Protokół nr XXVII / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 12 lutego 2009r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 20.00.
Otwarcia obrad XXVII 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 XXVI / 2008 z dnia 30 grudnia 2008r. został
przyjęty przez Radę 20 głosami za (nieobecny radny Dariusz Eitner).
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad XXVII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2008r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2009r.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2009r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2009r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej na 2009r.
9. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady w 2008r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia przez Burmistrza Miasta
Wągrowca przesłanek prawnych warunkujących nabycie prawa do
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ulicy 11
Listopada w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII / 160 / 2008 z dnia 25
września 2008r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 30/2006 z dnia 29 czerwca 2006.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Wągrowcu.
14. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej
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ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
1. w dniu 12 stycznia br. w ramach obchodów 90 rocznicy powstania
wielkopolskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej wygłosił prelekcję
nt. wydarzeń grudniowych w 1918 roku w Wągrowcu,
2. 23 stycznia br. przypadła kolejna rocznica oswobodzenia miasta. Na
cmentarzu nowofarnym w związku z niemożnością uczestniczenia
w imieniu Rady Miejskiej wieniec na grobie poległych oficerów złożył Pan
radny dr Alojzy Jessa,
3. tego samego dnia Przewodniczący Rady wziął udział na zaproszenie
Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” w spotkaniu z zarządem Klubu
i sponsorami,
4. w trakcie cotygodniowych dyżurów spotkał się z Państwem Watała.
Rozmowa dotyczyła sposobu zakończenia sprawy, która absorbowała
Wysoką Radę przez kilka miesięcy w minionym roku. Równolegle do
odbywanej rozmowy pełnomocnik Państwa Watałów złożył w Biurze Rady
ich obszerne pismo, które zostało przekazane radnym do wiadomości
i ustosunkowania się. Pismo zostało również przekazane Panu
Burmistrzowi, by na dzisiejszej sesji poinformował Wysoką Radę
o działaniach zmierzających do ostatecznego zakończenia sprawy. W dniu
10 lutego Przewodniczący Rady otrzymał od Burmistrza Miasta
odpowiedz, którą przytoczył radnym (pismo to stanowi załącznik nr 3 do
protokołu).
Kończąc ten wątek poinformował Radę, że chciały ten temat zamknąć,
a jedynie oczekiwać od Pana Burmistrza informacji o sposobie załatwienia
sprawy. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła taką procedurę
postępowania ( która również została zasygnalizowana Pani Watalowej
w trakcie odbytego spotkania),
Ponadto Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała treść odpowiedzi na
pismo Państwa Elżbiety, Andrzeja i Wojciecha Watałów z dnia 12 stycznia
2008r. jak w załączniku nr 4 do protokołu.
5. Poinformował również o wysłaniu do radnych pisma, które ma zostać
przekazane Panu Lesławowi Pilcowi w odpowiedzi na poruszaną sprawę.
Pismo to wypracowane zostało w uzgodnieniu z Panią Radcą Prawnym,
do którego treści niewielkie poprawki zaproponował Pan radny Mieczysław
Linetty, a które Pan Przewodniczący Rady uznał za zasadne.
Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała ostateczną treść pisma
i zgodę na wysłanie do adresata jak w załączniku nr 5 do protokołu.
6. w dniu wczorajszym odbył drugie już posiedzenie
Samorządowego omawiając porządek dzisiejszej sesji.

Konwentu
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ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Mariusz Nowak zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem – ile firm
startowało w przetargu na monitoring miasta.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu stwierdził, że do przetargu na
wykonanie monitoringu miasta Wągrowca stanęły dwie firmy.

ad.pkt 4
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2008r. Wniósł również do omawianego projektu uchwały
2 autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła zmiany zapisu tematu w miesiącu czerwcu w punk 5 na
„Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Gospodarki Odpadami dla
miasta Wągrowca za lata 2007 – 2008,
- druga dotyczyła przesunięcia tematu z miesiąca grudnia – „Podjecie uchwały
w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Taszarowo w Wągrowcu”
na miesiąc wrzesień.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2009 rok.
Uchwała Nr XXVII / 194 / 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Wągrowcu na 2009r. Wniósł również autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegającą na zastąpieniu w miesiącu lutym tematu –
„zapoznanie się z protokołami kontroli wykonania budżetu w trakcie roku
budżetowego sporządzonymi przez Stałe Komisje Rady wraz z informacjami
o stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych”, tematem – „zapoznanie z protokołami
posiedzeń w sprawie wykonania budżetu w trakcie roku budżetowego 2008
sporządzonymi przez Komisję Rewizyjną i inne Komisje Stałe”.
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Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 195 / 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 6
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Budżetowej Rady Miejskiej Wągrowcu na 2009r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 196 / 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 7
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Wągrowcu na 2009r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 197 / 2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 8
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Aleksandra Podemska zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2009r. Wniosła do omawianego projektu uchwały
autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w miesiącu kwietniu tematu –
„spotkanie z radcą prawnym celem wyjaśnień dotyczących „drogi uchwał”
i poszerzenia wiedzy odnośnie zakresu kompetencji radnych”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 198 / 2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa przedstawił radnym
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty przedstawił
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta w 2008 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Aleksandra Podemska przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w 2008 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna przedstawiła
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w 2008 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokółu.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek
Miejskiej zaproponował radnym
spełnienia przez Burmistrza
warunkujących nabycie prawa do
2008.

Sturma w imieniu Przewodniczącego Rady
podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia
Miasta Wągrowca przesłanek prawnych
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok

Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVII 199 / 2009 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1800.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Pana Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ulicy 11 Listopada w Wągrowcu. Wniósł
również do omawianego projektu uchwały autopoprawkę polegająca na dopisaniu
w § 13 w ust. 2 punktu d o treści – „dopuszczenia realizacji usług w parterach
budynków nieprzekraczającej 30% powierzchni użytkowej parteru, z wyłączeniem
usług gastronomii i działalności rozrywkowej.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
Rozstrzygnięcie 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 2008r. Nr 199 poz.1227,
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237.),
Rada Miejska w Wągrowcu 19 głosami „za” przy 1 głosie” wstrzymującym”
(nieobecny radny Grzegorz Hoffman) stwierdziła zgodność miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla
„Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu, z ustaleniami zmiany
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
dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu
obejmuje obszar obowiązującego planu miejscowego, wyznaczonego w studium
do sporządzenia zmiany planu, którą Gmina zamierza sporządzić. 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.
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Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla
części terenów osiedla wschód w rejonie ulicy 11 Listopada w Wągrowcu,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania:
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 2008r. Nr 199 poz.1227,
Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227,
Nr 201 poz. 1237),
Rada Miejska w Wągrowcu 19 głosami „za” przy 1 głosie” wstrzymującym”
(nieobecny radny Grzegorz Hoffman) rozstrzygnęła, co następuje:
§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części terenów
osiedla Wschód w rejonie ul.11-listopada w Wągrowcu, obejmują realizację
następujących inwestycji:
1) sieci wodociągowej o średnicy f110mm, długość L=3810,0m,
2) sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy f110mm, długość L=3440,0m,
3) sieci kanalizacji deszczowej o średnicy f300mm, długość L=3950,0m.
§ 2.1. Zadania wymienione w §1 będą realizowane etapowo,
z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
2.
Docelowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych
realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji
dróg istniejących oraz budowy dróg wyznaczonych w planie.
§ 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.
Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały - Rada Miejska w Wągrowcu 19
głosami „za” przy 1 głosie” wstrzymującym” (nieobecny radny Grzegorz
Hoffman) podjęła uchwałę sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ulicy 11
Listopada w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXVII / 200 / 2009 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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ad.pkt 12
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII / 160 /
2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu. Wniósł w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę
do omawianego projektu uchwały polegającą na dodaniu w § 3 ust. 1 po
wyrazach „Zdaniem ZGM w Wągrowcu” wyrazów „administrowanie i”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 201 / 2009 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 13
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 30/2006 z dnia
29 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu
w Wągrowcu. Wniósł na wniosek Komisji Budżetowej (dot. nazewnictwa
Wydziału Oświaty i Obsługi Placówek Oświatowych) autopoprawkę polegająca
na wykreśleniu w § 1 pkt 5 słów „i Obsługi Placówek Oświatowych”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 202 / 2009 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 14
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji z dnia 10 lutego 2009r. (wraz
z uzasadnieniem) dotyczącą skargi wniesionej w dniu 19 grudnia 2008r. przez
część mieszkańców miasta Wągrowca, których przedstawicielem jest Pan Piotr
Kulpiński na Pana Burmistrza Miasta Wągrowca dotyczącej „rewitalizacji Rynku
w Wągrowcu”.
Ww. opinia wraz z uzasadnieniem stanowi załączniki nr 20 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali :
- Pan Andrzej Zając – Przedstawiciel Zrzeszenia Kupców w Wągrowcu,
- Burmistrz Miasta,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan dr Alojzy Jessa,
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Dyskusja dotyczyła pełnego wyjaśnienia sprawy związanej ze zmianą projektu
przebudowy Rynku.
Radny Wiesław Zając zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o udostępnienia
ksera protokołu negocjacji oraz badań geologicznych związanych z gruntem
Pana Szczepańskiego.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną
pismem z dnia 19 grudnia 2008r. przez część mieszkańców miasta Wągrowca,
których przedstawicielem jest Pan Piotr Kulpiński na Pana Burmistrza Miasta
Wągrowca dotyczącą „rewitalizacji Rynku w Wągrowcu”.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXVII / 203 / 2009 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

ad.pkt 15 i 16
Radni nie zgłośnili żadnych wniosków i zapytań.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVII 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 /

