Protokół nr XXX / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 30 kwietnia 2009 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.18.30.
Otwarcia obrad XXX 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.
Nieobecny radny:
- Wojciech Strzelecki,
- Krzysztof Tyborski
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 XXIX / 2009 z dnia 31 marca 2009r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.

Do przesłanego porządku obrad dzisiejszej Sesji radni nie wnieśli uwag.

Porządek obrad XXX Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
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 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2009r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008 – 2010.
6. Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na
2009r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic połoŜonych na terenie
miasta Wągrowca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizację zadania.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złoŜył informację
ze swojej działalności w okresie między sesjami m.in. poinformował radnych
o pozytywnym załatwieniu interwencji Wspólnoty Mieszkaniowej z ulicy
Bobrownickiej 32, 34, 36, 38 i 40 dot. kwestii finansowania wód opadowych
z obszaru objętego wspólnotą jak równieŜ o posiedzeniu w dniu wczorajszym
Roboczego Konwentu Samorządowego. Ponadto poinformował Radę, Ŝe
w kaŜdą środę pełnił dyŜury w Biurze Rady Miejskiej.
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ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym najwaŜniejsze elementy sprawozdania z wykonania
budŜetu za rok 2008 wraz z opinią Składu Orzekającego Nr SO 0954/18/13/Pi/2009
z dnia 31 marca 2009r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile
o przedłoŜonych
sprawozdaniach z wykonania budŜetu miasta za 2008 rok - opinia pozytywna.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili
sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 rok.

stanowiska

dot.

- Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – oświadczył, iŜ Komisja na swym
posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. gościła Pana Burmistrza, Panią Skarbnik
oraz Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii. Członkowie
Komisji bardzo wysoko ocenili sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za
2008r.
- Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
wskazała, iŜ Komisja równieŜ na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia br. gościła
Panią Skarbnik, która bardzo dokładnie i wyczerpująco omówiła
sprawozdanie z wykonania budŜetu. Członkowie jednogłośnie pozytywnie
ocenili sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za 2008r.
- Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – oświadczyła, iŜ Komisja odbyła dwa
posiedzenia, podczas których analizowała sprawozdanie z wykonania
budŜetu za 2008r.. Pierwsze odbyło się 23 kwietnia, natomiast drugie 27
kwietnia br. W obydwu posiedzeniach uczestniczyła Pani Skarbnik – Barbara
Chodorowska, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania
zadawane przez członków Komisji. Po przeprowadzonej analizie Komisja
stwierdziła, Ŝe wykonanie budŜetu po zmianach dokonanych na przestrzeni
całego 2008 roku jest rzetelne i prawidłowe. Uzyskane wielkości dochodów
w kwocie 53.730.995 zł, które stanowią 100,7 % planu oraz wydatków
w wysokości 67.441.497 zł, co stanowi 96,8% planu, są w pełni
zadawalające. Wobec powyŜszego Komisja BudŜetowa na posiedzeniu
w dniu 27 kwietnia br., w którym uczestniczyło 6 radnych, w wyniku
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przeprowadzonego głosowania 5 – głosami „za”, przy 1 - głosie
„wstrzymującym” przyjęła sprawozdanie z wykonania budŜetu miasta za
2008r.
W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2008r. głos zabrał
radny Alojzy Jessa. Dokonał szerokiej analizy porównania wskaźnika długu
publicznego planowanego w stosunku do uzyskanego wskaźnika długu
publicznego na koniec 2008 roku. Ponadto dokonał porównania zadłuŜenia
miasta Wągrowca w stosunku do zadłuŜenia budŜetu państwa.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
Nr 1/2009 z dnia 06 kwietnia 2009r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2008 rok, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu, oraz odczytał treść uchwały Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile
nr SO-0955/28/13/Pi/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie wyraŜenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2008 rok – opinia
pozytywna, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. W następnej
kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2008 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2008rok.
W głosowaniu brało udział 19 radnych. Rada Miejska 16 głosami „za”,
przy 3 głosach „przeciwnych” udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXX / 215 /2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował wszystkim
zgromadzonym, za udzielone absolutorium oraz za współpracę przy realizacji
budŜetu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach do
godz. 1740
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ad.pkt 5
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008 –
2010. Wniósł równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały polegającą na wykreśleniu na stronie 3 (w
opisie zadania o kodzie OR 001/09) słów „około 70” , a w to miejsce
wpisanie liczby „46”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 4 – glosami „przeciw” przy 4 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008 – 2010.
Uchwała Nr XXX / 216 / 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta na 2009r.
Wniosła równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały polegającą na zwiększeniu planu dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 21 750 zł z przeznaczeniem na
wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na 1 pracownika
socjalnego wykonującego pracę socjalną w środowisku.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 4 – glosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu miasta na 2009r.
Uchwała Nr XXX / 217/ 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic
połoŜonych na terenie miasta Wągrowca.
Komisje: Rozwoju Miasta oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – radna Barbara Górna w imieniu
Komisji zgłosiła wniosek w sprawie zmiany proponowanej w projekcie
uchwały nazwy ulicy „Topolowa” na ulicę „Platanową”.
Radny Mieczysław Linetty zgłosił kolejny wniosek aby pozostawić nazwę ulicy
„Topolowej” jak w przedłoŜonym projekcie uchwały. PowyŜsze uzasadnił tym
Ŝe moŜe w przyszłości dochodzić do pomyłki - ulica Platanowa z ulicą
Platynową.
Przewodniczący obrad uznał, Ŝe wniosek zgłoszony przez radnego
Mieczysława Linettego jest najdalej idącym i poddał go pod głosowanie.
Rada Miejska 16 - głosami „za”, 2 – glosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” przyjęła wniosek radnego Mieczysława
Linettego
w sprawie pozostawienia nazwy ulicy - „Topolowa” jak w przedłoŜonym
Radzie projekcie uchwały.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 6 – głosami „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXX / 218 / 2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 192.000 zł
Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania – budowa chodnika w ulicy
Janowieckiej w Wągrowcu (odcinek od ronda Wschód do siedziby MPWiK
Sp. z o.o.).
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 6 – głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w ww. sprawie.
Uchwała Nr XXX / 219 / 2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 9 i 10
Radny Dionizy Macioszek zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniami:
- kiedy zostanie uporządkowany teren po byłej garbarni,
- kiedy zostaną ustawione w mieście znaki drogowe zakazujące przejazd
przez Rynek samochodów cięŜarowych (tirów).
W odpowiedzi na pytanie radnego Burmistrz Miasta stwierdził:
- w ostatnim okresie zostało wysłanych wiele pism do właściciela terenu po
byłej garbarni. Ponadto oświadczył, Ŝe podejmie dalsze interwencje
u właściciela tego terenu o przyspieszenie prac rozbiórkowych,
- w trakcie uzgodnienia jest projekt zmiany organizacji ruchu w mieście
Wągrowcu. Najprawdopodobniej zmiana ta nastąpi w połowie maja br.

ad.pkt 11
Wobec wyczerpania porządku obrad XXX Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Rady

Miejskiej

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

