Projekt protokołu nr XXIV / 2008
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 30 października 2008r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.50.
Otwarcia obrad XXIV 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 20 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 usprawiedliwiony radny Andrzej Gąsiorek.
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 z Nr XXIII Sesji z dnia 25 września 2008 r.
został przyjęty przez Radę 19 – głosami „za” (nieobecny radny Grzegorz
Hoffmann).
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Radny Krzysztof Tyborski wnioskował o wykreślenie z porządku obrad
punktu 4 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008-2010”. Stwierdził, że ten
projekt uchwały powinien być ponownie przeanalizowany przez Komisję
Rozwoju Miasta ponieważ Komisja ta wypracowała szereg wniosków, które
nie zostały ujęte w projekcie uchwały dot. WPI.
Dodał, że nie neguje całego projektu uchwały w sprawie WPI, ale miał prośbę
aby dać komisjom stałym miesiąc czasu na ponowne przeanalizowanie
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zawartości WPI,
porozumienie.

które

zaproponował

Urząd

i

spróbować

znaleźć

Odpowiedzi na wniosek radnego udzielił Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza
Miasta, którzy oświadczyli, że nie jest to ostatnia zmiana tej uchwały oraz, że
uchwała ta jest ściśle powiązana z budżetem miasta, zatem nie można
wprowadzać do WPI nowego zadania nie mając zabezpieczonych środków w
budżecie miasta na jego realizację. Ponadto stwierdzili, że zdejmując z
porządku obrad wnioskowany projekt uchwały należałoby również zdjąć
kolejny projekt uchwały dot. zmian w budżecie miasta na 2008r. Dodał, że
organ wykonawczy przygotowuje projekty uchwał na sesję, które omawiane
są na wszystkich komisjach, a wiodącą w tym zakresie jest Komisja Rozwoju
Miasta. Tak było i tym razem, projekt tej uchwały został pozytywnie
zaopiniowany przez wszystkie komisje Rady. Uwzględniono w nim także
wnioski Komisji Rozwoju Miasta. W związku z tym zwrócił się do radnego
Krzysztofa Tyborskiego z prośbą o wycofanie zgłoszonego wniosku.
Radny Alojzy Jessa zaproponował, by w przypadku dużych zmian WPI
organizować każdorazowo spotkanie Komisji Rozwoju Miasta z udziałem
Burmistrza i Zastępcy Burmistrza Miasta poświecone tym sprawom wówczas nie będzie problemu na sesji.
Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny
Mieczysław Linetty, który oświadczył, że Komisja Rozwoju Miasta na wniosek
Komisji Budżetowej opracowała katalog inwestycji na lata 2008 – 2010. W
związku z tym na najbliższym posiedzeniu Komisji zostaną dopracowane z
organem wykonawczym metody działań w zakresie tworzenia WPI oraz
Strategii Rozwoju Miasta.
Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania wniosku
radnego Krzysztofa Tyborskiego w sprawie wykreślenia z porządku obrad
punktu 4 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008-2010”.
W pierwszej
kolejności poddał pod głosowanie zapytanie „kto z pań i panów radnych jest
za przyjęciem wniosku, który przedstawił Pan radny Tyborski w sprawie
wykreślenia z porządku obrad uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008-2010”. W związku z
niezrozumieniem
przez
część
radnych
przedmiotu
głosowania
Przewodniczący Rady - na wskazanie sekretarza obrad, radnej Aleksandry
Podemskiej – raz jeszcze przytoczył treść wniosku zgłoszonego przez
radnego Krzysztofa Tyborskiego i ponownie poddał głosowaniu zapytanie
„kto z państwa jest za przyjęciem wniosku, który przedstawił radny Tyborski”.
Następnie poddał pod głosowanie zapytanie „kto jest przeciw?”.
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Rada Miejska wniosek radnego Krzysztofa Tyborskiego w sprawie
wykreślenia z porządku obrad punktu 4 o treści – „Podjęcie uchwały
w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata
2008-2010”oddaliła 9 - głosami „za” przy 11 – głosach „przeciwnych”.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad
przesłany radnym wraz z zaproszeniem na sesje.
Rada Miejska 11- głosami „za” przy 9 głosach „przeciwnych” przyjęła
porządek obrad XXIV Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 września
2008r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta
Wągrowca na lata 2008 – 2010.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2008 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów Gminy
Miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy Miejskiej Wągrowiec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od
posiadania psów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla miasta Wągrowca na lata 2009 – 2032”.
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13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2006 i 2007.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007r.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację
ze swojej działalności w okresie między sesjami min.:
1. na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej Pani Aleksandry Podemskiej uczestniczył w tej części
posiedzenia Komisji, w której dokonana była kontrola realizacji inwestycji
prowadzonej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
2. w dniu 24 października br. wziął udział w otwarciu wystawy „Zabytki
archeologiczne Powiatu Wągrowieckiego”, zorganizowanej przez
Muzeum Regionalne,
3. na zaproszenie Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady przybył do
Wągrowca prof. Szewach Weiss na I Dni Kultur Narodowych
zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury. Przewodniczący Rady wziął
udział w spotkaniu z byłym ambasadorem Izraela w Polsce przy
lapidarium żydowskim, a następnie w głównych uroczystościach w kinie
MDK,
4. najwięcej czasu i to nie tylko w dniach dyżuru zajęły Przewodniczącemu
Rady sprawy związane z interwencjami wyborców osobiście i poprzez
nadesłane pisma ( właśnie tym sprawom poświęcono najwięcej uwagi,
bowiem niektóre z nich wymagały podjęcia decyzji przez Wysoką
Radę)
i tak :
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· pismem z dnia 21 października br. Wojewoda Wielkopolski jako organ
nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr XXIII / 160 / 2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 25 września 2008r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu. Do dnia sesji nieznana była przyczyna
takiego stanowiska Wojewody Wielkopolskiego,
· w dniu 25 września br. Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę
o ustaleniu
ceny
wykupu
mieszkań. W tej
sprawie
interweniował
u Przewodniczącego Rady mieszkaniec ulicy Janowieckiej, zaś
mieszkanka ulicy Pałuckiej po osobistej wizycie złożyła pismo, które
Przewodniczący Rady odczytał radnym. Problem w obu przypadkach
dotyczył nie uwzględnienia przy wycenie mieszkań przez
rzeczoznawcę kosztów poniesionych w drodze remontu, a ponadto –
co jest najważniejsze – mieszkania poprzez remonty własne osiągają
wyższy standard, stąd również ich wycena jest wyższa. Poinformował
radnych, że pismo mieszkanki ulicy Pałuckiej przekazał Burmistrzowi
Miasta,
· w dniu 22 października br zgłosił się z interwencją do Pana
Przewodniczącego Rady Pan Czesław Guział. Dotyczyła ona podjęcia
działań w celu likwidacji uciążliwego dla niego wejścia do kotłowni od
strony ulicy Janowieckiej, a usytuowanego bezpośrednio nad oknami
mieszkania i przywrócenia wejścia z piwnicy. W ślad za interwencją
w dniu 24 października br. złożył stosowne pismo wraz z dotychczas
prowadzoną korespondencją z Burmistrzem, TBS-em i MPEC-em.
Z pismem tym radni zostali zapoznani na sesji. Ponadto
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że dnia 27
października br. przekazał pismo Burmistrzowi Miasta,
· pismem z dnia 19 października br. ( wpłynęło 20 października br.)
Państwo Justyna i Zbigniew Tomkowiakowie wnieśli zażalenie na
uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIII / 158 / 2008 z dnia 25 września
br.
z powodu naruszenia ich interesu prawnego,
· w dniu 20 października br. ci sami Państwo wnieśli do Rady Miejskiej
skargę na działalność Burmistrza Miasta.
Oba pisma w dniu 22 października br. Przewodniczący Rady
przekazał radnym, a o wpływie tych pism poinformowałem również
stosownym pismem Pana Burmistrza. W piśmie do radnych
Przewodniczący Rady zawarł klauzulę, że odnośnie skargi na
Burmistrza zaproponuje przekazanie jej na najbliższej sesji Komisji
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Rewizyjnej celem zbadania poruszanych w nim kwestii i przygotowania
opinii,
Radni jednogłośnie bez uwag postanowili:
· że do czasu wydania stosownej opinii przez Komisję
Rewizyjną, Rada Miejska nie będzie zajmowała się pismem
z dnia 19 października br., a dotyczącym wniesienia zażalenia
na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 25 września br. oraz, że
takiej treści pismo należy wysłać Państwu Tomkowiakom,
· przekazać pismo będące skargą na działalność Burmistrza
Miasta do Komisji Rewizyjnej, którą jednocześnie Wysoka
Rada zobowiązała do wypracowania opinii i przedstawienia jej
na kolejnej sesji,
-

w dniu 25 października br. Pan Lesław Pilc złożył pismo wraz
z dokumentacją zaskarżając Radę Miejską do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali do
wiadomości to pismo ( na sesji zostali również zapoznani z jego
treścią). Pan Przewodniczący Rady stwierdził że:
· uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia br. zdaniem Pana
Lesława Pilca i z pełnomocnictwa Państwa Watałów naruszyły ich
interes prawny,
· uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 września br. są następstwem
żądania
usunięcia
naruszenia
ich
interesu
prawnego
uchwałami
z 28 kwietnia br.,
· skarga skarżących z dnia 25 października br. została wniesiona
w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, winna wobec
zaistniałych uchwał być przekazana zgodnie z § 2 art. 54
ustawy
o
postępowaniu
przed
sądami
administracyjnym
do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem
organu, którego działania lub bezczynność są przedmiotem skargi.
Następnie organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z aktami
sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia
wniesienia skargi.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady zapoznał
zebranych z przygotowaną odpowiedzią na skargę (załącznik nr 3
do protokołu), która zostanie dołączona do skargi.
Rada
Miejska
jednogłośnie
bez
uwag
zatwierdziła
przedstawioną treść odpowiedzi na wniesioną skargę.
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ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008-2010.
Wniósł również do omawianego projektu uchwały dwie autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła (str. 5 załącznika) tj. wykreślenia w roku 2009
zadania „przebudowa ulicy Kasprowicza” a wpisanie zadania –
„przebudowa ulicy Bydgoskiej”, a roku 2010 wykreślić zadanie
„przebudowa ulicy Bydgoskiej” i wpisać zadanie – „przebudowa
ulicy Kasprowicza”,
- druga autopoprawka dotyczyła (str.10 załącznika) – Budowa szaletu
miejskiego Zmianie uległ termin rozpoczęcia inwestycji z III kwartału na
I kwartał oraz data zakończenia inwestycji z IV kwartału na II kwartał.
W
-

dyskusji głos zabrali radni:
Dariusz Eitner w sprawie kosztów budowy boiska piłkarskiego,
Alojzy Jessa w sprawie budowy mieszkań socjalnych,
Krzysztof Tyborski w sprawie zgodności z prawem sprawy przekazania
1mln. zł przez Spółkę MPWiK na budowę Aquaparku.

Odpowiedzi na pytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta – Pan
Stanisław Wilczyński:
- na budowę boiska piłkarskiego zaplanowano w budżecie kwotę 3.050.000
zł. Kwota ta również zawiera koszty opracowania dokumentacji.
Najprawdopodobniej zabraknie środków na pokrycie kosztów inspektora
nadzoru,
- przeciwny jest stawianiu baraków, temat bardzo złożony,
- prawo zezwala na przekazanie przez spółkę MPWiK środków do „spółki
Aquapark”. Przekazanie 1mln. zł odbędzie się w dwóch ratach i nie
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będzie to dużym obciążeniem dla spółki MPWiK (pozyska dodatkowego
odbiorcę).
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 11- głosami „za” 6 – głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2008-2010.
Uchwała Nr XXIV / 165 / 2008 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach do
godz. 1800

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Wniesiono również w imieniu Pana Burmistrza 8 autopoprawek do
omawianego projektu uchwały;
- pierwsza dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone
o kwotę
20.000 zł z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na opracowanie
dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. dobudowa
pomieszczeń do istniejącego budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy przy ul.Piaskowej 6,
- druga dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone
o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie producentom
rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych,
- trzecia dotyczyła zmniejszenia po stronie dochodów
części
równoważącej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 36.817 zł,
- czwarta dotyczyła wprowadzenia po stronie dochodów dotacji celowej
w wysokości 1.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem
Wągrowieckim reprezentowanym przez Starostę Wągrowieckiego na
pokrycie kosztów zarządzania drogami powiatowymi – ul. Lipowa i
Libelta,
- piąta dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania
zlecone
o kwotę 1.537 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych,
- szósta dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne
o kwotę 121.902 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
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-

-

siódma dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne
o kwotę 5.755 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
ósma dotyczyła zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę
1.584 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania
reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego,

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 11 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Uchwała Nr XXIV / 166 / 2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały w sprawie zasad wnoszenia
wkładów Gminy Miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy Miejskiej
Wągrowiec.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXIV / 167 / 2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od
nieruchomości.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXIV / 168 / 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za”, ”, 1 – głosem „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXIV / 169 / 2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za” ”, 1 – głosem „przeciw”
„wstrzymującym” podjęła ww. uchwałę.

przy 1 głosie

Uchwała Nr XXIV / 170 / 2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
odczytała radnym wniosek Komisji wypracowany na posiedzeniu w dniu 21
października br. a dot. opracowania programu edukacji mieszkańców
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odnośnie rejestracji psów, szczepień ochronnych, sprzątania zanieczyszczeń
oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXIV / 171 / 2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXIV / 172 / 2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest dla miasta Wągrowca na lata 2009 – 2031”
Rada Miejska wniosła również autopoprawkę na wniosek radnego Alojzego
Jessy 18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 1 – glosie
wstrzymującym” polegającą na zmianie zapisu § 3 na „uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2009r.”
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 – głosami „za” (nieobecny radny Grzegorz Hoffmann)
podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXIV / 173 / 2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13
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Specjalista – Pan Tomasz Hoffman przedstawił radnym sprawozdanie
z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
2006 i 2007.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie

ad.pkt 14
Sekretarz Miasta z upoważnienia Burmistrz Miasta przedstawił informację
dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych za 2007r. przez Zastępcę
Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego, 1 osobę
wydającą decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza, 4 osoby
zarządzające gminną osobą prawna (spółką prawa handlowego), 14 osób
będących kierownikami jednostek organizacyjnych gminy miejskiej.
Poinformował również radnych, że Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie
Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje oświadczenie o stanie
majątkowym za 2007r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informacje dotyczące
złożonych oświadczeń majątkowych za 2007r. przez radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu, Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady.
Ww. informacje stanowią załączniki nr 16 i 17 do protokołu.

ad.pkt 15 i 16
Do Burmistrza Miasta z pytaniami zwrócili się radni:
-

Marceli Kamiński w sprawie budowy zakładu do utylizacji odpadów
komunalnych oraz oczyszczenia koryta rzeki Nielby,
Halina Sobota w sprawie podjęcia interwencji w PKP odnośnie remontu
dworca kolejowego,
Mariusz Nowak w sprawie oznakowania autobusów Zakładu Komunikacji
Miejskiej,
Jolanta Nowak – Weklar w sprawie likwidacji hodowli psów na działce
znajdującej się w sąsiedztwie cmentarza komunalnego,
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W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził, że:
-

Spółka Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych jest w trakcie
przygotowywania inwestycji pn. budowa zakładu utylizacji odpadów,
w trakcie znajdują się prace związane z czyszczeniem koryt naszych rzek,
odnośnie remontu dworca kolejowego problem dotyczy całego kraju.
Zabiega o to by PKP nieodpłatnie przekazało dworzec miastu. Wokół
niego planuje się utworzenie parkingu buforowego,
na autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej jest oznakowanie miasta
(może jest mało widoczny),
przekaże Straży Miejskiej aby zajęła się problemem zgłaszanym przez
radną Jolantę Nowak – Węklar. Ponadto zostanie sprawdzona umowa
dzierżawy działki. W przypadku stwierdzenia, że użytkowanie tej działki
jest niezgodne z przeznaczeniem to zostaną podjęte działania w celu
rozwiązania umowy dzierżawy.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad XXIV Sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Rady

Miejskiej

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

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

