Protokół nr XVIII / 2008
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 27 marca 2008r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 19.45.
Otwarcia obrad XVIII 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 XVII / 2008 z dnia 28 lutego 2008r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, Ŝe w dniu 29 lutego br. Pan dr
Lesław Pilc skierował do Rady Miejskiej skargę na działalność burmistrza oraz
podległych mu pracowników. Stwierdził, Ŝe o skardze powiadomił Pana
Burmistrza i poprosił o stosowne ustosunkowanie się do postawionych
zarzutów. W tej sprawie odbył szereg rozmów konsultacyjnych, z burmistrzem,
wiceburmistrzem, radcą prawnym i pracownikami urzędu W wyniku konsultacji i
złoŜonych pisemnych wyjaśnień przygotowana została uchwała włączona do
porządku obrad dzisiejszej sesji. Oznajmił równieŜ, Ŝe po tym fakcie wpłynęła
kolejna skarga od Państwa Watałów w tej samej sprawie oraz następna w innej
kwestii. Wszystkie te skargi otrzymali radni w miarę ich napływania. W tej
sytuacji uznał, Ŝe właściwym ciałem do ich rozpatrzenia będzie Komisja
Rewizyjna i dlatego zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 19 o
treści – „Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Miasta Wągrowca”, a wprowadzenie trzech punktów o treści:
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-

„głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Pana Lesława Pilca
na działalność Burmistrza Miasta do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu”, który stanowiłby punkt 19 dzisiejszej Sesji,

-

„głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Państwa ElŜbiety i
Andrzeja Watałów na działalność Burmistrza Miasta do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu”, który stanowiłby punkt 20
dzisiejszej Sesji,

-

„głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Pana Włodzimierza
Messyasza na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu”, który stanowiłby punkt 21
dzisiejszej Sesji

W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek
w sprawie zdjęcie z porządku obrad punktu 19 o treści – „Podjecie uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca”.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ww. wniosek.
Następnie radni przystąpili do głosowania wniosku w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad punktu 19 o treści - głosowanie nad wnioskiem o przekazanie
skargi Pana Lesława Pilca na działalność Burmistrza Miasta do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu”,
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła ww.
wniosek.
Kolejno radni głosowali wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
punktu 20 o treści - „głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Państwa
ElŜbiety i Andrzeja Watałów na działalność Burmistrza Miasta do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu”
PowyŜszy wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
W sprawie wniosku dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad punktu 21 o
treści - „głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Pana Włodzimierza
Messyasza na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca do Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu” głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju
Miasta – Pan Mieczysław Linetty, który oznajmił Radzie, Ŝe Komisja na
wczorajszym posiedzeniu analizowała ww. skargę i uznała skargę za
bezzasadną z uwagi na fakt, iŜ w przedmiotowej sprawie toczy się juŜ
postępowanie administracyjne. W związku z powyŜszym radny Mieczysław
Linetty zaproponował Radzie aby punkt 21 porządku obrad dzisiejszej
sesji otrzymał brzmienie – „Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana
Włodzimierza Messjasza na działalność Burmistrza Miasta”.
Przewodniczący obrad – Pan dr Władysław Purczyński uznał, Ŝe wniosek
radnego Mieczysława Linettego jest najdalej idący. W związku z tym poddał go
pod głosowanie - punkt 21 dzisiejszego porządku obrad otrzymał brzmienie -
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„Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Włodzimierza Messjasza na
działalność Burmistrza Miasta”.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła
ww. wniosek.
Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła porządek obrad łącznie z przyjętymi
wcześniej wnioskami.

Porządek obrad XVIII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2008r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Miasta Wągrowca na lata 2002-2010”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2008-2010.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na
2008r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w
spłacaniu naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy
- Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej
Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na
realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja miejskich
obiektów uŜyteczności publicznej „Ciepły Wągrowiec”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej na
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja Jeziora Durowskiego”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Wągrowiec - dot. mieszkania przy
ul.Bobrownickiej.
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13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaŜy nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Wągrowiec - dot. mieszkania przy ul.Gł.Osiedla.
14. Podjęcie uchwały w sprawie opinii co do lokalizacji ośrodka gier.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania – przebudowa chodników w
ul.Lipowej i ul.Straszewskiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania –budowa ul.Bartodziejskiej.
17. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2007 roku:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Regionalnego,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Miejskiego Domu Kultury,
18. Przyjęcie informacji z realizacji w 2007 roku:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Problemów

19. Głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Pana Lesława Pilca na
działalność Burmistrza Miasta do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Wągrowcu.
20. Głosowanie nad wnioskiem o przekazanie skargi Państwa ElŜbiety i
Andrzeja Watałów na działalność Burmistrza Miasta do Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana Włodzimierza Messyasza na
działalność Burmistrza Miasta Wągrowca.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Odpowiedzi na wnioski.
24. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej
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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 złoŜył Radzie sprawozdanie z
działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu

ad.pkt 4
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy ulicy Kościuszki w Wągrowcu. Wniósł równieŜ do omawianego
projektu uchwały 3 autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła wykreślenia w całości zapisu punktu 4 w § 1 ust. 4 –
„rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego załącznik nr 4 do
uchwały”,
- druga dotyczyła wykreślenia słów w § 7 ust. 2 punkt 1c – „ w granicach
oznaczonych nieprzekraczalnych linii zabudowy”,
- trzecia dotyczyła zmiany zapisu w § 7 ust. 3 punkt b tj, zastąpienia słów „
wzdłuŜ wyznaczonej obowiązującej” na „ w granicach nieprzekraczalnych”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
rozstrzygniecie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, terenu przy ul.Kościuszki w Wągrowcu z
ustaleniami
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r.). Uzasadnienie – Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kościuszki w
Wągrowcu obejmuje teren wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta na cele zabudowy usługowej i zieleni
naturalnej i urządzonej w strefie przybrzeŜnej Jeziora Durowskiego.
Sporządzenie planu określone zostało w polityce przestrzennej, jako plan, który
Gmina zamierza sporządzić – pkt 9.4 – Narzędzia polityki przestrzennej –
„miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjno
– wypoczynkowych miasta Wągrowca w rejonie ul. Kościuszki. Obszar
objęty sporządzeniem planu ograniczony jest linią brzegu Jez.
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Durowskiego i ul. Kościuszki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku zmiany
studium, w tym obszar rekreacyjny Centrum Rekreacji Wodnej (uchwała
Nr VI/47/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2007r.)”.
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są
zgodne z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w zakresie kształtowania
ładu przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zasad rozwoju infrastruktury technicznej.
Rada Miejska jednogłośnie stwierdziła zgodność miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, terenu przy ul.Kościuszki w Wągrowcu z
ustaleniami
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca - Uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu
przy ul. Kościuszki w Wągrowcu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 poz.717, zmiana Dz.U z 2004r.
Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087,
Dz.U. z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2007r. Nr 127
poz.880),
Rada Miejska w Wągrowcu jednogłośnie ww. sprawie postanowiła co
następuje :
§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy
ul.Kościuszki w Wągrowcu, obejmują:
1) sieć kanalizacji sanitarnej Dn200 – dł. 125m;
2) sieć kanalizacji deszczowej Dn300 – dł. 370m;
3) sieć wodociągową Dn100 – dł. 110m.
§2. Sieć kanalizacji deszczowej będzie realizowana łącznie z budową dróg
i parkingów wyznaczonych w planie miejscowym.
§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane
będą zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich planach rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
strategią rozwoju miasta Wągrowca.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy
Kościuszki w Wągrowcu łącznie z przyjętymi autopoprawkami.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 115 / 2008 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 5
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju
Miasta Wągrowca na lata 2002-2010”
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 116 / 2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2008-2010. Wniósł równieŜ 3 autopoprawki do omawianego
projektu uchwały:
- pierwsza dot. dopisania w 2009 roku zadania – „budowa chodnika w
ul.Kasprowicza” - str. 5 omawianego projektu uchwały,
- druga dot. zastąpienia kwot „225 895 PLN” kwotą „14.000 PLN” str. 6
omawianego projektu uchwały,
- trzecia dot. zastąpienia kwoty „582 237 PLN” kwotą 749 132 PLN” str. 6
omawianego projektu uchwały
W dyskusji glos zabrali radni :
- Krzysztof Tyborski – pytał czy w budŜecie miasta zaplanowano środki na
realizację zadań określonych w WPI w punkcie 2 i 8.
- dr Alojzy Jessa pytał czy w pierwszej kolejności nie moŜna zrealizować
zadania – przebudowa drogi 196 Murowana Goślina – Wągrowiec, a
następnie realizować zadanie – budowa obwodnicy Murowanej Gośliny.
Na powyŜsze zapytania odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Miasta, który
stwierdził, Ŝe:
- środki na realizację tych zadań są zabezpieczone w budŜecie miasta na
2008. W kolejnej części Sesji Rada przystąpi do podjęcia uchwały w
sprawie emisji obligacji komunalnych, która zepnie finansowo WPI,
- nie moŜna zmienić kolejności realizacji zadań z uwagi na spójność tego
dokumentu z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Województwa
Wielkopolskiego.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 117 / 2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2008r.
Radny Krzysztof Tyborski stwierdził, Ŝe z tabeli w załączniku nr 4 wynika, Ŝe w
budŜecie na realizację zadań inwestycyjnych zabraknie środków finansowych.
W związku z tym zwrócił się do Pani Skarbnik z pytaniem – w jaki sposób
zostaną uzupełnione te braki.
Pani Skarbnik – Barbara Chodorowska w odpowiedzi radnemu oświadczyła, Ŝe
do kwoty planowanej w budŜecie na 2008r. naleŜy dodać wydatki
niewygasające oraz na sesji kwietniowej wprowadzi się środki z rozliczenia
budŜetu za 2007 rok, które pozwolą na realizację planowanych zadań
inwestycyjnych w 2008 roku.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 118 / 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania ulg w spłacaniu naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej
Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 119 / 2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
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W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Tyborski, który stwierdził, Ŝe obligacje są
formą długu. W związku z tym pytał czy pozostanie jakakolwiek rezerwa, do
wysokości której miasto będzie mogło się jeszcze zadłuŜyć, czy juŜ jesteśmy
„pod bramką”.
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w odpowiedzi na pytanie
radnego przedstawił 2 analizy – Urzędu Miejskiego oraz firmy „Incest
Consulting” dotyczące wysokości obligacji dla miasta Wągrowca. Poinformował
radnych, Ŝe miasto moŜe wyemitować obligacje do kwoty 20.000.000 zł, a
Burmistrz proponuje w projekcie uchwały emisję obligacji na kwotę 18.000.000
zł.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 120 / 2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w
obradach do godz. 1810.
ad.pkt 10
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja
miejskich obiektów uŜyteczności publicznej „Ciepły Wągrowiec”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 121 / 2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja
Jeziora Durowskiego”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII 122 / 2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Krzysztof Bierła w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
sprzedaŜy nieruchomości lokalowej przy ul.Bobrownickiej w Wągrowcu
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 123 / 2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Krzysztof Bierła w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
sprzedaŜy nieruchomości lokalowej przy ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 124 / 2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Krzysztof Bierła w imieniu Pana
Burmistrza poinformował radnych, Ŝe po analizie wniosków Stałych Komisji
Rady (opinia negatywna co do lokalizacji ośrodka gier przy ul. Kościuszki 33)
przedłoŜono radnym nowy projekt uchwały w sprawie opinii co do lokalizacji
ośrodka gier.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Stałych Komisji poinformowali radnych, Ŝe członkowie ich
Komisji negatywnie zaopiniowały lokalizację salonu gier w Wągrowcu przy
ul.Kościuszki 33, o którą wnioskował PRU Filmoteka Sp. z o.o. z Zabierzowa.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Aleksandra Podemska zapoznała radnych z opinią mieszkańców Wągrowca –
negatywna co do lokalizacji salonu gier przy ul.Kościuszki 33.
Ww. opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie opinii co do lokalizacji
ośrodka gier – opinia negatywna.
Uchwała Nr XVIII / 125 / 2008 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu
na realizację zadania – przebudowa chodników w ul.Lipowej i ul.Straszewskiej
w Wągrowcu.
Radny Mariusz Nowak pytał czy chodnik w ulicy Lipowej będzie remontowany
na całej długości.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w odpowiedzi radnemu stwierdził, Ŝe chodnik w ul.Lipowej będzie
remontowany na odcinku 220 metrów od ul.Libelta do ul.Kasprowicza.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 126 / 2008 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 16
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu
na realizację zadania – budowa ul.Bartodziejskiej w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 127 / 2008 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 17
Szefowie nw. jednostek organizacyjnych przedłoŜyli radnym informacje o
swojej działalności w roku 2007:
- Pani Irena Woźniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Pani Ewa Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,

12

-

Pani Zofia Zawol – Dyrektor Muzeum Regionalnego,
Pan Romuald Werda – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pan Lech Szymanowski – p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury,

Sprawozdania z działalności ww. jednostek stanowią załączniki nr 20, 21, 22,
23 i 24 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 18
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Pani Lidia Kozdęba zapoznała radnych z informacjami z
realizacji w 2007r.:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani
Ww. informacje stanowią załączniki nr 25 i 26 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 19
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła skargę Pana Lesława Pilca na
działalność Burmistrza Miasta Wągrowca (skarga z dnia 29 lutego 2008r.)
przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu celem jej
rozpatrzenia.

ad.pkt 20
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła skargę Państwa ElŜbiety i Andrzeja
Watałów na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca (skarga z dnia 19 marca
2008r.) przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu celem jej
rozpatrzenia.

ad.pkt 21
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Włodzimierza
Messyasza na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca.
Komisja Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVIII / 128 / 2008 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
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ad.pkt 22 i 23
Przewodniczący Rady Miejskiej dr. Władysław Purczyński zapoznał radnych z
wnioskiem Pana Jerzego Palucha ( pismo z dnia 9 marca 2009r.) dotyczącym
usunięcia z tablicy informacyjnej znajdującej się na skrzyŜowaniu rzek Wełny i
Nielby w Wągrowcu słów „bifurkacja wągrowiecka”. Ponadto poinformował
radnych, Ŝe ww. wniosek przekaŜe Przewodniczącym Stałych Komisji Rady
w celu wypracowania stanowisk w przedmiotowej sprawie.
Radny Krzysztof Tyborski poruszył sprawę oznakowania autobusów Zakładu
Komunikacji Miejskiej słowem „Komunikacja”.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu oświadczył, Ŝe autobusy z napisem
„komunikacja” zostały zakupione od poznańskiego przewoźnika i stąd pochodzi
ta nazwa. Dodał, Ŝe Zakład Komunikacji Miejskiej jest nadal Spółką z udziałem
kapitału miasta.

ad.pkt 24
Wobec wyczerpania porządku obrad XVIII 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 /

