Protokół nr XXXVI / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 10 grudnia 2009 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
15

Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.18 .
Otwarcia obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył
Purczyński.

Przewodniczący Rady Miejskiej

-

dr

Władysław

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 Krzysztof Tyborski.
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 XXXV Sesji z dnia 29 października 2009r.
został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVI 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 XXXVI Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej 29 października 2009r.
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2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009
rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.

dotacji

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Kolejowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2010”.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zakończenie.

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.:
-

-

w okresie od 26 listopada wziął udział w trzech kolejnych imprezach
wynikających z programu obchodów 100 – lecia budynku szkolnego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
w ramach dyŜuru Przewodniczący Rady zajmował się bieŜącymi sprawami
Rady Miejskiej:
 przygotował treść pisma do Pani Katarzyny Jahnz-Jenek jako odpowiedz na
poruszaną sprawę,
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 przygotowało odpowiedz dla Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 odbył rozmowę z wyborcą uŜalającym się na hałas spowodowany hodowlą
kogutów przez sąsiada. Sprawa została przekazana do Komisji Rozwoju
Miasta.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta - Pan Mieczysław Linetty odniósł się do
ostatniej sprawy poruszanej przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Stwierdził, Ŝe Komisja zaproponowała ujecie w planie pracy Komisji Rozwoju
Miasta na 2010 rok tematu zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Wągrowca oraz ewentualnego rozszerzenie zakresu utrzymania i hodowli
zwierząt gospodarskich.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Mariusz Nowak zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniem dotyczącym
programu Jessica. Stwierdził, Ŝe na komisjach informowano radnych, Ŝe do spółki
tej miały przystąpić miasta leŜące na trasie Wolsztyn – Wągrowiec, a miasta takie
jak Krotoszyn, Jarocin, Gostyń, ChodzieŜ czy Murowana Goślina nie leŜą na tej
trasie. W związku z tym pytał czy miasta na trasie Wągrowiec – Wolsztyn nie są
przygotowane aby wstąpić do Spółki.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zgodził się z przedmówcą.
Oświadczył, Ŝe w pierwszej kolejności były takie uzgodnienia, aby do spółki
zwerbować te miasta, których linie kolejowe mają być modernizowane. Miasta
Rakoniewice, Wolsztyn… po konsultacji z radnymi nie wyraziły zgody z róŜnych
powodów i w związku z tym podjęto szybkie rozmowy z takimi miastami jak
ChodzieŜ, Murowana Goślina, Krotoszyn, Gostyń, Jarocin, które zyskały aprobatę
radnych i podjęły stosowne uchwały. W związku z tym w dniu 9 grudnia br.
podpisano akt notarialny o utworzeniu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Miasta
S.A. Oznajmił równieŜ radnym, Ŝe na początku stycznia 2010 r. Marszałek ogłosi
szereg konkursów, do których przystąpi spółka Jessica, która starać się będzie o
środki finansowe (na realizacje zadań w zakresie „rewitalizacji miast”). Do spółki
tej mogły przystąpić tylko miasta i środki jakie są w programie Jessica mogą być
przeznaczone wyłącznie na rewitalizacje starówek. Ponadto stwierdził, Ŝe program
Jessica będzie kontynuowany w następnych okresach finansowych Unii
Europejskiej 2014 – 2020.

ad.pkt 4
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Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu miasta na 2009 r.
Wniosła równieŜ w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegająca na:
- zmniejszeniu o 6.000 zł kosztów refundacji przejazdów bezpłatnych
i ulgowych autobusami komunikacji miejskiej w granicach miasta,
- zwiększeniu o 6.000 zł dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na
zakup ksiąŜek.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 17 – głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2009 rok.
Uchwała Nr XXXVI / 254 / 2009 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 17 – głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI / 255 / 2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
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 miasta Wągrowca w rejonie ulicy Kolejowej.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 19 – głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymujących podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI / 256 / 2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową
w obradach do godz. 1740.

przerwę

ad.pkt 7
Sekretarz Miasta –
Pan Marek Sturma
w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Poinformował radnych, Ŝe zgodnie z wnioskiem Komisji BudŜetowej została
wprowadzona poprawka do uzasadnienia omawianego projektu uchwały – zwrot
(….) „przyjętej przez samorząd wągrowiecki” został zastąpiony (…..) „przez Gminę
Miejską Wągrowiec”. Udzielił równieŜ odpowiedzi na pytanie Komisji BudŜetowej
odnośnie statusu prawnego WOPR w Wągrowcu oraz zasad pozyskiwania dotacji
z Gminy Miejskiej Wągrowiec w myśl przepisów Ustawy o finansach publicznych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI / 257 / 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Miejskiego Ośrodka 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 2010”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVI / 258/ 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9 i 10
Radni Rady Miejskiej nie zgłosili Ŝadnych uwag ani wniosków.
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ad.pkt 11
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

