Protokół nr IV/2006
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 28 grudnia 2006r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 18.45.
Otwarcia obrad IV 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 do punktu 2 porządku obrad 18 radnych co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny – Andrzej Gąsiorek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
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 protokoł Nr III/2006 z dnia 14 grudnia 2006r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta – Stanisław Wilczyński wnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad dodatkowych punktów o treści:
- „Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 5 KW Platforma
Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 3, w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu” –
stanowić on będzie pkt 3 porządku obrad.
- „Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu” – stanowić on będzie pkt 4 porządku obrad.
Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty 16 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzym”.
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Radny Krzysztof Tyborski wnioskował o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 –
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.”.
Rada Miejska 6- głosami „za”, 10 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzym.” oddaliła
ww. wniosek.

Porządek obrad IV Sesji: j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu III Sesji Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2006r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW
„Samorządność Wągrowiecka 2000” w okręgu wyborczym Nr 2, w skład Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 5 KW Platforma
Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 3, w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2007r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2006r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2006 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Odpowiedzi na wnioski.
11. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej
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ad.pkt 2 i 3
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW „Samorządność
Wągrowiecka 2000” ( Pan Misiak Piotr) w okręgu wyborczym Nr 2, w skład Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Następnie
zaproponował radnym podjęcie uchwały w
sprawie wstąpienia
kandydata z listy Nr 5 KW Platforma Obywatelska w okręgu wyborczym Nr 3 (Pani
Krystyna Skrzycka), w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr IV/21/2006 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Uchwała Nr IV/22/2006 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni: Piotr Misiak i Krystyna
Skrzycka złożyli ślubowanie.
Rotę ślubowania odczytał Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński :
"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 złożył gratulacje nowym radnym i stwierdził, że radni, którzy
złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu. Życzył aby
praca w tej Radzie przyniosła im wiele satysfakcji z dokonań które sobie zamierzyli.
W związku ze złożeniem ślubowania przez radną Krystynę Skrzycką i radnego
Piotra Misiaka stan Rady od pkt. 4 wynosił 20 radnych.

ad.pkt 4
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej
w Wągrowcu. Zaproponował również wprowadzenie autopoprawki poprzez dopisanie
w § 1 - do składu Komisji Rozwoju Miasta radnego Krzysztofa Tyborskiego – wniosek
radnego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzym.” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr IV/23/2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 5
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca na 2007r.
Przewodnicząca Komisji Edukacji – radna Aleksandra Podemska poinformowała
radnych że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna – Komisja analizowała
projekt uchwały i nie wnosi uwag.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty – Komisja nie
analizowała omawianego projektu uchwały pozostawiając opiniowanie Komisji
branżowej.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Alojzy Jessa – poparł omawiany projekt uchwały,
- Mieczysław Linetty – analizował projekt uchwały od strony zawodowej i stwierdził,
że program ten jest on spójny, logiczny i poprosił radnych o jego przyjęcie.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr IV/ 24/2006 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2006r.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna poinformowała radnych,
że Komisja szczegółowo analizowała projekt uchwały i nie wnosi uwag.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2007r.
Uchwała Nr IV/25/2006 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które
w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
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Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna poinformowała radnych,
że Komisja szczegółowo analizowała projekt uchwały i nie wnosi uwag.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr IV/26/2006 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2007r.. Następnie zapoznała Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu nt. przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
na 2007r. – opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili wypracowane wnioski
odnośnie projektu budżetu na 2007r.:
•

radny Mariusz Nowak - Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji zapoznał
radnych z wnioskami Komisji:
- zapewnić bezpieczeństwo dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej Nr 2
od strony ul.Janowieckiej i Krótkiej,
- zmniejszyć wydatki w rozdziale 75023 - „zakup usług remontowych” o
kwotę 25.000 zł,
- wykreślić w rozdziale 75495 pozostała działalność zadanie o treści –
„modernizacja budynku wieży OSP – opracowanie dokumentacji
technicznej” – nakłady w tym rozdziale pozostawić bez zmian,

•

Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Mieczysław Linetty poinformował
radnych, że na posiedzeniu w dniu 27 grudnia br. Komisja analizowała
wypracowane na posiedzeniu w dniu 21 grudnia br. wnioski do budżetu na rok
2007. Oświadczył, że Burmistrz Miasta zobowiązał się w formie autopoprawek
wprowadzić do przyszłorocznego budżetu takie zadania jak – budowa ulic
Spokojnej, Dalekiej i części ul. Powstańców, a w przypadku wolnych środków
wprowadzić w trakcie roku do budżetu zadanie takie jak – remont chodnika w
ul.Bydgoskiej. W związku z powyższym Komisja jednogłośnie zaopiniowała
projekt budżetu na 2007r.

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu jako pierwsza głos zabrała
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Pani Barbara Górna – wystąpienie radnej
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przedstawiła również wnioski Komisji Budżetowej do omawianego projektu uchwały
j.n.:
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 drogi publiczne gminne
dopisać kolejne zadania inwestycyjne: budowa ulicy Dalekiej, Spokojnej,
Powstańców Wlkp. (część nieutwardzona),
Droga dojazdowa do MOPS wraz z parkingiem,

6

-

zmniejszyć o 25.000 zł wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna –
rozdział 75023 Urzędy gmin,

-

zmniejszyć wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł
natomiast zwiększyć wydatki w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół o
kwotę 20.000 zł,

-

zwiększyć wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 55.000 zł z
przeznaczeniem na oświetlenie boiska treningowego (OSiR) oraz wydatki w
rozdziale 92605 o kwotę 120.000 zł na zadanie realizowane w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Kończąc wystąpienie Pani Barbara Górna oświadczyła, że wszystkie wnioski
wypracowane przez Komisję Budżetową są uwzględnione w autopoprawkach, które
przedstawi na dzisiejszej Sesji Pani Skarbnik – Barbara Chodorowska.
Kolejno głos zabrała Skarbnik Miejski – Barbara Chodorowska i przedstawiła radnym
autopoprawki Burmistrza Miasta do omawianego projektu uchwały uwzględniające
wnioski Stałych Komisji Rady.
Wykaz autoporawek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Głosowanie autoporawek Burmistrza Miasta przeprowadził Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński jak niżej:
-

Rada Miejska jednogłośnie postanowiła zwiększyć o 120.000 zł dochody z
następujących źródeł:
•
wpływy z opłaty skarbowej – 100.000 zł,
• różne rozliczenia finansowe tj. pozostałe odsetki od stanu środków na
rachunku bankowym – 20.000 zł
(str. 7 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła w dziale 600 Transport i Łączność, rozdział 60016
Drogi publiczne gminne – utwardzenie ulic na terenie miasta – dopisać kolejno
zadania inwestycyjne: budowa ulicy Dalekiej, Spokojnej, Powstańców Wlkp.
(część nieutwardzona), droga dojazdowa do MOPS wraz z parkingiem –
kwoty nie zmieniono,
(str. 10 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła zmniejszyć o 25.000 zł wydatki w dziale 750 –
Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zakup usług
remontowych
–
skreślić
wykonanie
klimatyzacji
w
pozostałych
pomieszczeniach biurowych
(str. 13 uzasadnienia)

-

jednogłośnie postanowiła w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zakup usług
pozostałych z opisu wykreślić wymiana pieca gazowego (zadanie wykonano
w 2006r.) – kwoty nie zmieniono (str. 17 uzasadnienia)
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-

14 głosami „za” 4 „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących”
zmniejszyć w dziale 801 Oświata i wychowanie :
• o kwotę 36.000 zł w rozdziale 80101 nakłady na szkoły podstawowe –
wynagrodzenia i pochodne
(str. 21 uzasadnienia)
• o kwotę 14.000 zł w rozdziale 80110 nakłady na gimnazja –
wynagrodzenia i pochodne
(str. 24 uzasadnienia)

-

jednogłośnie dopisać w rozdziale 80113 nowe zadanie - dowożenie uczniów
do szkół – zakup pozostałych usług – 20.000 zł
(str. 25 uzasadnienia)

-

jednogłośnie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
• dopisać w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zdanie – dotacje
celowe z budżetu na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego –
oświetlenie boiska treningowego (OSiR) – 55.000 zł
• zwiększyć nakłady o 120.000 zł na zadania realizowane w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowej jako
najdalej idący, a dotyczący pozostawienia w projekcie budżetu zadania –
opracowanie dokumentacji technicznej - modernizacja budynku wieży Ochotniczej
Straży Pożarnej
Rada Miejska 12 głosami „za”, 5 – głosami – „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” postanowiła ww. wniosek uwzględnić.
W dyskusji nad projektem budżetu miasta na 2007r. głos zabrali radni:
• Alojzy Jessa – poparł projekt budżetu, dokonał porównania z budżetem
ubiegłorocznym. Stwierdził, że jest on korzystniejszy niż w roku 2006,
właściwie opracowany i godzien przyjęcia,
• Krzysztof Tyborski zaproponował aby Komisje Rady uczestniczyły w pracach
przygotowawczych dot. opracowania dokumentacji technicznej na
modernizacje budynku wieży OSP.
Po zakończeniu głosowania autoporawek, Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie projekt budżetu miasta na 2007r. łącznie z przyjętymi przez Radę
autoporawkami.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 3 głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r.
Uchwała Nr IV/27/2006 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 9 i 10
Przewodniczący Rady Miejskiej życzył radnym w nowym roku, by pracą w Radzie sprawić
wyborcom wiele satysfakcji, zaś każdemu z osobna życzył zdrowia, szczęścia, powodzenia
w życiu zawodowym i osobistym. Wszelkiej pomyślności. Życzenia zdrowia, szczęścia i
satysfakcji z wykonywanych funkcji złożył Pan Przewodniczący Panu Burmistrzowi i
wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom wydziałów i jednostek oraz
wszystkim obecnym na tej Sali, zaś w imieniu obecnych i swoim wszystkim mieszkańcom
miasta.

ad.pkt 11
Wobec wyczerpania porządku obrad IV 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 /

