Protokół Nr II/2014
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 9 grudnia 2014 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00

20

Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 17 .
II Sesję Rady Miejskiej w Wągrowcu zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
zwołał Komisarz Wyborczy w Pile.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Byczyński.

– Pan Zbigniew

Prowadzący obrady stwierdził, że w sesji uczestniczyło 20 radnych na ogólny
stan 20 radnych,
co stanowiło quorum przy którym
Rada
mogła
obradować i podejmować uchwały. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do
protokołu.
Prowadzący obrady przywitał zaproszonych gości:
- Burmistrza Miasta Wągrowca – Pana Stanisława Wilczyńskiego;
- Burmistrza Elekta – Pana Krzysztofa Poszwę;
- Senatora RP – Mieczysława Augustyna;
- Miejską Komisję Wyborczą z Przewodniczącym Panem Stanisławem
Krzyżanowskim na czele;
- Starostę Wągrowieckiego – Pana Tomasza Kranca;
- Wicestarostę Powiatu Wągrowieckiego – Pana Michała Piechockiego;
- Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego – Panią Małgorzatę Osuch;
- Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PSL – Pana Eugeniusza
Pyrzyńskiego;
- Przewodniczącą Zarządu PiS w Wągrowcu – Panią Halinę Sobotę;
- Przewodniczącego Rady Powiatowej PO – Pana Grzegorza Owczarzaka;
- Zastępcę Burmistrza Miasta – Pana Grzegorza Kamińskiego;
- Sekretarza Miasta – Pana Marka Sturmę;
- Skarbnika Miejskiego – Pana Tomasza Pachowicza;
- kierownictwo i pracowników Urzędu;
- szefów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,

2

- dyrektorów szkół i przedszkoli miejskich,
- lokalne media;
- mieszkańców miasta.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej.
Prowadzący obrady – Zbigniew Byczyński przedstawił radnym zaproponowany
przez zwołującego Sesję - Komisarza Wyborczego w Pile - porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum;
- przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie Burmistrzowi przez Przewodniczącego
Wyborczej w Wągrowcu zaświadczenia o wyborze.
4. Ślubowanie Burmistrza
5. Zakończenie obrad.

Miejskiej

Komisji

Przewodniczący Rady wnioskował o rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy
punkt - o treści – „Raport o stanie budżetu i stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec”.
Jako uzasadnienie wniosku przytoczył zapis § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy –
„Na pierwszej Sesji Rada wysłuchuje sprawozdania dotychczasowego Burmistrza
o stanie budżetu i stanie Gminy” (jako punkt 3 porządku obrad).
Powyższy wniosek został przez radnych przyjęty 18 – głosami „za”, 1 – głosem
„przeciw” (w głosowaniu nie brał udziału radny Adam Kiełbasiewicz).
Porządek obrad II Sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum;
- przedstawienie porządku obrad.
3. Raport o stanie budżetu i stanie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
4. Wręczenie Burmistrzowi przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wągrowcu zaświadczenia o wyborze.
5. Ślubowanie Burmistrza
6. Zakończenie obrad.
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ad. pkt. 3
Zgodnie z § 19 ust 2 pkt 2 Rada wysłuchała sprawozdania dotychczasowego
Burmistrza Miasta – Pana Stanisława Wilczyńskiego o stanie budżetu i stanie
Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński podziękował
ustępującemu Burmistrzowi Miasta – Panu Stanisławowi Wilczyńskiemu za jego
dokonania w ostatnich 16 latach działalności i powiedział – „Wyrażam
wdzięczność i uznanie, mówiąc dziękuję, dziękujemy. Trudno poskładać myśli,
dobrać właściwe słowa aby oddać to co chciałbym powiedzieć. Mam
świadomość, że nie wyrażę tego w pełni. Dlatego za naszym wieszczem
Adamem Mickiewiczem powiem krótki wiersz – „Ten jest większy miedzy ludźmi,
kto umie służyć i kto poświęca siebie dla dobra innych”. W zwykłych meandrach
współczesnego świata zachował Pan człowieczeństwo, które pozwoliło
realizować szczególne misje i bardzo rozważnie napisać „WIELKĄ KSIĘGĘ
NASZEGO MIASTA” w którym czyny i działania były miarą wartości człowieka.
Zostawił Pan trwały ślad na wągrowieckiej ziemi, ślad który przetrwa i którego
oceni historia. Raz jeszcze pięknie dziękuję, życzę zdrowia i optymizmu,
a akcentem tego podziękowania niech będą słowa Leopolda Staffa – „Szczęście
przemija, jak dym ginie, nikną ułudy mgliste kraje, rzeczywistością jest jedynie to,
co po wszystkim pozostaje””.
ad. pkt. 4
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu – Pan Stanisław
Krzyżanowski dokonał wręczenia Panu Krzysztofowi Poszwie - Burmistrzowi
Miasta Wągrowca zaświadczenia o wyborze.
ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Zbigniew Byczyński zgodnie z art. 29a
ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym przystąpił do czynności związanych ze
złożeniem ślubowania wobec Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta Wągrowca
Pana Krzysztofa Poszwę.
Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Poszwa wypełnił obowiązek złożenia wobec Rady
Miejskiej ślubowania wypowiadając rotę o treści - „Obejmując Urząd Burmistrza
Miasta Wągrowca uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
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a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Wągrowca”
Po ślubowaniu nastąpił symboliczny akt przekazania władzy w mieście, podczas
którego ustępujący Burmistrz Stanisław Wilczyński przekazał Burmistrzowi
Krzysztofowi Poszwie insygnia Burmistrza Miasta – łańcuch ufundowany przez
rzemieślników wągrowieckich w 2003 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński złożył w imieniu Rady
serdeczne gratulacje nowemu Panu Burmistrzowi i powiedział – „Składam
w imieniu Rady gratulacje. Liczę, że 7 – siódma kadencja Rady wróży chyba
dobrze naszej współpracy w realizacji nowych wyzwań, których głównym celem
jest poprawa życia naszych mieszkańców. Jeden z ojców polskiej niepodległości
Ignacy Jan Paderewski powiedział niegdyś, iż najważniejsze w życiu jest
świadome spełnienie obowiązków. Chciałbym życzyć Panu i wszystkim tu
obecnym, aby taka świadomość towarzyszyła nam w codziennej pracy, bo
właśnie nastaje czas pracy i mam przekonanie, że współpracy. Wykonajmy ją jak
najlepiej, czego Panu i wszystkim życzę. Gratuluję tego. To zaszczytne
i odpowiedzialne stanowisko”.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Wielkie zaufanie jakim zostałem obdarzony 30 listopada tego roku, jest dla mnie
wielkim wyróżnieniem, za które wszystkim wyborcom dziękuję. Dziękuję też
wszystkim osobom nieustannie mnie wspierającym do samego finiszu kampanii.
Zdaję sobie jednak sprawę, że nagroda ta oznacza jednocześnie olbrzymią
odpowiedzialność za mieszkańców i za losy miasta. Z tego miejsca chciałbym
podziękować za demokratyczną rywalizację moim konkurentom w czasie
wyborczych zmagań: Pani Irenie Stachowiak-Dzikowskiej oraz Panu Stanisławowi
Wilczyńskiemu. Wybory zawsze są świętem demokracji, a te pokazały wyjątkową
aktywność tych mieszkańców, którzy do tej pory z tego prawa nie korzystali. To
widoczny znak potrzeb, ale i budowy społeczeństwa obywatelskiego, które jest
świadome swoich decyzji i pozostaje pełne nadziei na realizację swoich
postulatów. Wszyscy bowiem ponosimy odpowiedzialność za miejsce w którym
żyjemy, za angażowanie się w sprawy publiczne, za nowe pomysły, za aktywne
uczestnictwo w rozwoju naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Wągrowiec. Nie sposób
w tym miejscu nie wspomnieć o wieloletniej pracy moich poprzedników, którzy
wnosili w wągrowiecki samorząd swoje osiągnięcia. Pełen szacunku i uznania
wszystkim burmistrzom za ten wkład pracy dziękuję i liczę na ich doradczą
pomoc. Zawsze moje biuro będzie dla Was otwarte. W tym miejscu nie można
zapomnieć też o tych, którzy w służbie publicznej dla naszego miasta zginęli
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w czasie II Wojny Światowej. Dlatego proszę teraz wszystkich o powstanie
i uczczenie minutą ciszy naszego wągrowieckiego bohatera – burmistrza
Szymona Wachowiaka, który wraz z towarzyszącymi mu do samego końca
urzędnikami zginął w ruinach zbombardowanego ratusza. Dziękuję.
Szanowni Państwo,
Dzisiaj Wągrowiec jest miastem potrzebującym dynamicznego rozwoju. Miastem
borykającym się z wieloma problemami natury społecznej, ekonomicznej
i gospodarczej. Jestem jednak przekonany, że wspólnie jesteśmy w stanie
zrealizować nasze marzenia. Marzenia oparte na wizji MIASTA PRZYJAZNEGO
KAŻDEMU. Oparcie strategii rozwoju na czterech filarach: RODZINY,
GOPODARKI, BEZPIECZEŃSTWA I MODERNIZACJI przyniesie zamierzone
efekty, z których – mam nadzieję – już niedługo będziemy dumni. Czy Wągrowiec
czekają wielkie zmiany? Wągrowiec, a przede wszystkim moich
współpracowników, czeka ciężka praca. Na pewno niełatwa, ale też pełna
nowych wyzwań i nowych możliwość. Przed nami nowa perspektywa finansowa
Unii Europejskiej, na którą tak liczą wszystkie samorządy w kraju. Nie zmarnujmy
tej szansy!
Z tego miejsca pragnę zaprosić wszystkie środowiska społeczne i polityczne do
współpracy. Stwórzmy jak najszerszą koalicję na rzecz rozwoju naszego
Wągrowca. Tylko razem możemy zdziałać więcej, tylko razem wygramy wielką
batalię o rozwój naszego miasta. Z szacunkiem do przeszłości, śmiało budujmy
przyszłość – i nasz kochany Wągrowiec. Dziękuję za uwagę”.
ad.pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Zbigniew Byczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

