się do Rady Miejskiej z wnioskiem o nadanie tego odznaczenia Panu
Stanisławowi Wilczyńskiemu – Burmistrzowi Miasta Wągrowca, który
nieprzerwanie przepracował 38 lat.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła wystąpić z wnioskiem o nadanie
Panu Stanisławowi Wilczyńskiemu – Burmistrzowi Miasta Wągrowca
Medalu za Długoletnią SłuŜbę, wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków wynikających z pracy zawodowej w słuŜbie Państwa.
Ponadto zapoznał radnych z pismem Posłanki na Sejm RP Pani Julii Pitery
dotyczącej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu (pismo
z 20.09.2010 r.).

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym informację z wykonania budŜetu miasta i planów
finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2010 roku. Poinformowała
równieŜ radnych, Ŝe opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. ww.
informacji jest pozytywna.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady oświadczyli, Ŝe członkowie Komisji
pozytywnie ocenili realizację wykonania budŜetu za I półrocze bieŜącego roku.
Informacja z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2010 roku została
przyjęta jednomyślnie.
Informacja z wykonania budŜetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za
okres I półrocza 2010 roku stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – Pan Michał Nowak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Wągrowca.
Wniósł równieŜ do omawianego projektu uchwały 2 autopoprawki w załączniku
na stronie 25 - w drugim kursorze od góry zastąpić słowa ”powstającej krytej
pływalni” słowami „powstającego aquaparku” oraz na tej samej stronie w punkcie
2
– pierwszym
kursorze
słowo
„Zawodowych”
zastąpić słowem
„Ponadgimnazjalnych”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe Zakład Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie zakupu nowoczesnych autobusów ze
środków unijnych. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku pozwoli na odnowę
przestarzałego taboru autobusowego ZKM Sp. z o.o. Program operacyjny
dotyczący inwestycji związanych z zadaniami własnymi gmin, w wyŜej
wymienionym zakresie, przewiduje konieczność posiadania „Zintegrowanego
Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Wągrowca” na lata 20102020.” W myśl przywołanego na wstępie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o
samorządzie gminnym uchwalenie tego planu leŜy w kompetencjach rady gminy.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XLVII / 315/ 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2012.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe Wieloletni Plan Inwestycyjny
Miasta Wągrowca na lata 2010-2012 jest planem otwartym, co oznacza
moŜliwość jego weryfikacji w zakresie potrzeb rzeczowych inwestycji, zasobów
finansowych i harmonogramu realizacji inwestycji. Stanowi podstawowy
dokument do określenia rokrocznie w budŜecie miasta wydatków na inwestycje
komunalne. Pojawienie się moŜliwości pozyskania środków finansowych przez
Zakład Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na zakup 4 nowoczesnych autobusów powoduje konieczność
aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 20102012 oraz stanowiącego jego integralną część Wieloletniego Planu Finansowego
Miasta Wągrowca na lata 2010-2020. W związku z powyŜszym podjęcie Uchwały
uznaje się za uzasadnione i celowe.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIVII / 316 / 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe w oparciu o przepisy art. 15
ust. 3 pkt.1, w związku z art. 219 ust.4 ustawy o finansach publicznych z budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe
dla zakładów budŜetowych kalkulowane według stawek jednostkowych.
Niniejszą uchwałą ustala się wysokość stawki dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu do utrzymania 1 m2 powierzchni lokali mieszkalnych
oraz do utrzymania 2 szaletów miejskich.
Potrzeba zmiany stawki wynika z urealnienia planowanych przychodów i kosztów
utrzymania lokali mieszkalnych. Za podstawę wyliczenia stawki przyjęto poniŜsze
dane:
• lokale mieszkalne – od 01 stycznia 2010 roku:
- powierzchnia lokali mieszkalnych
- planowane przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych
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22 108 m
1 489 000 zł
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- planowane koszty utrzymania lokali mieszkalnych
- deficyt do pokrycia
Stawka do 1 m 2 powierzchni lokali mieszkalnych wynosi
•
-

-

9,90 zł.

szalet miejski – lokalizacja Rynek od 01 stycznia 2010 roku

-72 000 zł
72 000 zł
12

planowane przychody
planowane koszty
deficyt do pokrycia
liczba miesięcy

Stawka za 1 szalet na 1 miesiąc wynosi
•

1 707 862 zł
218 862 zł

6 000,00 zł.

szalet miejski – lokalizacja Park 600-lecia od 01 września 2010 roku

-21 800 zł
21 800 zł
4

planowane przychody
planowane koszty
deficyt do pokrycia
liczba miesięcy

Stawka za 1 szalet na 1 miesiąc wynosi

5 450,00 zł.

W oparciu o powyŜsze stawki dotacja przedmiotowa na 2010 rok dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej wynosić będzie 312 669 zł.
Kończąc omawianie uzasadnienia do tego projektu uchwały Skarbnik Miejski –
Pani Barbara Chodorowska stwierdziła, Ŝe podjęcie niniejszej uchwały uwaŜa się
za celowe i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVII / 317 / 2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik

Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r.
Wniosła równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały polegającą na zmniejszeniu planu dotacji celowej
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o kwotę 258 900 zł. Zmniejszenie dotacji dotyczło realizacji zadania
inwestycyjnego pn. budowa ulic: Wodnej, Letniej, śeglarskiej i Wioślarskiej.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła
uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r.

uchwałę o zmianie uchwały w sprawie

Uchwała Nr XLVII / 318/ 2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu
budŜetowego pn. „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu” w celu jego
przekształcenia w jednostkę budŜetową pn. „Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu” i nadania statutu tej jednostce.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe przekształcenie zakładu
budŜetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu w jednostkę
budŜetową pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu uzasadnione jest
koniecznością dostosowania stanu prawnego OSiR działającego w formie
zakładu budŜetowego do wymogów wynikających z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
( Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ). Jednocześnie nadaje się jednostce
budŜetowej statut zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm ).
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVII / 319 / 2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady
obradach do godz. 1800

zarządził

20

minutową

przerwę

w

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
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prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe znowelizowana ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, nakłada
na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, obowiązek określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami poŜytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Zgodnie z zapisem art. 5a ust.1 i 2 przywołanej ustawy konsultacji, w taki sam
sposób jak akty prawa miejscowego, podlega równieŜ roczny lub wieloletni
program
współpracy
Gminy
Miejskiej
Wągrowiec
z
organizacjami
pozarządowymi. PrzedłoŜony projekt uchwały, stanowi wypełnienie wymogu
ustawowego i określa się w nim sposób oraz formy przeprowadzania konsultacji,
pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec, a radami poŜytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyŜszego
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVII / 320 / 2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazw ulic połoŜonych na terenie miasta.
Wniósł równieŜ do omawianego projektu uchwały autopoprawki polegające na
dopisaniu w podstawie prawnej po słowach „Rada Miejska” – słowa „w
Wągrowcu” oraz w § 1 zastąpieniu słowa ”nazwę” słowem „nazwy” oraz
oddzielnym napisaniu wyrazu nowo powstałym.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe nadanie nazw ulic
podyktowane jest powstaniem nowego osiedla domów jednorodzinnych - zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta „Wągrowiec –
Kaliska” i wytyczonymi w tym planie ulicami. Wobec powyŜszego zasadne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazw ulic połoŜonych na terenie miasta.
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Uchwała Nr XLVII / 321 / 2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
opłaty za usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Miejska Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały oświadczył, Ŝe w związku z wejściem w Ŝycie
w dniu 1 września 2010 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty (Dz. U. Nr 148 poz. 991), zmieniającej między innymi treść art.
14 ust. 5 ustawy, na podstawie którego została podjęta uchwała nr XLII/297/2010
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie opłaty za
dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec, zachodzi konieczność jej dostosowania do
zmienionych przepisów. Niniejszy projekt uchwały dostosowuje wyŜej wymienioną
uchwałę do zmienionych przepisów ustawy, a ponadto wprowadza regulację
dotyczącą zwrotu opłaty za świadczenia odpłatne, z których dziecko nie
skorzystało z powodu nieobecności w przedszkolu. Biorąc powyŜsze pod uwagę
podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XLVII / 322 / 2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele
filialnym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe wnioskiem z dnia 15 września
2010 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP wystąpiła
o przyznanie dotacji w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
prac konserwatorskich kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła. Kościół jest wpisany
do rejestru zabytków pod numerem 1164/A na podstawie orzeczenia
konserwatorskiego z 16 lipca 1970 roku. Ze względu na niedostateczny stan
techniczny obiektu, wykonanie wnioskowanych prac konserwatorskich jest
uzasadnione i konieczne. Udzielenie pomocy finansowej parafii umoŜliwi
wykonanie przyjętego zakresu robót i zabezpieczy kościół przed dalszą
degradacją i niszczeniem. Planowany poziom kosztów zadania to kwota 378.000
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zł. Biorąc powyŜsze pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały uwaŜa się za
uzasadnione.

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVII/ 323 / 2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 14
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej
w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
oraz
wyborów
Burmistrza
Miasta
Wągrowca,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVII/ 324/ 2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 15
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia przez Gminę Miejską Wągrowiec do realizacji projektu
systemowego „Dobry start dla uczniów klas I-III wągrowieckich szkół
podstawowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVII/ 325 / 2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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ad.pkt 16
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak przedstawił radnym
Informację o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejska Wągrowiec w roku szkolnym 2009/2010.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację

ad.pkt 17 i 18
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków.

ad.pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad XLVII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /
Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

