Protokół nr XXXIX / 2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 31 marca 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 17.30
Otwarcia obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
Przewodniczący Rady Pan dr Władysław Purczyński. Powitał
i przybyłych na Sesję gości.

dokonał
radnych

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan 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.
Nieobecni usprawiedliwieni radni:
- Aleksandra Podemska,
- Andrzej Gąsiorek.
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 protokół Nr XXXVIII / 2010 z dnia 25 lutego 2010 r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad radny Mariusz Nowak zgłosił wniosek
o wykreślenie z porządku obrad punktu 8 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie
opłat za opiekę nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec”.
PowyŜszy wniosek został przez radnych oddalony 4 – głosami „za”, 10 głosami
„przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących” (nieobecni radni: Jolanta NowakWeklar i Dariusz Eitner).
Przesłany porządek obrad został przez Radę Miejską przyjęty 10 głosami „za”, 3
głosami „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących” . (nieobecni radni:
Jolanta Nowak-Weklar i Dariusz Eitner).
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Porządek obrad XXXIX Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z 25 lutego 2010 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na cele publiczne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – „Wągrowiec – Straszewo”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za opiekę nad dziećmi w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie i realizację
przez Gminę – Miasto Wągrowiec projektu „Partnerstwo urzędów administracji
samorządowej
dla
efektywniejszej
realizacji
usług
publicznych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2009 r.:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Miejskiego Domu Kultury,
- Muzeum Regionalnego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji.
11. Przyjęcie informacji z realizacji w 2009 r.:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Wągrowca.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie
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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.:
- 5 marca wziął udział w uroczystości 30 – lecia Przedszkola Nr 7, która odbyła
się w Miejskim Domu Kultury. W czasie uroczystości zapoznał zebranych z
uchwałą nadającą Przedszkolu nazwę „Pod grzybkiem”,
- 26 marca wziął udział w Gali „Głosu Wągrowieckiego”.

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.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2010 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” (nieobecny radny – Dariusz Eitner) podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIX / 278 / 2010 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
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 zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za” (nieobecny radny – Dariusz Eitner) podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXIX / 279 / 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne.
W celu zgodności zapisu § 1 z § 2 wniósł do omawianego projektu uchwały
autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu § 2 na „Nieruchomości opisane
w § 1 będą darowane z przeznaczeniem na cel publiczny tj. na budowę
obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIX / 280 / 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
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 – „Wągrowiec – Straszewo”.
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 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany: Dz.U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009r. Nr 220, poz. 1413;
z 2010r. Nr 24, poz. 124),
Rada Miejska w Wągrowcu głosami 18 „za” przy 1 „wstrzymującym” stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca – „Wągrowiec – Straszewo”, z ustaleniami zmiany studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr
XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28.12.2007r.)
Uzasadnienie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca – „Wągrowiec – Straszewo” obejmuje teren wyznaczony
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w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
na cele zabudowy mieszkaniowej i tereny zieleni naturalnej i urządzonej.
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.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Wągrowcu
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wągrowiec –
Straszewo”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany:
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) Rada Miejska w
Wągrowcu głosami 18 „za” przy 1 „wstrzymującym” - rozstrzygnęła, co
następuje - do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca – „Wągrowiec – Straszewo” nie wniesiono Ŝadnych uwag,
których sposób i terminy wnoszenia określone zostały w art. 17, pkt 10, 11
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
Następne
głosowanie
dotyczyło
rozstrzygnięcia
Rady
Miejskiej
w Wągrowcu o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wągrowiec –
Straszewo”, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zmiany:
Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
130, poz.1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2009r. Nr 220, poz.
1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124),
Rada Miejska w Wągrowcu głosami 18 „za” przy 1 „wstrzymującym” rozstrzygnęła, co następuje:
§1
1. Zdania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca –
„Wągrowiec – Straszewo” obejmują realizację następujących inwestycji:
1) sieci wodociągowej o średnicy ø110, długość ok. 143 m,
2) sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy ø110, długości ok. 143 m,
3) sieci kanalizacji deszczowej o średnicy ø200, długości ok. 200 m.
2. Zadania wymienione w pkt 1 będą realizowane etapowo, z wyodrębnieniem
w I etapie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
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§2
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 18
głosami „za” przy 1 głosie” wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca –
„Wągrowiec – Straszewo”.
Uchwała Nr XXXIX / 281 / 2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie opłat za opiekę nad
dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską
Wągrowiec.
Radny Dariusz Eitner zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego
nad ww. uchwałą.
Rada Miejska 5 – głosami „za”, 8 głosami „przeciw” przy 5 głosach
„wstrzymujących” (nieobecna radna Barbara Linetty) oddaliła wniosek radnego
Dariusza Eitnera.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Edukacji na posiedzeniu w dniu 23 marca br analizowała ww. projekt
uchwały – na obecnych 8 członków Komisji 3 radnych było za przyjęciem
projektu uchwały, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od glosowania,
- Komisja Rozwoju Miasta 3 krotnie analizowała omawiany projekt uchwały. Na
posiedzeniu 28 marca na obecnych 9 członków Komisji 7 radnych poparło
omawiany projekt uchwały, 1 radny był przeciw, 1 wstrzymał się od glosowania,
- Komisja BudŜetowa na posiedzeniu 25 marca br analizowała ww. projekt
uchwały – na obecnych 6 członków Komisji 4 radnych było za przyjęciem
projektu uchwały, 2 było przeciw.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 4 głosami przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” (nieobecna radna Barbara Linetty) podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIX / 282 / 2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie
i realizację przez Gminę – Miasto Wągrowiec projektu „Partnerstwo urzędów
administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”
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współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIX / 283 / 2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 10
Szefowie nw. jednostek organizacyjnych przedłoŜyli radnym informacje o swojej
działalności w roku 2009:
- 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 10, 11, 12, 13
i 14 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 11
Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Miejskiego Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Beata Merlinger przedłoŜyła
radnym informacje z realizacji w 2009 r.:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
Informacje stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 12
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji Rewizyjnej z 23 marca 2010 r. (wraz
z uzasadnieniem) dotyczącą skargi wniesionej 24 lutego 2010 r. przez właścicieli
działek:
1) Helena Pilc,
2) Piotr Wiśniewski,
3) Krzysztof Magdziarz,
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4)
5)
6)
7)
8)

Helena Kulińska, ,
Andrzej, Justyna i Wojciech Watałowie,
Wiesław Mielcarek,
Waldemar Staniszewski,
Andrzej Marchlewski,

Ww. opinia wraz z uzasadnieniem stanowi załączniki nr 17 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę wniesioną pismem z dnia 24
lutego 2010 r. przez właścicieli działek objętych projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” na działalność Burmistrza Miasta
Wągrowca.
Rada Miejska 15 – głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXIX / 284 / 2010 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Radni nie zgłosi Ŝadnych uwag i wniosków.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXIX 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
/ Halina Sobota /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

