Protokół nr II/2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 06 grudnia 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
30

Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 17 .
Otwarcia obrad II 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 5 porządku obrad 19 radnych co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Od punktu 5
porządku obrad w Sesji uczestniczyło 21 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński,
- Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński,
- Michał Piechocki – Starosta Wągrowiecki
- Pyrzyński Eugeniusz – Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wągrowcu
- Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma,
-Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska,
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoł Nr I/2010 z 2 grudnia 2010 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.

Do przesłanego porządku obrad radni nie wnieśli uwag
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Porządek obrad II Sesji: j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z I Sesji Rady Miejskiej z 2 grudnia 2010 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 18 KW
Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 1, w skład
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 18 KW
Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 2, w skład
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
4. ZłoŜenie ślubowania przez radnych.
5. ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Wągrowca.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia do podpisywania poleceń
wyjazdu słuŜbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym za udział w
posiedzeniach Sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróŜy.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. Zakończenie obrad Sesji.

ad.pkt 1
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Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 18 KW
Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 1, w skład Rady
Miejskiej w Wągrowcu – Pan Marceli Kamiński.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr II/05/2010 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

ad.pkt 3
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 18 KW
Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 2, w skład Rady
Miejskiej w Wągrowcu - Pani Barbara Linetty.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr II/06/2010 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący obrad
przystąpił do ceremonii złoŜenia ślubowania przez nowo wstępujących radnych.
Prowadzący obrady Pan dr Władysław Purczyński odczytał rotę ślubowania :

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i
uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”
Ślubowanie złoŜyli:
1. radny Marceli Kamiński,
2. radna Barbara Linetty.
W związku ze złoŜeniem ślubowania przez radnych: Barbarę Linetty
i Marcelego Kamińskiego stan Rady od punktu 5 wynosi 21 radnych

4

ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan dr Władysław Purczyński zgodnie z art. 29a
Ustawy o samorządzie gminnym przystąpił do czynności związanych ze
złoŜeniem ślubowania wobec Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta Wągrowca
Stanisława Wilczyńskiego
Burmistrz Miasta Pan Stanisław Wilczyński wypełnił obowiązek złoŜenia wobec
Rady Miejskiej ślubowania wypowiadając rotę o treści - „Obejmując Urząd
Burmistrza Miasta Wągrowca uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Wągrowca”
Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Miasta:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Dwa tygodnie temu wągrowczanie powierzyli nam na kolejne cztery lata losy
naszej małej ojczyzny. Jestem przekonany, Ŝe dla nas wszystkich jest to wielki
zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. W taki sposób ja traktuję wolę
mieszkańców wyraŜoną 21 listopada tego roku.
Dlatego pozwólcie Państwo, Ŝe gratulując Wam jeszcze raz z całego serca
wyboru na radnych, złoŜe stosowne podziękowania.
W pierwszej kolejności dziękuję tym wyborcom, którzy oddali swój głos na mnie,
deklarując jednocześnie iŜ – jak to miało miejsce dotychczas – pracując ze
wszystkich sił na rzecz naszego miasta, nie zawiodę ich zaufania.
Dziękuję równieŜ tym wyborcom, którzy oddali głos na moich konkurentów, za to
Ŝe zechcieli wyrazić swoje zdanie w tej najbardziej demokratycznej formie.
Dziękując wyborcom pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców Wągrowca,
zarówno tych, którzy wzięli udział w akcie wyborczym, jak i tych, którzy nie
uczestnicząc w wyborach równieŜ wyrazili swoją wolę, Ŝe w pełnieniu
obowiązków burmistrza miasta nie bacząc na to kto, jak głosował, kierować się
będę jedynie dobrem całej lokalnej społeczności. Deklaruję jednocześnie, iŜ z
całą powagą wsłuchiwać się będę w głosy zarówno moich zwolenników, jak i tych
spośród mieszkańców, którzy nie zawsze zgadzają się z moim zdaniem
Szanowni Państwo Radni!
PowyŜsze deklaracje w całej rozciągłości stosować będę równieŜ we współpracy
z Państwem. Nie jest dla mnie bowiem waŜny podział na koalicję i opozycję. Ten
podział uznaję za jak najbardziej umowny. Dla mnie, w nadchodzących czterech
latach, waŜne będzie to, czego chcemy wspólnie dokonać dla dobra Wągrowca i
wągrowczan, waŜna będzie nie przynaleŜność partyjna, ale aktywność w
realizacji wągrowieckich projektów prorozwojowych i cięŜka, pełna poświecenia,
praca na rzecz naszej „małej ojczyzny”.
Dziś stojąc na progu szóstej kadencji odrodzonego samorządu polskiego, o taką
pracę i aktywność usilnie proszę Państwa Radnych, zapewniając iŜ ze swojej
strony, uczynię wszystko, abyśmy za cztery lata mogli z dumą złoŜyć
wągrowczanom sprawozdanie z naszych wspólnych dokonań.
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Abyśmy mogli powiedzieć mieszkańcom Wągrowca – nie zawiedliśmy waszego
zaufania.

ad.pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca. Została równieŜ wniesiona do omawianego projektu uchwały
autopoprawka w § 1 polegająca na:
- zastąpieniu kwoty „11.460” kwotą „11.730”,
- w ust 4 zastąpieniu kwoty „2.160” kwotą „2.430”.
Rada Miejska 13 głosami ”za”, 6 głosami „wstrzyma.” przy 2 głosach
„przeciwnych” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr II/07/2006 stanowi załącznik nr 4 do protokołu

ad.pkt 7
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 Dariusz Bąk w imieniu Klubu Radnych SW 2000 i SLD zgłosił radnych: dr
Alojzego Jessę, Marcelego Kamińskiego i Wojciecha Koconia na członków
Komisji Rewizyjnej.
Radny Krzysztof Poszwa w imieniu Klubu Radnych PO zgłosił radnych Mariusza
Nowaka i Jarosława Wilka na członków Komisji Rewizyjnej.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na wniosek prowadzącego obrady – Przewodniczącego Rady, radni 20 głosami
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym” radni zamknęli listę zgłaszanych
kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr II/08/2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Przewodniczący obrad ogłosił kilku-minutową przerwę na ukonstytuowanie się
Komisji Rewizyjnej:
•
•
•

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został radny dr Alojzy
Jessa,
Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrany został radny
Jarosław Wilk,
Sekretarzem Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Wojciech Kocoń.

ad.pkt 8
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński przedstawił radnym projekt
uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej
w Wągrowcu zgodnie ze złoŜonymi przez radnych deklaracjami.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr II/09/2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący obrad ogłosił kilku-minutową przerwę w której wybrane Komisje
ukonstytuowałyby się i tak:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Przewodniczącą Komisji BudŜetowej wybrana została radna Barbara
Górna,
Zastępcą Przewodniczącej Komisji BudŜetowej wybrany został radny
Andrzej Gąsiorek,
Sekretarzem Komisji BudŜetowej wybrany został radny Leszek Zdrzałka.
Przewodniczącym Komisji Rozwoju Miasta wybrany został radny
Romuald Werda,
Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta wybrany został
radny Leszek Zdrzałka,
Sekretarzem Komisji Rozwoju Miasta wybrany został radny Jarosław
Wilk,
Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
wybrana została radna Jadwiga Mianowska,
Zastępcą Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej wybrany został radny Dionizy Macioszek,
Sekretarzem Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
wybrana została radna Danuta Strzelecka.
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ad.pkt 9
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia do podpisywania poleceń wyjazdu
słuŜbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr II/10/2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 10
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie diet przysługujących radnym za udział w
posiedzeniach Sesji Rady i komisji oraz zwrotu kosztów podróŜy.
Rada Miejska 15 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 5 głosach
„wstrzymujących” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr II/ 11/2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 11 i 12
Radni nie zgłosili uwag i wniosków

ad.pkt 13
Wobec wyczerpania porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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Przewodniczący obrad

/ Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

