Protokół nr XXXII / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 30 czerwca 2009r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 19.00.
Otwarcia obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 18 radnych na ogólny stan 20 radnych (radny
Wojciech Strzelecki w dniu 10 czerwca br. złoŜył na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej pismo w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji radnego Rady
Miejskiej w Wągrowcu), co stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować
i podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Nieobecny usprawiedliwiony radny:
- Mariusz Nowak
- 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 protokoły: Nr XXX / 2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz
Nr XXXI / 2009 z dnia 26 maja 2009 r. z Nadzwyczajnej Sesji zostały przyjęte
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.
Porządek obrad XXXII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów: Nr XXX / 2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. oraz
Nr XXXI / 2009 z Nadzwyczajnej Sesji z dnia 26 maja 2009 r.
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2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha
Strzeleckiego.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009
rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów
Osiedla „Wschód” w rejonie ulicy 11 Listopada w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację zadania.
9. Podjęcie uchwały
adiacenckich.

w

sprawie

ustalenia

stawek

procentowych

opłat

10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Wągrowiec zadania
publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie
ścieków w miejscowości Kaliska i Tarnowo Pałuckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy
autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i obniŜania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
zdrowotnej
dla
nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Miejskiej
Wągrowiec.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca.
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18. Przyjęcie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta
Wągrowca na lata 2005-2016” za okres 2007-2008.
19. Przyjęcie raportu z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta
Wągrowca na lata 2004-2015” za okres 2007-2008.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złoŜył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński poinformował Radę,
Ŝe w dniu 10 czerwca 2009 r. Pan Wojciech Strzelecki złoŜył pisemną rezygnację
z funkcji radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu – pismo stanowi załącznik nr 5
do protokołu. W związku z tym zaproponował radnym podjecie uchwały
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Strzeleckiego.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska 17 głosami „za” (nieobecny radny Grzegorz Hoffmann) podjęła
uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha
Strzeleckiego.
Uchwała Nr XXXII / 221 / 2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2009r.
Wniosła równieŜ do omawianego projektu uchwały 3 autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone
o kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- druga dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę
23.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów,
- trzecia polegała na zwiększeniu wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne
o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu –
16.000 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego 2.500 zł (w projekcie
uchwały były planowane środki na zakup psa).

Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za” (nieobecny radny Grzegorz Hoffmann)
podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 222 / 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulicy Bartodziejskiej.
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 :
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Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.1)
Rada Miejska w Wągrowcu stwierdziła zgodność miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca
w
rejonie
ul. Bartodziejskiej, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca.
(uchwała
Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ul. Bartodziejskiej dotyczy zmiany ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca,
wskazanej w studium jako wymaganej zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie dokonanej oceny aktualności.
Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są
zgodne z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w zakresie przeznaczenia
terenów pod zabudowę, kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad infrastruktury technicznej.
Kolejne głosowanie dotyczyło Uchwały - Rada Miejska jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulicy Bartodziejskiej.
Uchwała Nr XXXII / 223 / 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla Wschód w rejonie
ulicy 11 Listopada w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za” 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 224 / 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na realizacje zadania ( budowa chodnika w ulicy Janowieckiej –
odcinek od „POM” do siedziby MPWiK Sp. z o.o. oraz od ulicy Rzecznej do ronda
Wschód).
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 225 / 2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
stawek procentowych opłat adiacenckich.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 226 / 2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 10
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy
Wągrowiec zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzanie ścieków w miejscowości Kaliska i Tarnowo Pałuckie.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 227 / 2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 11
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – Pan Michał Nowak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zasad
i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej
w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny dr Alojzy Jessa, który zapytał czy podwyŜki cen
biletów zrekompensują koszty działalności zakładu.
W odpowiedzi radnemu Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Oświadczył, Ŝe
wprowadzana podwyŜka cen biletów nie zrekompensuje wszystkich kosztów.
Rada Miejska 15 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 228 / 2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 12
Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Wniósł równieŜ w imieniu Pana Burmistrza
autopoprawkę polegająca na zmianie zapisu ust. 4 w § 10 na „ cięŜka, przewlekła
choroba jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów).
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 229 / 2009 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 13
Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia
Regulaminu
udzielania
pomocy
materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
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Uchwała Nr XXXII / 230 / 2009 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej dr Władysława Purczyńskiego
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła dokonać zmiany w omawianym projekcie
uchwały, które polegały na wykreśleniu w załączniku Nr 1 w tytule słów
„Wągrowca” oraz w pierwszym wersie równieŜ słowa „Wągrowca”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 231 / 2009 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i obniŜania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską
Wągrowiec. Wniósł w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegającą na zamianie w § 1 w ust. 2 i 3 słów „ust.2” na
„ust.1”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 232 / 2009 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad.pkt 16
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy
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Miejskiej Wągrowiec. Wniósł równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę
polegającą na dopisaniu w § 8 po słowie „nauczyciele w” słowa „szczególności”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 233 / 2009 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 17
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania Panu Prof. Andrzejowi Sylwestrowi Zielińskiemu
honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXII / 234 / 2009 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 18
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski przedstawił Radzie raport z realizacji „Programu ochrony środowiska
dla miasta Wągrowca na lata 2005-2016” za okres 2007-2008.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. raport.
Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wągrowca na lata
2005-2016” za okres 2007-2008 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ad.pkt 19
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski przedstawił Radzie raportu z realizacji „Planu gospodarki odpadami
dla miasta Wągrowca na lata 2004-2015” za okres 2007-2008.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. raport.
Raport z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca na lata
2004-2015” za okres 2007-2008 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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ad.pkt 20 i 21
Radni nie zgłosi Ŝadnych uwag i wniosków.

ad.pkt 22
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej Pan dr Władysław Purczyński zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

