Protokół nr VI/2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 29 marca 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 19.45.
Otwarcia obrad VI 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 radny – Zbigniew Byczyński
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 V/2007 z dnia 01 marca 2006r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta – Stanisław Wilczyński wnioskował o wprowadzenie do
porządku obrad po punkcie 9 dodatkowych 2 punktów o treści:
-

„Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego – Pani
Barbary Chodorowskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia
31 lipca 1990 roku”.
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-

„Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta – Pana
Marka Sturmy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990
roku”.

Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad VI Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej z dnia 01 marca 2007r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta na 2007r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej jednostki
kultury pod nazwą „Miejski Dom Kultury w Wągrowcu”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali
mieszkalnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/2003 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy
Kościuszki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego – Pani
Barbary Chodorowskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia
dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub
współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia
31 lipca 1990 roku.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta – Pana
Marka Sturmy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy
lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
12. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2006r. :
a) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) Miejskiego Domu Kultury,
c) Muzeum Regionalnego,
d) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
e) Ośrodka Sportu i Rekreacji.
13. Przyjęcie informacji z realizacji :
a) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2006r.
b) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2006.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński przedstawił
informację ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Zapoznał również radnych z treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Wielkopolskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr V/38/2007 w
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia
2007r. do 31 marca 2008r. - ze względu na istotnie naruszenie prawa.
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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
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu na 2007r. Wniosła w imieniu Burmistrza Miasta
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą na zmniejszeniu
części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 5.973zł. (pismo Ministerstwa
Finansów z dnia 15 marca br.)
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VI/ 43 / 2007 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni Alojzy Jessa i Marceli Kamiński w temacie jakie
faktycznie należy przedłożyć dokumenty, aby uzyskać pozwolenie na
wykonanie robót budowlanych związanych z odnową elewacji.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta oświadczył, że ideą tej uchwały jest
to, aby zachęcić właścicieli nieruchomości na Rynku do rozpoczęcia prac
związanych z poprawą estetyki starówki. Stwierdził, że miasto sfinansowało
koszty wykonania dokumentacji, natomiast do zainteresowanych będzie
należało przedłożenie niezbędnych dokumentów wynikających z prawa
budowlanego, które nie stanowią dużych kosztów.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VI / 44 / 2007 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 6
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednostki kultury pod nazwą
„Miejski Dom Kultury w Wągrowcu”. Zaproponował również radnym w imieniu
Pana Burmistrza, wniesienie autopoprawki do omawianego projektu uchwały
w § 1 ust. 2 – dopisać na początku zdania - po słowie „Przyczyną” słowo
„zamiaru”.
Ponadto wyjaśnił, że w ww. projekcie uchwały proponowana jest zmiana
koncepcji realizacji zadania własnego w zakresie kultury, która ma polegać na
kupowaniu przez miasto usług kulturalnych, a nad wszystkim ma czuwać
animator, który będzie wyłoniony w drodze konkursu i funkcjonować będzie w
strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Oświadczył, że będą
utrzymane wszystkie koła, kluby działające obecnie w Miejskim Domu
Kultury. Stwierdził także, że uchwała ta nie przesądza o likwidacji MDK, jest
tylko wyraźnym sygnałem dla nas wszystkich abyśmy się poważnie
zastanowili w ciągu pół roku nad poprawą funkcjonowania kultury w naszym
mieście.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Aleksandra Podemska powiedziała, że Komisja na posiedzeniu w
dniu 21 marca br. gościła Pana Z-cę Burmistrza oraz p.o. Dyrektora Pana
Lecha Szymanowskiego. Po dyskusji nie podjęła głosowania kierując wniosek
do Pana Przewodniczącego Rady w sprawie odbycia wspólnego posiedzenia
Stałych Komisji Rady. Stwierdziła, że do wspólnego posiedzenia Komisji
Rady nie doszło w związku z tym radni, członkowie Komisji Edukacji,
indywidualnie podejmą decyzję na Sesji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – Pan Mieczysław Linetty
powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 20 marca br. gościła Pana
Grzegorza Kamińskiego Z-cę Burmistrza oraz p.o. Dyrektora Pana Lecha
Szymanowskiego. Po dyskusji na obecnych 10 radnych – 2 członków
głosowało ”za” zamiarem likwidacji MDK, 2 – głosowało „przeciw”, 6
członków „wstrzymało” się od głosowania.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetowej – Pan Leszek Zdrzałka
oświadczył, że na obecnych 5 członków Komisji – 2 głosowało „za” zamiarem
likwidacji MDK, 3 – było „przeciw”.
W dyskusji głos zabrali radni:
-

Krzysztof Tyborski stwierdził, że projekt omawianej uchwały na
posiedzeniach wszystkich Komisji Rady budził wielkie emocje i
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kontrowersje dlatego, że po raz drugi Rada podejmuje decyzję, która
odwlekana jest w czasie. Oświadczył, że jest mu bardzo przykro z
powodu tego, że jako radny dowiaduje się o takich decyzjach z mediów.
Poinformował także radnych, że pofatygował się sprawdzić jak
funkcjonuje „model złotowski” który miałby przejść na nasze podwórko –
nie znalazł osób które byłyby zadowolone z funkcjonowania kultury w
Złotowie. Wyraził również swoje niezadowolenie z faktu, że omawiany
projekt uchwały nie był konsultowany z mieszkańcami – przytoczył zapis §
12 Statutu Gmniny - ust. 1 – „ W wypadkach przewidzianych ustawą oraz
innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzane na jej
terytorium konsultacje z mieszkańcami Gminy” oraz ust. 2 – „zasady i
tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa Rada
odrębną uchwałą”. W związku z powyższym oświadczył, że radni Klubu
Radnych „PO i PiS” będą głosowali przeciwko zamiarowi likwidacji
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.
-

Wiesław Zając stwierdził, że niedobrze się dzieje, jeśli polityka wkracza w
przestrzeń kultury. Poparł wystąpienie przedmówcy. Oświadczył, że ma
odmienne zdanie nt. funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w
Wągrowcu. Powiedział także, że MDK działa dobrze i takich którzy
podzielają jego opinię jest w Wągrowcu wielu i dlatego powinno
wszystkim zależeć aby struktura w której aktualnie funkcjonuje
wągrowiecki MDK była obowiązująca. Aby udowodnić, że działania
organu wykonawczego są niewłaściwe przytoczył opinię Ministerstwa
Sprawiedliwości
Wydziału Informacji nt. możliwości dotowania
stowarzyszeń zwykłych ( przytoczył treść pisma – „Odpowiadając na
Państwa Pytania dot. możliwości dotowania stowarzyszeń zwykłych
należy powołać art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o
stowarzyszeniach – tekst jednolity Dz.U. Nr 79 z 2001r. poz. 855. Zgodnie
z tym, przepisem stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych
jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać
osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować
darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z
ofiarności publicznej. Ponadto ust. 2 powołanego art. – stowarzyszenia
zwykłe uzyskują środki na swoją działalność ze składek członkowskich. W
praktyce oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe, które powstałyby w
Wągrowcu jak np. stowarzyszenia wągrowieckich chórzystów, szachistów
czy fotografików nie mogłyby ubiegać się o dotacje z budżetu miasta),

-

Zastępca Burmistrza Miasta – Grzegorz Kamiński stwierdził, że co do
zasady się zgadza, jednak jeśli przejdzie się do szczegółów rzeczywistość
wygląda inaczej. Powiedział, że prezentując projekt uchwały w większości
zadania o których mowa mają być realizowane w oparciu o przepisy które
są zawarte w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przytoczył zapis art. 3 i 4 tej Ustawy. Ponadto stwierdził że ustawa ta jest
bardziej szczegółowa i umożliwia w drodze konkursu przyznawanie
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dotacji stowarzyszeniom,
-

Burmistrz Miasta – Stanisław Wilczyński ustosunkował się do
wypowiedzi radnych. Stwierdził, że pierwszym sukcesem jest to, że
projekt omawianej uchwały wywołał dyskusję na temat funkcjonowania
kultury w naszym mieście wśród dziennikarzy, działaczy kultury,
pracowników MDK oraz wśród radnych. Powiedział także, że omawiany
projekt uchwały opracowano w oparciu o zebrane opinie z innych miast
Polski w których zrobiono „coś na lepsze” oraz, że uchwała ta nie ponosi
za sobą żadnych konsekwencji prawnych związanych z likwidacja
placówki, mówił również, że przez pół roku jest czas aby się zastanowić,
zebrać opinie mieszkańców, działaczy kultury jak ma funkcjonować kultura
w naszym mieście - w formie jaką dzisiaj przedstawił Radzie lub w innej,

-

Krzysztof Tyborski odnośnie wypowiedzi Burmistrza stwierdził, że na
Komisjach wszyscy radni odebrali ten projekt uchwały tak, jak gdyby było
już wszystko przesądzone, co do likwidacji Miejskiego Domu Kultury,

-

Wiesław Zając odnośnie wypowiedzi Pana Burmistrza stwierdził – „ kto
za wszelka cenę chce narzucić innym własne poglądy ten dąży do
zubożenia świata bo chce go zapełnić sobą”. Zwrócił się również do Pana
Burmistrza z pytaniem czy kiedykolwiek Burmistrz lub Rada Miejska
określiła swoje oczekiwania wobec instytucji Miejski Dom Kultury.

-

Przewodniczący obrad oświadczył radnemu, że ostatnie pytanie
wykraczało poza zakres udzielonego głosu. Stwierdził, że radny Wiesław
Zając miał prawo raz zabrać głos w sprawie i ewentualnie odnieść się do
wypowiedzi Burmistrza.

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednostki kultury pod nazwą
„Miejski Dom Kultury w Wągrowcu”.
„Za” podjęciem ww. uchwały głosowało 9 radnych, 9 radnych było
„przeciw” oraz 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że zgodnie ze Statutem Gminy
- § 43 w Rozdziale VI Tryb głosowania – w przypadku równej liczby głosów,
głosowanie powtarza się, jednak nie więcej niż trzykrotnie. Kolejne
głosowanie w tej samej sprawie, Przewodniczący obrad odracza do
najbliższej sesji.
W drugim głosowaniu „za podjęciem” uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji jednostki kultury pod nazwą „Miejski Dom Kultury w
Wągrowcu” głosowało 9 radnych, 9 radnych było „przeciwnych
podjęciu” tej uchwały, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
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W trzecim głosowaniu „za podjęciem” uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji jednostki kultury pod nazwą „Miejski Dom Kultury w
Wągrowcu” głosowało 9 radnych, 9 radnych było „przeciwnych
podjęciu” tej uchwały, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że w związku z
powyższym kolejne głosowanie w tej sprawie odracza do VII Sesji.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w
obradach do godz. 1800.
ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży
komunalnych lokali mieszkalnych. Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza
3 autopoprawki polegające na:
- dopisaniu w podstawie prawnej po słowie „pkt 15” – słowa – „ustawy” oraz
po dacie „21 sierpnia 1997r.” słów – „o gospodarce nieruchomościami”,
- dopisaniu w § 1 po cyfrze „1” - „ust. 1”
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VI/45/2006 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 22/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Miejskiej w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 19 – głosami „za” (nieobecny radny Wojciech Strzelecki)
podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VI / 46 / 2007 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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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 terenu w rejonie ulicy Kościuszki.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni;
-

Alojzy Jessa zadał pytanie która linia ciągła czy przerywana wyznacza
granicę obszaru objętego planem,
Krzysztof Tyborski pytał czy istnieje zagrożenie ze strony właścicieli
gruntów których dotyczy zmiana planu – czy mogą zablokować ten projekt
oraz pytał o koszty – czy są planowane na ten cel środki w tegorocznym
budżecie miasta,

Odpowiedzi na zapytania radnych udzielił Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski:
- linia przerywana wyznacza granice obszaru objętego planem,
- trudno dzisiaj ocenić jak będą przebiegały prace związane z regulacją
terenu,
- koszt wykonania planu to 12-14.000 zł,
- w budżecie miasta zaplanowano na to zadanie środki finansowe.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie ulicy Kościuszki.
Uchwała Nr VI / 47 /2007 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
powiadomienia
Skarbnika Miejskiego – Pani Barbary Chodorowskiej o obowiązku
przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VI / 48 / 2007 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia
Sekretarza Miasta – Pana Marka Sturmy o obowiązku przedłożenia
oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944
roku do dnia 31 lipca 1990 roku.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr VI / 49 / 2007 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 12
Szefowie nw. jednostek organizacyjnych przedłożyli radnym informacje o
swojej działalności w roku 2006:
-

Pan Grzegorz Tomaszewski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej,

-

Pan Lech Szymanowski – p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury,
Przedłożył również radnym autopoprawki do omawianej informacji
stanowiącej załącznik nr 13 do protokołu.

-

Pani Zofia Zawol – Dyrektor Muzeum Regionalnego,
Pani Ewa Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Pan Romuald Werda – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Sprawozdania z działalności ww. jednostek stanowią załączniki nr 14, 15,
16, 17 i 18 do protokołu.
Komisja Rozwoju Miasta wnioskowała do Burmistrza Miasta o rozważenie
możliwości dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotą 10.000 zł z
przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.
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ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Pani Lidia Kozdęba zapoznała radnych z informacjami z
realizacji w 2006r.:
-

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych,
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani

Problemów

Ww. informacje stanowią załączniki nr 19 i 20 do protokołu.
Komisja Rozwoju Miasta wnioskowała do Burmistrza Miasta o rozważenie
możliwości przeznaczenia środków uzyskanych w roku 2006 z tyt.
wnoszonych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz
niewykorzystanych środków przez MOPiRPA na realizację Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( działania edukacyjno –
informacyjne oraz opracowanie dokumentacji na remont dachu siedziby
Ośrodka).
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 14
1.

Radna Krystyna Skrzycka i radna Halina Sobota zadeklarowały
pomoc Panu Burmistrzowi odnośnie rozwiązania problemu kultury w
naszym mieście.

2.

Radny Krzysztof Tyborski prosił o wyjaśnienie czy w Wągrowcu
wyznaczone są tereny pod inwestycje (jeżeli tak to czy istnieje na tych
terenach infrastruktura).

3.

Radna
Aleksandra
Podemska
zwróciła
się
do
Pana
Przewodniczącego Rady o rozważenie możliwości odbywania
wspólnych posiedzeń Stałych Komisji Rady bezpłatnie.

ad.pkt 15
Burmistrz Miasta podziękował radnym za pomoc w pracach dotyczących
poprawy kultury w mieście.
Radnemu Krzysztofowi Tyborskiemu

oświadczył, że inwestorzy wybierają
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miejscowości położone przy głównych drogach krajowych. Dodał, że działania
jakie podejmowane są przez Stowarzyszenie Komunikacja na pewno
spowodują większe zainteresowanie inwestorów naszym miastem ( ulegnie
poprawie komunikacja drogowa i kolejowa z Poznaniem). Dodał, że prowadzi
rozmowy z dwoma potencjalnymi inwestorami.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował Radę, że wniosek radnej
Aleksandry Podemskiej zostanie rozpatrzony.
Burmistrz Miasta w nawiązaniu do artykułu prasowego, który opublikowany
został w „Głosie Wągrowieckim” wyjaśnił radnym co następuje:
1. Stowarzyszenie „Samorządność Wągrowiecka 2000” (SW 2000)
wpisane jest w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych, Zawodowych i Fundacji, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem 0000079165.
2.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia oraz wpisem we wspomnianym
powyżej rejestrze, celem działania organizacji jest integracja
wspólnot lokalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego.
W statucie stowarzyszenia prócz takich sposobów osiągnięcia ww.
celu jak: podejmowanie działań mających doprowadzić do wzrostu
aktywności lokalnych społeczności w zakresie działalności
samorządowej, popieranie
rozwoju
gospodarczego powiatu
wągrowieckiego, inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą,
inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty, kultury,
sportu i ochrony zdrowia, rozwijanie kontaktów i współdziałanie
z
innymi stowarzyszeniami
i
organizacjami
zrzeszającymi
samorządowe wspólnoty lokalne, pojawia się zapis: prowadzenie
działalności gospodarczej, który to jest zapisem „martwym”.
Zacytowany w pkt. 2 cel działania stowarzyszenia wpisany został do
Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, na podstawie wniosku SW
2000 z dnia 10 września 2001 roku, w którym to nasze
stowarzyszenie, jednocześnie zadeklarowało, że nie zgłasza
prowadzenia działalności gospodarczej, a taką możliwość miało.
Tym
samym
wyjaśnił,
że
Stowarzyszenie
„Samorządność
Wągrowiecka 2000” nie prowadziło i nie prowadzi żadnej
działalności gospodarczej, gdyż zgodnie z wpisem w rejestrze
sądowym działalność taka nie może być prowadzona.

3.

Powyższe potwierdza także zaświadczenie o rodzaju zgłoszonej
działalności, wydane przez Urząd Skarbowy w Wągrowcu, mówiące o
prowadzeniu przez SW 2000 działalności organizacji profesjonalnych
– PKD 9112Z.
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Biorąc przedstawione argumenty pod uwagę, stwierdził, że jego działalność
jako osoby pełniącej jednocześnie funkcję Burmistrza miasta Wągrowca
pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad VI 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 /

