Protokół Nr XI/2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 września 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1900.
Otwarcia obrad XI 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 21 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.
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.
Radni minutą ciszy uczcili śmierć radnego III kadencji Rady Miejskiej
w Wągrowcu – Pana Zbigniewa Kantorskiego.
W wyniku głosowania protokoły Nr VIII/2011 z Sesji z 28 czerwca br., Nr IX/2011
z Uroczystej Sesji z 23 lipca br. oraz z X Nadzwyczajnej Sesji z 25 sierpnia 2011 r.
zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Radni nie zgłosili uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
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 przyjęcie protokołów Nr VIII/2011 z Sesji z 28 czerwca br., Nr IX/2011
z Uroczystej Sesji z 23 lipca br. oraz z X Nadzwyczajnej Sesji z 25 sierpnia
2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 r.:
a) budŜetu miasta,
b) wieloletniej prognozy finansowej,
c) planów finansowych jednostek kultury.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
Ŝłobków i klubów dziecięcych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wkładu pienięŜnego.
9. Przyjęcie informacji o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2010/2011.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na wnioski.
12. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złoŜył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami - m.in. wziął udział:
- w dniach 18 - 21 sierpnia br. wyjeździe delegacji do Gyula na doroczne
spotkaniu miast partnerskich,
- 28 sierpnia br. w doŜynkach Powiatowo-Gminnych Wapno 2011 wraz
z Zastępcą Burmistrza Miasta, we mszy św. pw. Św. Barbary oraz przejeździe
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-

-

korowodu doŜynkowego ulicami Wapna na stadion i udział w uroczystościach
doŜynkowych,
4 września br. w doŜynkach w Mieścisku,
1 września br. wraz z Burmistrzem i przedstawicielami władz powiatu
wągrowieckiego złoŜył hołd poległym wągrowczanom w czasie II wojny
światowej. Wieńce kwiatów oraz znicze złoŜono przy pomniku na ulicy
Kościuszki, a takŜe pod tablicą upamiętniającą zburzenie Ratusza przy ulicy
Gnieźnieńskiej oraz na grobie Burmistrza Wągrowca Szymona Wachowiaka,
10 września br. wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta wręczył listy gratulacyjne
Andrzejowi i Stanisławowi Gąsiorkom za wyróŜnienie ich diamentową oznaką –
najwyŜsze odznaczenie Związku Piłki Ręcznej,
16 września br. w obchodach 30 – lecia „Teatru Prób”,
17 września br. w uroczystości jubileuszu 20-lecia działalności Poznańskiego
Towarzystwa „Amazonki”,
26 września br. w prezentacji na Rynku nowych autobusów Zakładu
Komunikacji Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał równieŜ radnych z następującymi
pismami:
- Przewodniczącego Kręgu seniorów ZHP „Damy Radę w sprawie nadania
jednej z ulic Wągrowca imienia „Harcmistrza Franciszka Grajkowskiego,
- Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu w sprawie:
• wsparcia finansowego i organizacyjnego działalności Orkiestry Dętej
Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego,
• uwzględnienia w budŜecie na 2012 rok środków w kwocie 200.000 zł
z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy szkoły,
- Prezesa Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego Pana
Macieja Zielińskiego w sprawie zwolnienia z opłat za najem lokali (sali
i garaŜu) usytuowanego w budynku przy ulicy Berdychowskiej 54d,
- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Misolffa księdza
kanonika Andrzeja Rygielskiego w sprawie rozwaŜenia moŜliwości
dofinansowania w 2012 r. rozbudowy Hospicjum Miłosiernego Samarytanina,
- Pana Piotra Nowaka w sprawie objęcia obszaru ulic „Kcyńskiej, Konopnickiej
oraz śeromskiego zakazem hodowli zwierząt domowych (kury, kaczki itp.).
PowyŜsze pisma zgodnie wg. właściwości zostały przekazane do załatwienia
Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Przewodniczący obrad zapoznał równieŜ radnych z informacją Burmistrza Miasta
nt. podmiotów wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
uŜytecznej wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Wągrowcu oraz pismem
radnego dr Alojzego Jessy w sprawie wydania opinii czy przewodniczący stałej
komisji Rady moŜe jednocześnie pełnić funkcję sekretarza w innej komisji.
Przewodniczący poinformował radnego, Ŝe nie widzi przeszkód, aby
przewodniczący stałej komisji mógł pełnić funkcję sekretarza w innej komisji stałej
Ww. pisma stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu.
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ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1720.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 r.:
d) budŜetu miasta,
e) wieloletniej prognozy finansowej,
f) planów finansowych jednostek kultury.
Poinformował równieŜ radnych, Ŝe opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu nt. ww. informacji jest pozytywna.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady oświadczyli, Ŝe członkowie Komisji
pozytywnie ocenili realizację wykonania budŜetu za I półrocze bieŜącego roku.
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 roku budŜetu miasta,
wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych jednostek kultury
została przyjęta przez Radę jednomyślnie.
ww. informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2011 r.
Wniósł równieŜ autopoprawkę polegającą na zwiększeniu dochodów z tytułu
wpływów za przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności
o kwotę 26.000 zł i przeznaczeniu tych środków na realizacje zadań:
- przygotowanie niezbędnych ekspertyz, analiz i opinii – 8.000 zł,
- przeprowadzenie konserwacji boiska do piłki noŜnej przy Sz.P. Nr 4 – 8.000 zł,
- zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i rzutnikiem dla Sz.P. Nr 3 –
10.000 zł.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe Wojewoda Wielkopolski pismem
Nr FB.I-6.3111-290/11 z dnia 08 września 2011 roku zmniejszył plan dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 249 000 zł. Zmniejszenie dotacji dotyczy
realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa ulic: Ks. Wujka, Targowej,
Przecznica oraz odcinka ul. Piaskowej do ronda w ul. Bydgoskiej wraz ze ścieŜką
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pieszo-rowerową do ul. Piaskowej i infrastrukturą sieciową w Wągrowcu” w
ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych 2008-2011”, w związku z zakończeniem postepowania przetargowego
i wyborem najkorzystniejszej oferty poniŜej zakładanej wartości kosztorysowej.
Koszt realizacji powyŜszego zadania to obecnie kwota 2 831 700 zł.
W związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji
usług publicznych” zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 150 zł.
Środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych w związku
z wyjazdami naszych pracowników na specjalistyczne szkolenia z zakresu
działalności instytucji samorządowych.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile pismem Nr DPL 3101-15/11 z dnia
30 sierpnia 2011 roku zwiększyło plan dotacji celowej na zadania zlecone
w wysokości 14 300 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień
09 października 2011 r. PowyŜsza kwota jest pierwszą transzą środków
finansowych i nie obejmuje kwot przeznaczonych na zryczałtowane diety dla
członków obwodowych komisji wyborczych.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 031.8.2011 z dnia 19 maja 2011 roku
z Gminą Mieścisko, wprowadza się dotację w wysokości 3 446 zł, będącą
zwrotem poniesionych kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy
Mieścisko w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta
Wągrowca. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększeniu ulegają zaplanowane
wydatki na ten cel.
Pozostałe zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych
i związane są z prawidłową realizacją budŜetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
*
plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego
odrębnymi ustawami,
* plan dotacji udzielanych z budŜetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.
Biorąc powyŜsze pod uwagę proponowane zmiany są konieczne i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2011 r.
Uchwała Nr XI62/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe przejęcie drogi wojewódzkiej nr
241 na odcinku od Ronda Kaliska do ul. Wojska Polskiego w której ciągu znajdują
się m. in. ulice: Kcyńska, Przemysłowa, Pałucka, Janowiecka, Kolejowa stanowi
etap przejmowania i porządkowania sieci ulic na terenie miasta. Aktualnie miasto
zarządza niektórymi ulicami wojewódzkimi, które zostaną przekazane
i pozbawione kategorii dróg wojewódzkich po wybudowaniu IV etapu obwodnicy.
Mając na uwadze potrzebę ich modernizacji przejęcie ww. ulic umoŜliwi miastu
przygotowanie zadań oraz ubieganie się o środki finansowe spoza budŜetu
miasta. Zmiana kategorii ulicy wojewódzkiej nr241 na drogę gminną będzie
stanowić uzupełnienie sieci naszych dróg oraz pozwoli na racjonalne zarządzanie
drogami na terenie miasta. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego (uchwała nr 104/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku).
0Przedstawiając powyŜsze podjęcie uchwały uwaŜa się za uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XI/63/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe z dniem 4 kwietnia bieŜącego
roku weszła w Ŝycie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa określa zasady organizowania
i funkcjonowania opieki nad dziećmi, warunki świadczonych usług, kwalifikacje
osób sprawujących opiekę, zasady jej finansowania oraz sposób sprawowania
nadzoru nad warunkami i jakością świadczonych usług. Ustawa przewiduje
sprawowanie opieki w formie Ŝłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna
lub przez nianie. Prowadzenie Ŝłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 201 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do
rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych, który ma być prowadzony przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. Ustawa precyzuje jakie elementy winien
zawierać rejestr, jakie dokumenty naleŜy złoŜyć oraz jakie załączyć. Wpis do
rejestru podlega opłacie, której wysokość, zgodnie z przepisami cytowanej na
wstępie ustawy ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie moŜe
być wyŜsza niŜ 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 stycznia
w 2011 r. wynosi: 1386 zł (zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są
zwolnione z opłaty). Przepisy ustawy nie przewidują niepobierania opłaty za wpis
do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a takŜe fakt, Ŝe
odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach
Gminy oraz aby zachęcać potencjalnych chętnych do prowadzenia działalności
polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, zaproponowano, by wysokość opłaty
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za wpis do rejestru wynosiła 5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, która na
dzień dzisiejszy wynosi 69.30 zł. Zaproponowana kwota pozwoli przynajmniej
częściowo pokryć koszty nowego zadania, które zostało przekazane Gminie bez
zagwarantowania środków na jego realizację, jednocześnie nie będzie stanowić
nadmiernego obciąŜenia dla podmiotów zainteresowanych uzyskaniem wpisu.
W świetle powyŜszego, celem realizacji w szczególności zapisów ustawy
dotyczących prowadzenia przez Burmistrza Miasta rejestru, koniecznym staje się
podjęcie niniejszej uchwały.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru Ŝłobków i klubów dziecięcych.
Uchwała Nr XI/64/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 8
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
w Wągrowcu wkładu pienięŜnego.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe na podstawie uchwały Nr
XLII/294/2010 z dnia 25 maja 2010 r., w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012 (WPI), Rada Miejska w
Wągrowcu podjęła decyzję o zabezpieczeniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2011-2032, środków finansowych na podniesienie
kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp.
z o.o. w Wągrowcu o kwotę 714 000 zł, poprzez utworzenie 1 428 nowych
udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy. Podniesienie kapitału zakładowego
związane jest z realizacją projektu budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów
Nowe – Toniszewo – Kopaszyn (ZZO) w ramach Działania 3.1 „Racjonalizacja
gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wpisanie projektu Budowy Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn do WPI Miasta
Wągrowca, a takŜe do WPI pozostałych gmin – udziałowców spółki miało na celu
zabezpieczenie środków finansowych na uzupełnienie wkładu własnego
inwestora. Udziałowcy zobowiązali się do zabezpieczenia środków finansowych
na łączną kwotę 4 201 500 zł i podniesienie kapitału zakładowego spółki, z czego:
1. Gmina Miejska Wągrowiec obejmie 1 428 udziałów o wartości nominalnej
500 zł kaŜdy (wkład finansowy 714 000 zł),
2. Gmina Miejska ChodzieŜ obejmie 1 129 udziałów o wartości nominalnej 500
zł kaŜdy(wkład finansowy 564 500 zł),
3. Gmina Rogoźno obejmie 1 013 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 506 500 zł),
4. Gmina Wągrowiec obejmie 682 udziały o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 341 000 zł),
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5. Miasto i Gmina Skoki obejmie 517 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
kaŜdy (wkład finansowy 258 500 zł),
6. Miasto i Gmina Gołańcz obejmie 496 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
kaŜdy(wkład finansowy 248 000 zł),
7. Gmina Budzyń obejmie 487 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 243 500 zł),
8. Miasto i Gmina Szamocin obejmie 433 udziały o wartości nominalnej 500 zł
kaŜdy (wkład finansowy 216 500 zł),
9. Gmina Ryczywół obejmie 422 udziały o wartości nominalnej 500 zł
kaŜdy(wkład finansowy 211 000 zł),
10. Miasto i Gmina Margonin obejmie 367 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
kaŜdy(wkład finansowy 183 500 zł),
11. Gmina Mieścisko obejmie 352 udziały o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 176 000 zł),
12. Gmina Damasławek obejmie 331 udziałów o wartości nominalnej 500 zł
kaŜdy (wkład finansowy 165 500 zł),
13. Gmina ChodzieŜ obejmie 322 udziały o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 161 000 zł),
14. Gmina Mieleszyn obejmie 236 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 118 000 zł),
15. Gmina Wapno obejmie 188 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy
(wkład finansowy 94 000 zł).
W związku z powyŜszym podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione i celowe.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu wkładu pienięŜnego.
Uchwała Nr XI/65/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak przedstawił radnym
Informację o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2010/2011.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację
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ad.pkt 10 i 11
Radna Katarzyna Jehnz-Jenek pytała czy w trakcie budowy tarasu przy OSP
przez firmę – Wytwórnia Elementów Betonowych Usługi Brukarskie Pana
Matuszaka będą prowadzone kontrole jakości materiałów drogowych, aby nie
doszło do przypadku jak z budową ulicy Wodnej.
Radna odniosła się równieŜ do informacji zamieszanych w Biuletynie Informacji
Publicznej. Stwierdziła, Ŝe
BIP naszych podległych jednostek nie jest
aktualizowany, oraz zwróciła uwagę, ze rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta
kończy się na 2007 roku.
Radny Mieczysław Spychaj pytał:
1) czy do Osiedlu Wschód zostanie doprowadzona linia kolejowa,
2) jak wygląda sprawa związana z budową ulic Kcyńskiej, Bonowskiego,
Marcinkowo i Taszarowo,
3) jakie będą skutki finansowe do budŜetu w związku z budową małej
obwodnicy,
4) czy jest moŜliwość zatrudnienia radcy prawnego, który byłby do dyspozycji
radnych.
5) zrównania opłat za pobyt uczniów naszych szkół w aquaparku,
6) o nieprawidłowości w Spółce Międzygminne Składowisko Odpadów
Komunalnych, aby tym problemem zajęła się Komisja Rewizyjna.
Burmistrz Miasta odpowiadając na pytania radnej Katarzyny Jahnz-Jenek
powiedział, Ŝe uwaga odnośnie jakości materiałów drogowych jest słuszna.
Nieprawidłowości na ulicy Wodnej zostaną naprawione w ramach gwarancji. Przy
budowie tarasu przy OSP będą prowadzone kontrole w ramach nadzoru
budowlanego.
Odpowiadając na pytania radnego Mieczysława Spychaja powiedział, Ŝe:
1) do Osiedla Wschód nie będzie doprowadzona linia kolejowa,
2) budowa ulicy Kcyńska – trwają przygotowania do
opracowania
dokumentacji technicznej. W przypadku pozyskania środków z zewnątrz
budowę tej ulicy planuje się na 2013 rok. Odnośnie budowy ulicy
Bonowskiego, Mikołajczyka, Taszarowo i Marcinkowo obszernych
wyjaśnień udzielił podczas prezentowania informacji z działalności
Burmistrza za okres od ostatniej Sesji w punkcie 3 obrad dzisiejszej sesji,
3) za wcześnie aby dzisiaj mówić o skutkach finansowych w związku
z budową tej drogi. Zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju Miasta do 2020
roku, zadanie to przewidziane jest do realizacji w latach 2015 – 2020,
4) radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim słuŜy równieŜ poradą
prawną naszym radnym,
5) opłata jaką wnoszą do aquaparku szkoły za pobyt ucznia podczas lekcji
wychowania fizycznego jest równa i wynosi 6 zł od ucznia,
6) Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych jest spółką prawa
handlowego – w związku z tym Rada nie moŜe jej kontrolować. Powiedział,
Ŝe w Spółce nie stwierdzono Ŝadnej sprawy kryminalnej. Nadzór nad
prawidłowym funkcjonowaniem spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
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Na pytania radnej Katarzyny Jahnz – Jenek odnośnie Biuletynu Informacji
Publicznej Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma stwierdził, Ŝe kaŜda nasza
jednostka prowadzi BIP na stronie Urzędu Miejskiego. Co do aktualności BIP-u
musieliby się wypowiedzieć osobiście dyrektorzy. Odnośnie publikacji zarządzeń
Burmistrza Miasta zapewnił radną, Ŝe do końca roku zostaną one zamieszczone.

ad.pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad XI 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 /

