Protokół nr XXVIII / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 03 marca 2009r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 18.15.
Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Zbigniew Byczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew
Byczyński.
W obradach uczestniczyło 18 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 usprawiedliwieni radni:
- dr Władysław Purczyński – Przewodniczący Rady,
- Dariusz Eitner,
- Krystyna Skrzycka.
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 XXVII / 2009 z dnia 12 lutego 2009r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad XXVIII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 lutego 2009r.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
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3. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na
okres od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2011 Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2008 roku:
- Miejskiego Domu Kultury,
- Muzeum Regionalnego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Odpowiedzi na wnioski.
8. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Tyborski zwrócił się do Burmistrza z pytaniami w sprawie
postępowań przetargowych:
-

-

na profilowanie dróg gruntowych – czy firma która wygrała przetarg
zobowiązana jest do wykonywania tych prac jednorazowo czy częściej,
kryteriów wyboru ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego,
czy zaproponowana cena w przetargu przez firmę SKANSKA z Warszawy jest
ceną brutto czy netto oraz czy moŜe ona ulec zmianie z uwagi na wahania
kursu walut,
wysokości kwoty za prowadzenie nadzoru inwestorskiego budowy Aquaparku.
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W odpowiedzi rademu Burmistrz Miasta stwierdził:
- przetarg na profilowanie dróg gruntowych został ogłoszony z terminem
realizacji zamówienia na lata 2009 i 2010. Profilowanie tych dróg wykonywane
będzie w okresach: wiosennym i jesiennym,
- przedstawił wszystkie oferty jakie wpłynęły w związku z przetargiem na
inspektora nadzoru inwestorskiego,
- cenę którą zaproponowała firma SKANSKA w przetargu na budowę
Aquaparku jest ceną brutto, kurs euro nie będzie miał wpływu na wzrost lub
obniŜenie ceny realizacji tego zadania,
- ogłoszony przetarg na inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy wyłącznie
zadań realizowanych przez miasto. Budowę Aquaparku będzie prowadziła
spółka. Na inspektora nadzoru tej inwestycji zostanie przeprowadzone osobne
postępowanie przetargowe.

ad.pkt 3
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Pan
Stanisław Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od
1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVIII / 204 / 2009 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Pan
Stanisław Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 – 2011 Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXVIII / 205 / 2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1740.

20

minutową

przerwę
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ad.pkt 5
Szefowie nw. jednostek organizacyjnych przedłoŜyli radnym informacje o swojej
działalności w roku 2008:
-

Pan Włodzimierz Naumczyk – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury,
Pani Małgorzata Kranc – Dyrektor Muzeum Regionalnego,
Pani Ewa Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Pan Andrzej Działowski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pani Irena Woźniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Sprawozdania z działalności ww. jednostek stanowią załączniki nr 6, 7, 8, 9
i 10 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 6 i 7
Radni nie zgłosi Ŝadnych uwag i wniosków.

ad.pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Byczyński zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ Zbigniew Byczyński /
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

