Protokół nr XXII / 2008
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 28 sierpnia 2008r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600 a zakończono o godz. 1840
Otwarcia obrad XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Pan dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na
Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław Purczyński.
W obradach uczestniczyło 17 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Aleksandra Podemska,
- Jolanta Nowak - Węklar,
- Halina Sobota,
- Mariusz Nowak
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Stanisław Wilczyński – Burmistrz Miasta Wągrowca,
- Pan Grzegorz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta,
- Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
- Pani Irena Woźniak – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sekretarzem obrad jednogłośnie wybrana została radna Krystyna Skrzycka.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.

Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów Gminy
Miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec.
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2. Podjęcie uchwały
odpowiedzialnością.

w

sprawie

utworzenia

spółki

z

ograniczoną

3. Podjęcie uchwały w sprawie opinii co do lokalizacji ośrodka gier.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu
systemowego „AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH WĄGROWCZAN –
KOBIETY WRACAJĄ DO PRACY” na lata 2008 – 2013.
Radny Dariusz Eitner wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 1, 2 i 3.
Stwierdził, że powyższe projekty uchwał powinny być szczegółowo omówione na
posiedzeniach komisji z udziałem radcy prawnego oraz skarbnika. Ponadto w
sprawie punktu 3 oświadczył, że należałoby zasięgnąć opinii mieszkańców.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński szczegółowo uzasadnił pilną potrzebę
pojęcia ww. uchwał.
Przewodniczący obrad uznał, że najdalej idącym wnioskiem jest głosowanie
porządku obrad, który został przesłany radnym na wniosek Pana Burmistrza.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 3 – głosami „przeciw”
przy 2 głosach
„wstrzymujących” ustaliła porządek obrad nadzwyczajnej sesji j.w.
Radny Krzysztof Tyborski zgłosił uwagi dotyczące terminu zwołania nadzwyczajnej
sesji.
Szczegółowych wyjaśnień nt. wątpliwości radnego udzielił Sekretarz Miasta Pan
Marek Sturma.
ad.pkt.1
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia
wkładów Gminy Miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy Miejskiej
Wągrowiec.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Dariusz Eitner w sprawie sposobu wnoszenia wkładów pieniężnych do mającej
powstać spółki,
- Krzysztof Tyborski zgłosił wniosek o dopisanie w omawianym projekcie
uchwały w § 2 na początku zdania po literze „O” słowa „zamiarze i”,
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński udzielił szczegółowych
wyjaśnień radnemu Dariuszowi Eitnerowi.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek
radnego Krzysztofa Tyborskiego w sprawie dopisania w § 2 na początku zdania
po literze „O” słowa „zamiarze i”,.
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Rada Miejska 13 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” ww. wniosek
przyjęła.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów
Gminy Miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XXII / 147 / 2008 stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z prośbą do Pana Burmistrza Miasta
aby w sesjach uczestniczyła radca prawny – Pani Marzena Borowińska.
ad.pkt.2
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W dyskusji głos zabrali radni:
- dr Alojzy Jessa w sprawie minimalnego kapitału zakładowego,
- Krzysztof Tyborski w sprawie – kiedy zrodził się pomysł aby była to spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością , a nie spółka cywilna,
- Dariusz Eitner w sprawie – dlaczego miasto nie może budować Aquaparku,
- Wiesław Zając w sprawie – czy Burmistrz posiada pisemną zgodę sąsiednich
gmin, które wyraziły wstępną wolę przystąpienia do spółki,
Na pytania radnych bardzo szczegółowych odpowiedzi udzielili: Burmistrz Miasta
oraz Zastępca Burmistrza.
Radna Krystyna Skrzycka zgłosiła wniosek aby w § 1 ustęp 5 otrzymał
brzmienie - „Kapitał zakładowy Spółki będzie w kolejnych latach podwyższany”
– pozostałą część zapisu ust. 5 należy wykreślić.
Rada Miejska wniosek radnej Krystyny Skrzyckiej j.w. 1 przyjęła 7 – głosami „za”,
6 – głosami „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących”.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Uchwała Nr XXII / 148 / 2008 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę od godz. 17.40 do godz.
17.50.
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W dalszej części obrad nie brał udziału radny Grzegorz Hoffmann. Stan
radnych od punktu 3 wynosił 16 radnych.
ad.pkt. 3
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie opinii co do lokalizacji ośrodka
gier w Wągrowcu, Rynek 7.
Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy PRU FILMOTECHNIKA Sp. z o.o. w
Zabierzowie – Pan Waldemar Woźniak, który szczegółowo argumentował wniosek
Filmotechniki w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską pozytywnej opinii dotyczącej
lokalizacji salonu gier na Rynku w Wągrowcu.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Krzysztof Tyborski pytał czy prowadzone były konsultacje z mieszkańcami w
sprawie utworzenia salonu gier,
- Wiesław Zając pytał na jaki okres zostanie wydane pozwolenie na prowadzenie
salonu oraz jakie dochody z tego tytułu otrzyma miasto,
- dr Alojzy Jessa w sprawie godzin otwarcia salonu,
- Mieczysław Linetty, poinformował radnych, że przeprowadził sondaż w miastach
w których działają salony gier prowadzone przez PRU FILMOTECHNIKA Sp. z
o.o. w Zabierzowie i stwierdził, że działalność prowadzą na wysokim poziomie.
W wyniku rozpoznania tego problemu w innych miastach zwrócił się do radnych o
wydanie pozytywnej opinii co do lokalizacji w naszym mieście ośrodka gier.
Na pytania radnych szczegółowych wyjaśnień udzielili: Zastępca Burmistrza Miasta,
Pani Skarbnik oraz przedstawiciel firmy PRU FILMOTECHNIKA Sp. z o.o.
Rada Miejska 9 – głosami „za”, 2 głosami „przeciw” przy 5 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie opinii co do lokalizacji ośrodka gier
w Wągrowcu, Rynek 7.
Uchwała Nr XXII / 149 / 2008 stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
ad.pkt. 3
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały
w sprawie
zatwierdzenia i przystąpienia do projektu systemowego „AKTYWIZACJA
BEZROBOTNYCH WĄGROWCZAN – KOBIETY WRACAJĄ DO PRACY” na lata
2008 – 2013.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia
do projektu systemowego „AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH WĄGROWCZAN –
KOBIETY WRACAJĄ DO PRACY” na lata 2008 – 2013.
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Uchwała Nr XXII / 150 / 2008 stanowi załącznik nr 5 do protokółu
Radny Krzysztof Tyborski wnioskował aby na najbliższej sesji radni zapoznali się z
informacją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
nt. skażenia wody.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – Pan Mieczysław Linetty zaproponował
aby tym problemem zajęła się Komisja Rozwoju Miasta.
Radny Krzysztof Tyborski wyraził zgodę aby problemem zatrucia wody zajęła się
Komisja Rozwoju Miasta i wycofał wcześniej zgłoszony wniosek.

Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.

Przewodniczący obrad
/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Krystyna Skrzycka /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

