Protokół nr XVI/2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 28 grudnia 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 20.00.
Otwarcia obrad XVI 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 XV/2007 z dnia 27 listopada 2007r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Porządek obrad XVI Sesji: j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2007r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w 2007 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym za
udział w posiedzeniach Sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. Zakończenie

ad.pkt 1
Jak wyżej

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.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie z
działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2007r.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej poinformowały Radę, że nie analizowały omawianego projektu uchwały.
Komisja Rozwoju Miasta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym szczegółowo
analizowała ten projekt uchwały i nie wniosła uwag.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2007r.
Uchwała Nr XVI / 96 / 2007 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które
w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej poinformowały Radę, że nie analizowały omawianego projektu uchwały.
Komisja Rozwoju Miasta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym szczegółowo
analizowała ten projekt uchwały i nie wniosła uwag.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVI / 97 / 2007 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2007r.. Następnie zapoznała Radę z 3 opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu nt. przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2008r. dotyczące :
- prognozy kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne - opinia pozytywna,
- możliwości sfinansowania deficytu – opinia pozytywna,
- projektu budżetu miasta na 2008r. – opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili wypracowane wnioski
odnośnie projektu budżetu na 2008r.:
·

-

Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Pani Barbara Górna przedstawiła
wnioski Komisji Budżetowej do omawianego projektu uchwały j.n.:
zwiększyć dochody z następujących źródeł:
·
grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 6.000 zł,
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·
·

wpływy z opłaty skarbowej o 50.000 zł,
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o 50.000 zł,

-

zmniejszyć o 250.000 zł wydatki w dziale 710 – działalność usługowa,
rozdział 71095 – planowanie przestrzenne,

-

zwiększyć wydatki w dziale 600 – Transport i łączność – wydatki inwestycyjne
– utwardzanie ulic na terenie miasta Wągrowca o kwotę 250.000 zł,

-

zmniejszyć wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – pozostałe
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o 10.000 zł, natomiast zwiększyć
o 56.000 zł wydatki w rozdziale 92605 – zadania realizowane w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeznaczeniem na :
· piłkę siatkową – 6.000 zł,
· piłkę nożną i ręczną mężczyzn – 50.000 zł

-

zwiększyć wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
– wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych – festyny osiedlowe o kwotę
10.000 zł,

-

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dopisać
zadanie inwestycyjne o nazwie modernizacja budynku OSP – I etap z kwotą –
200.000 zł,

-

zmniejszyć o 162.000 zł rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – rezerwa
ogólna.

Kończąc wystąpienie Pani Barbara Górna oświadczyła, że wszystkie wnioski
wypracowane przez Komisję Budżetową są uwzględnione w autopoprawkach, które
przedstawi na dzisiejszej Sesji Pani Skarbnik – Barbara Chodorowska.
Wystąpienie radnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
·

Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Mieczysław Linetty poinformował
radnych, że członkowie Komisji wypracowali 7 wniosków z czego 6 dotyczyło
projektu budżetu miasta na 2008r. Jeden wniosek dotyczył zmian w trakcie
roku budżetowego tj. podwyżki płac dla pracowników samorządowych,

·

Przewodnicząca Komisji Edukacji – radna Aleksandra Podemska
poinformowała Radę, że Komisja debatowała nad projektem budżetu miasta
na 2008r. i swoje uwagi przekazała Komisji Budżetowej. Ponadto oświadczyła,
że Komisja nie głosowała omawianego projektu uchwały.

Kolejno głos zabrała Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska i przedstawiła
radnym autopoprawki Burmistrza Miasta do omawianego projektu uchwały
uwzględniające wnioski Stałych Komisji Rady.
Wykaz autopoprawek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Głosowanie autopoprawek Burmistrza Miasta przeprowadził Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński jak niżej:
-

Rada Miejska postanowiła zwiększyć o 106.000 zł dochody z następujących
źródeł:
· jednogłośnie - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
(str. 6 uzas.) – 50.000 zł,
· 20 „za” przy
1 – głosie „przeciwnym” – grzywny, mandaty
nakładane przez Straż Miejską (str. 7 uzas.) – 6.000 zł,
· jednogłośnie - wpływy z opłaty skarbowej (str. 8 uzas.)– 50.000 zł,

-

jednogłośnie postanowiła zmniejszyć o 250.000 zł wydatki w dziale 710
Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność – Planowanie
przestrzenne oraz studium programowo przestrzenne lokalizacji „Ogrodu
Cysterskiego w dolinie trzech rzek i dwóch jezior”.
(str. 14 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła zwiększyć o 250.000 zł wydatki w dziale 600 –
Transport i łączność, rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – utwardzenie
ulic na terenie miasta Wągrowca.
(str. 12 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła zmniejszyć o kwotę 197.000 zł rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ogólna
(str. 23 uzasadnienia)

-

18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących”
postanowiła wpisać nowe zadanie na kwotę 200.000 zł w dziale 754 –
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – rozdział 75495 –
Pozostała działalność – modernizacja budynku wieży OSP – I etap,
(str. 21 uzasadnienia)

-

18 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” postanowiła zwiększyć
o 35.000 zł wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – rozdział 75022 –
Rady gmin – diety za udział w posiedzeniach sesji, komisji o 30.000 zł oraz –
zakup pozostałych usług o 5.000 zł,
(str. 21 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła zwiększyć w dziale 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego:
· o kwotę 10.000 zł w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie
kultury – wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych – festyny osiedlowe,
(str. 39 uzasadnienia)
· o kwotę 12.000 zł dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego na
realizację zadania pn. obchody 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego,
(str. 39 uzasadnienia)
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-

19 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” postanowiła
zmniejszyć wydatki o 10.000 zł w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Pozostałe zadania w
zakresie kultury fizycznej I sportu
(str. 40 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła zwiększyć wydatki o 56.000 zł w dziale 926
Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury
fizycznej - Zadania realizowane w ramach współpracy z organizacjami
(str. 40 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła w załączniku Nr 6 – Plan przychodów i wydatków
zakładów budżetowych pominąć kolumny stan środków obrotowych na
początek roku i koniec roku,

-

jednogłośnie postanowiła w załączniku Nr 8 – Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pominąć
kolumny stan środków obrotowych na początek roku i koniec roku.

W dyskusji nad projektem budżetu miasta na 2007r. głos zabrał radny Alojzy Jessa –
poparł projekt budżetu na 2008r., dokonał jego porównania z budżetem
ubiegłorocznym oraz z projektem budżetu państwa na 2008r. Stwierdził, że jest on
bardzo przychylny dla naszych mieszkańców. Podziękował Panu Burmistrzowi, jego
Zastępcy oraz Pani Skarbnik za właściwe opracowanie tego dokumentu, a radnym za
szczegółową analizę.
Po zakończeniu głosowania autoporawek, Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie projekt budżetu miasta na 2008r. łącznie z przyjętymi przez Radę
autoporawkami.
Rada Miejska 20 – głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Uchwała Nr XVI / 98 / 2007 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVI / 99 / 2007 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w
sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca. Poinformował radnych, że w dniu dzisiejszym
otrzymali dodatkowy materiał tj. listę nieuwzględnionych uwag wniesionych do
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca wraz z załącznikiem Nr 3 do omawianego
projektu uchwały, a dotyczącym rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca.
Ww. materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował radnych, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 20 grudnia br. bez uwag zaopiniowała omawiany projekt
uchwały. Natomiast na posiedzeniu w dniu dzisiejszym również pozytywnie
zaopiniowała listę nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Komisja Budżetowa oraz Edukacji Kultury, Sportu i Polityki Społecznej pozytywnie
bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Przed przystąpieniem do głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
Przewodniczący obrad zaproponował radnym głosowanie łącznie wszystkich
przedstawionych przez Burmistrza Miasta Wągrowca nieuwzględnionych uwag do
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca jn:
1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej usunięcia z projektu zmiany studium przebiegu
drogi z działki nr 2033/2 oraz działek sąsiednich przy ul Łąkowej jako spornego przy
wcześniejszych opracowaniach planu miejscowego.
2.
Nie
uwzględnić
uwagi
dotyczącej
przeznaczenia
części
działki
nr 2417 przy ul. Skockiej (w projekcie „uk”) pod zabudowę mieszkaniową
lub mieszkaniową i usługową ( „m” lub „mu”) jako kontynuację istniejącej zabudowy
na działkach nr 2418, 2419, 2420.
3. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej
przeznaczenia części działki
nr 3188/1 (w projekcie „e”) przy ul. Berdychowskiej pod zabudowę mieszkaniową
(„m”), jako kontynuację istniejącej zabudowy przy skrzyżowaniu ulic Berdychowskiej i
Skockiej
lub
na
tereny
usług
o
swobodnej
lokalizacji
(„u”),
jako kontynuację funkcji na działkach nr 3189/1 i 3189/5.
4. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej przeznaczenia działek nr 3194, 3195 i 3196 przy
ul. Berdychowskiej (w projekcie „z”) na tereny usług o swobodnej lokalizacji („u”), jako
kontynuację funkcji na działkach nr 3192 i 3193.
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5. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej przeznaczenia działek nr 3363, 3371 i 3375 przy
ul. Berdychowskiej i Jankowskiej (w projekcie „e” i „z”) na tereny usług
o działalności gospodarczej („up”) jako kontynuację funkcji terenów sąsiednich
oraz przesunięcia przebiegu drogi na ww. działkach w stronę rzeki Nielby w celu
umożliwienia wykorzystania tego terenu jako wnioskowanego lub usunięcia
przebiegu tej drogi z projektu jako spornego przy wcześniejszych opracowaniach
planu miejscowego.
Rada Miejska w Wągrowcu 18 – głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących”
postanowiła nie uwzględnić przedstawionych przez Burmistrza Miasta Wągrowca
nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Następnie Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XVI / 100 / 2007 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 9
Przed przystąpieniem do wyboru ławników do sądów powszechnych Przewodniczący
obrad poinformował radnych, że zgodnie z atr. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi
zmianami ), wyboru ławników Rada dokonuje w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych - Wiceprzewodniczący Rady – pan Zbigniew Byczyński odczytał
protokoł z prac tego Zespołu stanowiący załącznik nr 13 do protokołu.
W celu przeprowadzenia wyboru ławników, Przewodniczący obrad zaproponował
radnym powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni:
- Pani Halina Sobota,
- Pani Krystyna Skrzycka,
- Pan dr Alojzy Jessa.
Ww. radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Rada Miejska w I głosowaniu
tajnym wybrała Panią Marzenę Zawłodzką.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Na ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Rada Miejska w II głosowaniu
tajnym wybrała Pana Ryszarda Jaworskiego.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała Rady Miejskiej Nr
protokołu.

XVI / 101 / 2007 stanowi załącznik nr 16 do

ad.pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjecie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach
Sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVI / 102 / 2007 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

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

ad.pkt 13
Wobec wyczerpania porządku obrad XVI 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 /

