Protokół nr III/2006
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 14 grudnia 2006r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 18.40.
Otwarcia obrad III 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 3 porządku obrad 17 radnych co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
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 protokoły Nr I/2006 z dnia 27 listopada 2006r. oraz z II/2006
dnia 6 grudnia 2006r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący obrad zaproponował radnym wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowych punktów o treści:
- „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Zbigniewa Sobolewskiego” – stanowić on będzie pkt 2 porządku obrad.
- „Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza
Bednarka” – stanowić on będzie pkt 3 porządku obrad.
Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad III Sesji: j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada i 6 grudnia
2006r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Zbigniewa Sobolewskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Zbigniewa Sobolewskiego.
4. 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 19 KW
„Samorządność Wągrowiecka 2000” w okręgu wyborczym Nr 1 w skład Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu
służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnych I i II instancji w
Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2006r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z
organizacjami pozarządowymi na rok 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego
na 2007r.
13. Zapytania i wolne wnioski
14. Odpowiedzi na wnioski
15. Zakończenie.
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ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zbigniewa
Sobolewskiego.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III/10/2006 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 3
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Bednarka.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr III/11/2006 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4 i 5
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 19 KW „Samorządność
Wągrowiecka 2000” (Pani Jolanta Nowak – Węklar) w okręgu wyborczym Nr 2 w
skład Rady Miejskie w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Następnie zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata
z listy nr 19 KW „Samorządność Wągrowiecka 2000” (Pan Dariusz Bąk) w okręgu
wyborczym Nr 1 w skład Rady Miejskie w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III/12/2006 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Uchwała Nr III/13/2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni: Jolanta Nowk – Węklar i
Dariusz Bąk złożyli ślubowanie.
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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 Jolantę Nowak–Węklar i
radnego Dariusza Bąka stan Rady od pkt. 6 wynosił 19 radnych.

ad.pkt 6
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III/ 14/2006 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński przedstawił radnym projekt
uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w
Wągrowcu zgodnie ze złożonymi przez radnych deklaracjami.
Radny Krzysztof Tyborski poprosił Przewodniczącego obrad o wykreślenie ze składu
Komisji Rozwoju Miasta.
Radny Dariusz Eitner poprosił Przewodniczącego obrad o wykreślenie ze składu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr III/15/2006 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący obrad ogłosił kilku-minutową przerwę w której wybrane Komisje
ukonstytuowałyby się i tak:
•

•

Przewodniczącą Komisji Budżetowej wybrana została radna Barbara Górna,
Zastępcą Przewodniczącej Komisji Budżetowej wybrany został radny Leszek
Zdrzałka,
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•

Sekretarzem Komisji Budżetowej wybrany został radny Krzysztof Tyborski.

•

Przewodniczącym Komisji Rozwoju Miasta wybrany został radny Mieczysław
Linetty,
Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta wybrany został radny
Marceli Kamiński,
Sekretarzem Komisji Rozwoju Miasta wybrana została radna Halina Sobota.

•
•

•
•
•

Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
wybrana została radna Aleksandra Podemska,
Zastępcą Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej wybrany został radny Mariusz Nowak,
Sekretarzem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wybrany
został radny Dariusz Bąk.

ad.pkt 8
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Wągrowcu.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur:
Radny Andrzej Gąsiorek w imieniu Klubu Radnych „SW 2000” zgłosił radnego
Alojzego Jessę na członka Komisji Rewizyjnej.
Radna Aleksandra Podemska w imieniu Klubu Radnych PO i PiS zgłosiła radnych
Krzysztofa Tyborskiego i Dariusza Eitnera na członków Komisji Rewizyjnej.
Radny Mieczysław Linetty w imieniu Klubu Radnych „SW 2000” zgłosił radnego
Marcelego Kamińskiego na członka Komisji Rewizyjnej.
Radny Zbigniew Byczyński w imieniu radnych „Forum Obywatelskiego” zgłosił
kandydaturę Grzegorza Hoffmanna na członka Komisji Rewizyjnej..
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na wniosek radnego Zbigniewa Byczyńskiego – Wiceprzewodniczącego Rady, radni
jednogłośnie zamknęli listę zgłaszanych kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Wągrowcu.
Uchwała Nr III/16/2006 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący obrad ogłosił kilku-minutową przerwę na ukonstytuowanie się
Komisji Rewizyjnej:
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•
•
•

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Alojzy Jessa,
Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Marceli
Kamiński,
Sekretarzem Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Krzysztof Tyborski.

ad.pkt 9
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych I i II instancji
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
Następnie Przewodniczący obrad zaproponował następujących radnych:
• Dariusza Eitnra,
• Zbigniewa Byczyńskiego,
• Alojzego Jessa,
• Mieczysława Linettego,
• Aleksandrę Podemską
do składu Komisji Dyscyplinarnej II instancji do orzekania za naruszenie obowiązków
przez mianowanych pracowników samorządowych :
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III/17/2006 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej II instancji do orzekania za naruszenie
obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych wybrany został radny Zbigniew Byczyński.

ad.pkt 10
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2006r.
W dyskusji glos zabrali radni:
• Krzysztof Tyborski pytał w jakim czasie zostanie zrealizowane zadanie –
wykonanie pieca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,
• Radna Jolanta Nowak – Weklar pytała o zmianę w budżecie dot. zmniejszenia
dotacji na zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 45.000 zł. – z
czego to wynika,
• Aleksandra Podemska prosiła o wyjaśnienie sprawy wprowadzenia do
budżetu kwoty 35.000 zł. na wykonanie przedłużenia ul.Leśnej,
• Radny Alojzy Jessa podziękował Panu Burmistrzowi za wprowadzenie do
budżetu miasta takich zadań jak :
- wymiana pieca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej,
- wykonanie lodowiska w Gimnazjum nr 1.
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Skarbnik Miejski Barbara Chodorowska w odpowiedzi radnym stwierdziła, że:
• jeżeli Państwo radni wyrażą zgodę zapłata za wymianę pieca w remizie
zostanie zrealizowana w br. Jeżeli nie to w 2007r. ponieważ to zadanie zostało
ujęte do projektu budżetu na 2007r.
• zmiana w budżecie dot. zmniejszenia dotacji na zadania własne – zasiłki i
pomoc w naturze w kwocie 45.000 zł. nastąpiła w oparciu o wniosek
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Na pytanie radnej Aleksandy Podemskiej odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta
oświadczając, że przy odbiorze technicznym zadania - budowa ulicy Leśnej
inspektorzy nadzoru nie podpisali protokołu odbioru z uwagi na brak barierek nad
rowem. Aby dopuścić do ruchu ulicę Leśną należało te barierki zamontować. W
związku z tym należało zabezpieczyć w budżecie środki na wykonanie tego zadania.
Rada Miejska 13 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie na 2007r.
Uchwała Nr III/18/2006 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11
Inspektor – Pan Waldemar Piechowiak w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.
Poprosił o naniesienie do przedłożonego projektu uchwały 2 autopoprawek w § 10
- ust. 1 rok „2006” zastąpić „2007”
- ust. 2 rok „2007” zastąpić „2008”
Radny Mariusz Nowak pytał o zapis ust. 9 w § 5 pkt 1a – czy są to tylko przykładowe
dyscypliny.
Pan Waldemar Piechowiak stwierdził, ze zapis tego ustępu zawiera wszystkie
propozycje wynikające ze spotkania które odbyło się we wrześniu br. Niestety nie
znalazła się taka dyscyplina jak karate ponieważ zapotrzebowania nikt nie zgłosił
(brak wniosku) w związku z tym nie ujęto tej dyscypliny w omawianym Programie.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na rok
2007.
Uchwała Nr III/19/2006 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego w 2007r.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III/20/2006 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Radny Wiesław Zając zwrócił się do Pana Burmistrza z pytaniem czy istnieje plan
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wągrowca.
W odpowiedzi radnemu Burmistrz Miasta oświadczył, że dla ponad 20% powierzchni
Wągrowca miasto posiada plan zagospodarowania. Jest to zadanie priorytetowe dla
nowej Rady i Urzędu, ale stwierdził, że będzie ono realizowane etapami.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad III 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 /

