Protokół nr XXXIV / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 września 2009r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 19.00.
Otwarcia obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Byczyński. Powitał radnych i przybyłych na
Sesję gości.
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew
Byczyński.
Do punktu 4 porządku obrad dzisiejszej sesji w obradach uczestniczyło 16
radnych na ogólny stan 20 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Nieobecni usprawiedliwieni radni:
-

dr Władysław Purczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Aleksandra Podemska
Jolanta Nowak – Weklar
Leszek Zdrzałka

Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarzem obrad jednogłośnie została wybrana radna Halina Sobota.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły: Nr XXXII / 2009 z 30 czerwca 2009 r. oraz
Nr XXXIIII / 2009 z 26 lipca 2009 r. z Uroczystej Sesji zostały przyjęte przez Radę
jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.

Porządek obrad XXXIV Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
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 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów: Nr XXXII/ 2009 z 30 czerwca 2009 r. oraz
Nr XXXIII / 2009 z Uroczystej Sesji z dnia 26 lipca 2009 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW
„Samorządność Wągrowiecka 2000” w okręgu wyborczym Nr 1, w skład Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia
Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.

składu osobowego

stałej

6. Przyjęcie informacji z wykonania budŜetu miasta i planów finansowych
instytucji kultury za okres I półrocza 2009 roku.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki akcyjnej pod firmą Wielkopolski
Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna.
13. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2008/2009.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej
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ad.pkt 2
Przewodniczący obrad poinformował radnych, Ŝe z uwagi na nieobecność Pana
Przewodniczącego Rady, informacja o jego pracy za okres pomiędzy sesjami
zostanie przedstawiona Wysokiej Radzie na najbliŜszym posiedzeniu.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Alojzy Jessa zwrócił się z pytaniem do Burmistrza – kto jest prawnym
właścicielem jeziora Durowskiego, Natomiast radny Marceli Kamiński prosił
o wyjaśnienie w jaki sposób LZS stał się właścicielem nieruchomości
zabudowanej nad jeziorem Durowskim.
Odpowiadając na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził:
-

-

sprawa własności j.Durowskiego jest bardzo skomplikowana, właścicielem
gruntu pod jeziorem jest Skarb Państwa, woda jest własnością Urzędu
Marszałkowskiego, a administratorem Spółka Maj,
na pytanie w jaki sposób Zarząd Powiatowy LZS w Pile stał się właścicielem
tej nieruchomości Burmistrz nie potrafił odpowiedzieć. Oświadczył, Ŝe jest
ogłoszony przetarg na sprzedaŜ tej nieruchomości. Połowę działki kupiło
miasto na potrzeby szkoły Podstawowej Nr 3.

ad.pkt 4
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Piotr Misiak zaproponował radnym
podjecie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata – Pana Ryszarda
Rączkowskiego z listy Nr 19 KW „Samorządność Wągrowiecka 2000” w okręgu
wyborczym Nr 1, w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 235 / 2009 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny Ryszard Rączkowski
złoŜył ślubowanie.
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Rotę ślubowania odczytał Przewodniczący obrad – Pan Zbigniew Byczyński:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców”
Przewodniczący obrad złoŜył gratulacje nowemu radnemu. śyczył aby praca w tej
Radzie przyniosła mu wiele satysfakcji z dokonań które sobie zamierzył.

W związku ze złoŜeniem ślubowania przez radnego Ryszarda
Rączkowskiego od punktu 5 w obradach uczestniczy 17 radnych na ogólny
stan 21 radnych.

ad.pkt 5
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Piotr Misiak zaproponował radnym
podjecie uchwały w sprawie uzupełnienia składu stałej Komisji Rady Miejskiej –
Komisji Rozwoju Miasta o radnego Pana Ryszarda Rączkowskiego.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 236 / 2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiła radnym informację z wykonania budŜetu miasta i planów
finansowych instytucji kultury za okres I półrocza 2009 roku. Poinformowała
równieŜ radnych, Ŝe opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. ww.
informacji jest pozytywna.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady oświadczyli, Ŝe członkowie Komisji
pozytywnie ocenili realizację wykonania budŜetu za I półrocze bieŜącego roku.
Informacja z wykonania budŜetu miasta za I półrocze 2009 roku została
przyjęta jednomyślnie.
Informacja z wykonania budŜetu miasta i planów finansowych instytucji kultury za
okres I półrocza 2008 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2009 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 237 / 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Uchwała Nr XXXIV / 238 / 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Burmistrza Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2009.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 239 / 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 10
Burmistrza Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 4.701 zł Gminie
Piła z przeznaczeniem na podejmowanie w 2009 roku czynności przewidzianych
przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta
Wągrowca.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 240 / 2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
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.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 241 / 2009 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 12
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki
akcyjnej pod firmą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 13 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV / 242 / 2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak przedstawił radnym
Informację o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejska Wągrowiec w roku szkolnym 2008/2009.
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację

ad.pkt 14 i 15
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 4 głosach
„wstrzymujących” postanowiła przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
skargę Państwa Zofii i Piotra Kantorskich (skarga wpłynęła do Biura Rady za
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego) celem jej rozpatrzenia.

Radni nie zgłosi Ŝadnych uwag i wniosków.

ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Byczyński zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ Zbigniew Byczyński /
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Halina Sobota /

Protokolant

/ Małgorzata Samarzewska /

