Protokół nr XX / 2008
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 26 czerwca 2008r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 19.20.
Otwarcia obrad XX 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 19 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.
Nieobecni radni: Mariusz Nowak
Wojciech Strzelecki
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 XIX/2008 z dnia 28 kwietnia 2008r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Radny Alojzy Jessa zabierając głos odniósł się do punktu 12 porządku obrad
dzisiejszej Sesji i stwierdził, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16
czerwca 2008r. podtrzymała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia
18 kwietnia 2008r. wraz z uzasadnieniem ze względu na to, że osoby
skarżące Burmistrza Miasta Wągrowca, w ponownym piśmie z dnia 14 maja
2008r. nie wskazują nowych okoliczności w toczącej się sprawie.
Poinformował również radnych, że skarga, o której mowa w piśmie Państwa
Elżbiety i Andrzeja Watałów z dnia 19 marca 2008r. jest obecnie w
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zaawansowanej fazie realizacji i to na korzyść skarżących. Ponadto
oświadczył, że członkowie Komisji Rewizyjnej postanowili aby wycofać z
porządku obrad dzisiejszej Sesji punktu 12 – „Podjęcie Uchwały w sprawie
rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca”.
Podjęcie takiej procedury umożliwia KPA art. 239, § 1 (Dz.U. z 2000r., tekst
jednolity, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
Następnie głos zabrał radny Krzysztof Tyborski, który zgłosił wniosek o
wycofanie z porządku obrad dzisiejszej Sesji punktu 12 – „Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność
Burmistrza Miasta Wągrowca”.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących”
postanowiła wycofać z porządku obrad punkt 12 o treści j.w..
Porządek obrad XX Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia
2008r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2008 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mieścisko, Gminy
Wapno oraz Miasta i Gminy Margonin do umowy o współfinansowaniu
budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych
w rejonie miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn – I etap.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Damasławek, Miasta i
Gminy Gołańcz, Miasta i Gminy Margonin, Gminy Mieścisko, Miasta i
Gminy Rogoźno, Gminy Ryczywół i Gminy Wapno do Międzygminnego
Składowiska
Odpadów
Komunalnych
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością w Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w Wągrowcu.

planu

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego
zadania polegającego na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Wągrowcu.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na wnioski.
14. 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.
Radna Jolanta Nowak – Węklar odniosła się do sprawy związanej z
modernizacją linii kolejowej Poznań Wschód – Wągrowiec. Uznała, że nie
jest to w pełni komfortowe rozwiązanie – utrudniony będzie dojazd do dworca
Poznań Główny.
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Burmistrz Miasta uściślił swoją informację nt. modernizacji linii kolejowej nr
356 i stwierdził, że w swojej informacji mówił tylko o odcinku, który ma być
modernizowany, co nie oznacza, że pociąg będzie kończył bieg na dworcu
Poznań Wschód. Planuje się utworzenie z dworca Poznań – Wschód –
dworca buforowego.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Uchwała Nr XX / 139 / 2008 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mieścisko, Gminy Wapno
oraz Miasta i Gminy Margonin do umowy o współfinansowaniu budowy
wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie
miejscowości Nowe, Toniszewo, Kopaszyn – I etap.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XX / 140 / 2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Damasławek, Miasta i
Gminy Gołańcz, Miasta i Gminy Margonin, Gminy Mieścisko, Miasta i Gminy
Rogoźno, Gminy Ryczywół i Gminy Wapno do Międzygminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Wągrowcu i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wniósł również
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającej na wykreśleniu
w § 1 ust 2 po cyfrze 1 „.8”
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Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XX / 141 / 2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach do
godz. 1750

ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Pani Barbara Górna oświadczyła
radnym, że członkowie nie przyjęli proponowanego projektu uchwały z uwagi
na fakt otrzymania nieprzekonującej odpowiedzi na pytanie dotyczące
kalkulacji ceny 1m2 nieruchomości.
Pozostałe Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany
projekt uchwały.
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński poinformował radnych
w jaki sposób dokonuje się wyceny nieruchomości. Oświadczył, że wyceny
dokonuje biegły rzeczoznawca wyłoniony w drodze przetargu. W tym roku
takie wyceny sporządza Pan Piotr Wiśniewski. Dokonuje się je metodą
porównawczą, jeżeli występują różnice, to wynikają one ze stanu mieszkania
oraz jego lokalizacji. Kończąc wystąpienie powiedział, że pełną
odpowiedzialność za wycenę ponosi rzeczoznawca.
Rada Miejska 12 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
Uchwała Nr XX / 142 / 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada II” w Wągrowcu. Wniósł również w imieniu Pana
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Burmistrza autopoprawki do omawianego projektu uchwały polegające na
wykreśleniu w §4, §5, §9 i §21 przy ust. 1 cyfry „1”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.

W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w
Wągrowcu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
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 rozstrzygła, co następuje:
§1.1 Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w
Wągrowcu, obejmują:
1) sieć kanalizacji sanitarnej
2) sieć kanalizacji deszczowej
3) sieć wodociągową
4) drogi publiczne
§2. Sieć kanalizacji deszczowej będzie realizowana łącznie z budową
dróg wyznaczonych
w planie miejscowym.
§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu,
finansowane będą zgodnie
z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich planach inwestycyjnych i
finansowych miasta Wągrowca, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz strategią rozwoju
miasta Wągrowca .
Następnie głosowano rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada
II” w Wągrowcu
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Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717z późniejszymi
zmianami),
Rada Miejska w Wągrowcu jednogłośnie po rozpatrzeniu przedstawionej
przez Burmistrza Miasta Wągrowca nieuwzględnionej uwagi do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w
Wągrowcu postanawiła co następuje:
§ 1 Nie uwzględnić uwagi dotyczącej przesunięcia przebiegu drogi 1KD-L poza
działkę nr 134/1.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia
zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca
Stosownie do 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 stwierdziła zgodność
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w
Wągrowcu
z
ustaleniami
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec, przyjętego uchwałą
nr 19/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998r. oraz w
Zmianą
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowiec, przyjętego uchwałą nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r.
Uzasadnienie
projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego „Osada II” w Wągrowcu obejmuje teren wyznaczony w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta na cele zabudowy mieszkaniowej, definiowanej zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego; w zagospodarowaniu ogranicza się
realizację budynków usługowych na działkach zabudowy mieszkaniowej.
Wyznaczone tereny stanowią tereny brutto, zatem obejmują również usługi,
służące obsłudze ludności w szczególności podstawowe usługi
konsumpcyjne, drogi, zieleń urządzoną i parkingi; do usług podstawowych
zalicza się przede wszystkim usługi opieki socjalnej, edukacji, bytowe,
gastronomii oraz usługi handlu służące obsłudze codziennej mieszkańców w
wyznaczonej strukturze przestrzennej. Ponadto wyznaczone tereny
zabudowy m.in. Osady winny również pełnić funkcję terenów zielonych
(ogrody przydomowe) w systemie przyrodniczym miasta.

8

Sporządzenie planu określone zostało w polityce przestrzennej, jako
plan, który Gmina zamierza sporządzić – pkt 9.4 – Narzędzia polityki
przestrzennej – „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osada
II”. Obszar objęty planem ograniczony jest następującymi ulicami: Dębińską,
Leśną i Bobrownicką (uchwała Nr V/41/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z
dnia 1 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.
Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały - Rada Miejska w Wągrowcu
jednogłośnie podjęła uchwałę sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w Wągrowcu.
Uchwała Nr XX / 143 / 2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania
polegającego na zarządzaniu publicznymi drogami powiatowymi.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XX / 144 / 2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania Pani Prof. dr hab. Annie Wolff
– Powęskiej honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XX / 145 / 2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Pana Burmistrza
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Edyty
Słomki na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Wągrowcu.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Miasta nie głosowały omawianego projektu
uchwały (do momentu posiedzenia komisji nie zostało zakończone
postępowanie konkursowe)
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej bez uwag pozytywnie
zaopiniowała kandydaturę Pani Edyty Słomki na stanowisko Zastępcy
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani
Edyty Słomki na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Wągrowcu.
Uchwała Nr XX / 146 / 2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu

ad.pkt 12
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zapoznał
radnych z pismami:
- z dnia 14 maja br. Państwa Elżbiety i Andrzeja Watałów skierowane do
Rady Miejskiej,
- z dnia 21 maja br. skierowane do Komisji Rewizyjnej, a dotyczące
ustosunkowania się do ww. pisma,
- z dnia 19 czerwca Pana Lesława Pilca w sprawie braku odpowiedzi na
pismo z dnia 22 kwietnia br.
- z dnia 21 maja 2008r. Nr OR 0114 – 27/2008 stanowiącym odpowiedz na
ww. pismo,
- z dnia 24 czerwca 2008r. Państwa Elżbiety i Andrzeja Watałów do
którego załączono pismo – zażalenie ww. do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Pile (pismo z dnia 20 maj 2008r oraz pismo Pana
Lesława Pilca z dnia 17 czerwca 2008r. skierowane do Wojewody
Wielkopolskiego – skarga na działalność Rady Miejskiej w Wągrowcu),
- pismem radcy Prawnego – Pani Marzeny Borowińskiej stanowiącym
odpowiedz na pytania:
· czy na Przewodniczącym Rady Miejskiej spoczywa obowiązek
powiadomienia skarżącego w trybie art. 227 k.p.a. o „trybie
odwoławczym jaki mu przysługuje” - sprawa dotyczy skargi Elżbiety i
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·

Andrzeja Watała na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca –
pismo z dnia 24 czerwca 2008 r.
czy Przewodniczący Rady Miejskiej pismo E. i A. Watała z dnia 15
maj 2008r. właściwie skierował do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu?

Ww. pisma stanowią załącznik nr 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do protokołu.
Następnie Burmistrz Miasta odniósł się do poruszanych w przedstawionych
pismach kwestii. Przeprosił radnych za to, że zostali włączeni w ten konflikt.
Stwierdził ponadto, że jest dobrej myśli i w najbliższym czasie uda się tę
sprawę doprowadzić do pozytywnego załatwienia - czyli wykupu gruntów na
całym odcinku rowu melioracyjnego.
Kolejno głos zabrała radna – Pani Aleksandra Podemska, która
poinformowała radnych o inicjatywach nieoficjalnego klubu radnych kobiet:
- spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Ośrodku
Edukacji Leśnej,
- spotkaniu w dniu 3 czerwca br. w miejskich przedszkolach podczas
którego czytano bajki. Ponadto panie radne ufundowały prenumeratę
„MISIA” ora kosz cukierków dla przedszkolaków,
- odwiedziny wągrowieckich trojaczków z okazji Dnia Dziecka i i
przekazaniu daru w formie pieluszek i odżywek. Ponadto Pani
Aleksandra Podemska oświadczyła, że została wśród radnych
przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla trojaczków za które sukcesywnie
zakupywane będą pieluchy i odżywki.
Radny Krzysztof Tyborski zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza w
sprawie:
- podjęcia interwencji u inwestora, który kupił grunty po byłej garbarni o
przyśpieszenia prac rozbiórkowych w związku z tym, że wkrótce miasto
przystąpi do budowy ulicy Spokojnej i Powstańców Wlkp.
- ustosunkowania się do artykułu zamieszczonego w ostatnim numerze
„Głosu Wągrowieckiego” a dotyczącego oświadczenia majątkowego za
2007r.
Radny Alojzy Jessa pytał na jakich kierunkach będą mogli studiować
tegoroczni maturzyści w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Wągrowcu.
Radny Wiesław Zając wnioskował, aby informacja z działalności Burmistrza
Miasta była przekazywana łącznie z materiałami na sesję, ewentualnie na
samej sesji nastąpiłoby jej uzupełnienie. Ponadto w imieniu mieszkańców
osiedla Mickiewicza spytał Pana Burmistrza czy została udzielona odpowiedz
na nurtujący ich problem, a dotyczący wycinki topól. Kolejne pytanie
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dotyczyło wycinki około 10 drzew na ulicy Nad Nielba przy osiedlu domków
jednorodzinnych „Pana Igielskiego”
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W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził:
-

-

miesiąc temu zostało wysłane pismo do właściciela terenu po byłej
garbarni o przyspieszenie prac rozbiórkowych w związku z
przystąpieniem miasta do prac związanych z budową ulic: Powstańców
Wlkp. i Spokojnej,
nie rozumie również artykułu w „Głosie Wągrowieckim”. Oświadczył
jednak radnym, że nie wykonuje innej pracy zarobkowej jak tylko w
Urzędzie Miejskim,

-

po przeprowadzonej ankiecie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
z dużym zainteresowaniem cieszyłoby tegorocznych abiturientów
utworzenie w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Wągrowcu takich
kierunków jak: turystyka i rekreacja, zagospodarowanie przestrzenne,
język angielski i niemiecki. W związku z tym zostanie przesłany do
Rektora UAM w Poznaniu wniosek aby z początkiem roku uruchomić ww.
kierunki,

-

odnośnie wycinki topól na osiedlu Mickiewicza - każdorazowo do sprawy
podchodzi ostrożnie, analizuje warunki ( np. jeżeli realizowana jest
inwestycja wówczas należy wydać decyzję pozytywną). We wniosku
mieszkańcy Os. Mickiewicza zgłosili problem, że w okresie wiosennym
topole pylą i te pyłki przez otwarte okna dostają się do mieszkań. Ponadto
poinformował radnych, że topole zostały przycięte i w związku z tym było
brak podstaw do wydania decyzji na wycinkę tych drzew, co spotkało się z
niezadowoleniem mieszkańców. Na dowód swojej decyzji przytoczył
opinię mgr inż. Zofii de Mezer – Uciechowskiej – Eksperta Polskiej Izby
Ekologii – Rzeczoznawcy Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i
Ochrony Drzew,

-

odnośnie wycinki topól na ul.Nad Nielbą odpowiedz radnemu Andrzejowi
Zającowi zostanie udzielona na piśmie.

Przewodniczący Rady – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
aby Stałe Komisje Rady na swoich posiedzeniach w miesiącu wrześniu br.
omówiły sprawę dotycząca informacji Burmistrza za okres miedzy sesjami.

ad.pkt 14
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Wobec wyczerpania porządku obrad XX Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Rady

Miejskiej
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