Protokół nr XV / 2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 27 listopada 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 18.15.
Otwarcia obrad XV 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 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.
Nieobecna radna :
- Barbara Górna
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 XIII / 2007 z dnia 30 października 2007r. i
Nr XIV / 2007 z Nadzwyczajnej Sesji z dnia 12 listopada 2007r. zostały
przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Porządek obrad XV Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października
2007r. i z XIV Nadzwyczajnej Sesji z dnia 12 listopada 2007r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2007-2010.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na
2007r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
7. Podjecie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2008”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia
zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
Miejskiej Wągrowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów
na ławników w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego
w Wągrowcu.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. Zakończenie

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.
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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
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 20072010.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Radny Krzysztof Tyborski zwrócił się z prośbą o podanie składu osób, które
opracowują omawiany dokument.
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński poinformował
radnego, Ŝe w najbliŜszym czasie zostanie powołany nowy zespół do prac
nad WPI.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 89 / 2007 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2007r.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 90 / 2007 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Oświaty i Obsługi Placówek Oświatowych – Pan Ryszard
Walkowiak w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
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uchwały w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec. W imieniu Burmistrza Miasta wniósł 3
autopoprawki do omawianego projektu uchwały, które były wynikiem
wniosków wypracowanych na Komisjach Rady:
- w
§ 6 w ust. 3 wykreślono słowa ”po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej”. W związku z tym § 6 ust. 3 otrzymał brzmienie
„Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz Miasta Wągrowca”,
- wykreślno zapis § 7 omawianego regulaminu. Wykreślenie tego
paragrafu spowodowało zmianę numeracji paragrafów w dalszej części
regulaminu,
- w § 7 (po zmianie numeracji paragrafów) w ust. 2 pkt 1 kwotę „1.600 zł”
zastąpiono - „1.800 zł” ,
- w § 7 (po zmianie numeracji paragrafów) w ust. 2 pkt 4 kwotę „80 zł”
zastąpiono - „100 zł” ,
Radny Alojzy Jessa zwrócił się z pytaniem – czy omawiany projekt uchwały
był opiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
W odpowiedzi na pytanie radnego – Kierownik Wydziału Oświaty i Obsługi
Placówek Oświatowych – Pan Ryszard Walkowiak stwierdził, Ŝe omawiany
projekt uchwały był dwukrotnie konsultowany ze związkami zawodowymi w
dniu 21 października br i 26 listopada br. i otrzymał opinię pozytywną.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 91 / 2007 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok
2008”. W imieniu Burmistrza Miasta wniosła autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która była wynikiem wniosków wypracowanych na
Komisjach Rady:
- w § 7 w ust. 1, pkt 1 wykreślono zapis ppkt. h – „ponoszenie kosztów
utrzymania budynków w stanie technicznym odpowiadającym przepisom
prawa – sfinansowanie remontu dachu MOPiRPA”.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska 17 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 92 / 2007 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Specjalista
– Pan Tomasz Hoffmann w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy
Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. W
imieniu Burmistrza Miasta wniosł autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały, która była wynikiem wniosków wypracowanych na Komisjach Rady:
- w § 6 w ust. 10 w pkt 1 – ppkt a dopisano dodatkowy myślnik o treści –
„piłka siatkowa”. Ponadto w tym samym ppkt. w myślniku „piłka noŜna
męŜczyzn” – wykreślono słowo „męŜczyzn”
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – radna Aleksandra
Podemska zwróciła się do Pana Burmistrza z wnioskiem o włączenie do
składu zespołu opiniującego oferty konkursowe członka Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 93 / 2007 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma poinformował Radę, Ŝe wniosek
(Komisji BudŜetowej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej) w sprawie zmiany wysokości premii regulowanej z 15% na 10%,
a o tym samym zwiększenie o tą wartość wynagrodzenia zasadniczego
zostanie przekazany jednostkom organizacyjnym podległych Panu
Burmistrzowi.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 94 / 2007 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników
do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV / 95 / 2007 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11 i 12
Radni nie zgłośnili Ŝadnych wniosków i zapytań.

ad.pkt 13
Wobec wyczerpania porządku obrad XV 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 /

