Protokół nr XXV / 2008
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 09 grudnia 2008r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.40.
Otwarcia obrad XXV 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 Dariusz Eitner.
Pisemne usprawiedliwienie radnego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z Nr XXIV Sesji z dnia 30 października 2008r.
został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad przesłany
radnym wraz z zaproszeniem na sesję - Rada Miejska jednogłośnie
przyjęła porządek obrad XXV Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
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n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października
2008r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2008 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII / 160 / 2008 z dnia 25
września 2008r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie
miasta Wągrowca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec – Straszewo”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bonowskiego w
Wągrowcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec – Wiejska”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na 2009 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

ekwiwalentu
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15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie diet przysługujących
radnym za udział w posiedzeniach Sesji Rady i komisji oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
17. Rozpatrzenie skargi Państwa Justyny i Zbigniewa Tomkowiaków na
działalność Burmistrza Miasta Wągrowca.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację
ze swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
1. w dniu 11 listopada br. wziął udział w mszy św. w kościele p.w. Św.
Wojciecha w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości,
a następnie uczestniczył w uroczystym złożeniu wieńca przed
pomnikiem ku czci Powstańców Wlkp.,
2. w dniu 15 listopada wraz z Burmistrzem Miasta uczestniczył
w spotkaniu z władzami Klubu NIELBA i piłkarzami występującymi w II
lidze w związku zakończeniem jesiennych rozgrywek. Władzom Klubu,
trenerom i piłkarzom wręczyliśmy listy gratulacyjne za osiągnięte
wyniki, a zwłaszcza dojście do 1/16 Pucharu Polski,
3. w dniu 15 grudnia br. wziął udział w uroczystości wręczenia nagród
„Złota Pieczęć”. Tam wraz z Burmistrzem Miasta wręczyli tegorocznym
laureatom listy gratulacyjne i kwiaty,
4. w dniu 6 grudnia br. na zaproszenie ks. kanonika Piotra
Kalinowskiego uczestniczył w mszy św. w kościele farnym w
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intencji ofiarodawców
i dobroczyńców kościoła. Msze św. celebrował ks. biskup Wojciech
Polak,
5. w dniu 8 grudnia br uczestniczył w uroczystym podsumowaniu
współzawodnictwa Sportowo – Turystycznego Powiatów Województwa
Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
zorganizowanym przez władze powiatu i Powiatowe Zrzeszenie LZS,
6. w dniu 17 listopada br. uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie dotyczyło
wizytacji remontowanych obiektów dotowanych w 2008r. przez
Ministerstwo,
7. ustalił termin posiedzenia „roboczego konwentu samorządowego”
na dzień 22 grudnia br. o godz. 10.00 z udziałem Przewodniczącego
Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących Stałych
Komisji oraz Przewodniczących Klubów Radnych.
8. zapoznał Radę z treścią nadesłanych wniosków i tak :
· pismem z dnia 3 grudnia br. Pana Lesława Pilca dotyczącym
wyjaśnienia działania radnej Aleksandry Podemskiej – Rada Miejska
jednogłośnie postanowiła, że do ww. wniosku ma się odnieść na
piśmie Pani Aleksandra Podemska, po czym zostanie udzielona
odpowiedz wnioskodawcy,
· pismem
z
dnia
8
grudnia
2008r.
Państwa
Elżbiety,
Andrzeja i Wojciecha Watałów w sprawie skargi na bezczynność
burmistrza miasta,
· pismem z dnia 24 listopada br. Wojewody Wielkopolskiego
o nadesłanie protokołu sesji Rady Miejskiej , która odbyła się w dniu
30 października 2008 roku. w związku ze skargą, która wpłynęła do
Wojewody Wielkopolskiego.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 4
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 5 autopoprawek do
omawianego projektu uchwały;
- pierwsza dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne
o kwotę 34.164 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
-

druga dotyczyła zmniejszenia o kwotę 1.548 zł dotacji na zadania
własne – Wojewoda Wielkopolski skorygował plan dotacji na zadania
własne w zakresie sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego,

-

trzecia dotyczyła wprowadzenia do budżetu na 2008 nowego zadania –
zakup
aparatu fotograficznego dla Komendy Powiatowej Policji
z
przeznaczeniem
dla
Zespołu
Prewencji
Kryminalnej,
Nieletnich i Patologii – 2.300 zł. W związku z tą autopoprawką po stronie
dochodów zwiększono o kwotę 2.300 zł plan ze sprzedaży mienia
komunalnego,

-

czwarta dotyczyła zwiększenia wynagrodzeń osobowych w zadaniach
zleconych kosztem zmniejszenia wydatków rzeczowych,

-

piąta
dotyczyła realizacji przez MOPS
zadania „kapitał ludzki
aktywizacja bezrobotnych wągrowczan – kobiety wracają do pracy” .

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Burmistrz Miasta odniósł się do sprawy związanej z kosztami usunięcia
i utylizacji niebezpiecznych odpadów porzuconych na terenie byłego
składowiska odpadów przy ulicy Rogozińskiej (235.000 zł)
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Uchwała Nr XXV / 174 / 2008 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2008r.
Uchwała Nr XXV / 175 / 2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjecie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII / 160 /
2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie nadania statutu Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 176 / 2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjecie uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy położonej na terenie miasta Wągrowca.
W związku z wnioskami Komisji Rady wniósł autopoprawkę do
przedłożonego projektu uchwały polegającą na nadaniu nowopowstałej ulicy
nazwy Tadeusza Niżyńskiego, a nie jak proponowano w projekcie uchwały
Ignacego Paderewskiego.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie nadania
nowopowstałej ulicy w Wągrowcu w rejonie ulic: Janowiecka – 11 Listopada
nazwy Tadeusza Niżyńskiego.
Uchwała Nr XXV / 177 / 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

7

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec-Straszewo”
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 178 / 2008 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy
Bonowskiego
w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 179 / 2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec-Wiejska”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 180 / 2008 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Oświaty i Obsługi Placówek Oświatowych w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
W związku z wnioskami Komisji Rady wniósł 2 autopoprawki do
przedłożonego projektu uchwały:
- pierwsza dotyczyła zmiany w § 6 zastąpienia liczby „4%” liczbą „5%”,
- druga dotyczyła zmiany w § 8 ust 1 pkt 4 zastąpienie kwoty „100 zł” kwotą
„120 zł”,
- trzecia dotyczyła zmiany w § 8 pkt 9 zastąpienia słowa „liczy” na „liczby”
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 181 / 2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 12
Specjalista –
Pan Tomasz
Hoffman
w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na
2009 rok.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 182 / 2008 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Osrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok
2009”.
Wniosła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą na
zastąpieniu słowa w § 7 pkt 14 „rehabilitacyjnych” na – „korekcyjnych”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 183 / 2008 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 14
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 184 / 2008 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 15
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym za udział w
posiedzeniach Sesji rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 3 głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
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Uchwała Nr XXV / 185 / 2008 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 16
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 16 – głosami „za, 1 – głosem „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXV / 186 / 2008 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach do
godz. 1820.

ad.pkt 17
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji z dnia 09 grudnia 2008r. (wraz z
uzasadnieniem) dotyczącą skargi wniesionej w dniu 20 października 2008r.
przez Państwa Justynę i Zbigniewa Tomkowiaków na działalność Burmistrza
Miasta Wągrowca w sprawie przeznaczenia działek o numerach
ewidencyjnych: 183, 184, 185, 210 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego OSADA I w Wągrowcu.
Ww. opinia wraz z uzasadnieniem stanowi załączniki nr 18 do protokołu.
Radny Mieczysław Linetty poinformował Radę, że omawianą skargą
zajmowała się Komisja Rozwoju Miasta. W posiedzeniu Komisji uczestniczył
również pełnomocnik Państwa Tomkowiaków, który przyznał, że Burmistrz
Miasta nie złamał prawa, dodał, że przedłożony projekt uchwały jest jak
najbardziej uzasadniony i wniósł do Rady prośbę o jego przyjęcie.
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Radny Krzysztof Tyborski poinformował radnych, że Komisja Rewizyjna
skierowała do Burmistrza Miasta kilka pytań na które nie otrzymała
odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa odczytał pismo
Burmistrza
Miasta
stanowiące odpowiedź na jedno z zadanych
pytań,
a dotyczące stopnia zaawansowania rozmów Burmistrza Miasta z Panem
Zbigniewem Tomkowiakiem w sprawie wykupu nieruchomości. Pismo to
stanowi załączniki nr 19 do protokołu.
Kolejno w dyskusji głos zabrał Pan Burmistrz Miasta, który uszczegółowił
ww. pismo oraz odniósł się bezpośrednio do poruszanej sprawy.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa przytoczył
treść pytań, które na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zadał radny Dariusz
Eitner, a dotyczyły one wydania opinii prawnej w następujących tematach:
wykonalności rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta z maja 2007r., dlaczego ww.
rozstrzygnięcie nie zostało uwzględnione w studium zagospodarowania
przestrzennego miasta, stopnia zaawansowania rozmów pomiędzy Panem
Tomkowiakiem, a Panem Burmistrzem Miasta jak również kwestii
przygotowania projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Radny Krzysztof Tyborski oświadczył, że intencją ww. pytań było uzyskanie
opinii prawnej odnośnie wykonalności rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta z
dnia 17 maja 2007r.
Przed przystąpieniem do głosowania omawianego projektu uchwały głos
zabrał Burmistrz Miasta, który przybliżył radnym procedurę uchwalania
planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Poinformował również
zebranych, że Wojewoda Wielkopolski szczegółowo badał czy uchwała w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
OSADA I została podjęta zgodnie z prawem. Oświadczył, że Wojewoda nie
dopatrzył się żadnych uchybień w procedurze uchwalania tego planu.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław
Purczyński przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie uznania za
bezzasadną skargę Państwa Justyny i Zbigniewa Tomkowiaków na
działalność Burmistrza Miasta.
Rada Miejska 15 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną
skargę Państwa Justyny i Zbigniewa Tomkowiaków
na działalność
Burmistrza Miasta Wągrowca dotyczącą przeznaczenia działek o numerach
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ewidencyjnych 183, 184, 184, 210 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego OSADA I w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXV / 187 / 2008 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ad.pkt 18 i 19
Rada Miejska 18 głosami „za” 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” postanowiła oddalić wniosek Państwa
Justyny
i Zbigniewa Tomkowiaków z dnia 19 października 2008r. w sprawie zażalenia
(usunięcia naruszenia) na uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIII /
158 / 2008 z dnia 25 września 2008r.

ad.pkt 20
Wobec wyczerpania porządku obrad XXV 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 /

