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W styczniu Rada Miasta obradowała na dwóch sesjach. 
10 stycznia odbyła się sesja nadzwyczajna w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy miasta Puszczykowa 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” 
na rok 2007. Wspomniany dokument zyskał akceptację 
radnych i na jego mocy ogłoszony został konkurs na 
wykonanie niektórych zadań publicznych przez organi-
zacje pozarządowe (tekst na s. 15). 

Podczas sesji 31 stycznia 2007 r. radni odbyli szkolenie 
z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych 
na przedsięwzięcia planowane przez samorząd. Szerokich 
informacji na temat opracowywanego Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego udzielił Wal-
demar Pruss, konsultant Wielkopolskiego Ośrodka Kształ-
cenia i Studiów Samorządowych. W szkoleniu oprócz rad-
nych uczestniczyli również pracownicy urzędu.

Porządek obrad sesji obejmował:
1. Otwarcie sesji 
2. Przyjęcie programu obrad 
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dn. 10.01.2007 r.
4. Rozpatrzenie pisma wojewody w sprawie wyga-

śnięcia mandatu radnego pana Marka Błajeckie-
go. Po dyskusji radni ustalili, że wstrzymają się 
z podjęciem stanowiska w sprawie wygaśnięcia 
mandatu do czasu wyjaśnienia problemu w skali 
ogólnopolskiej. Oświadczenie radnego Marka Bła-
jeckiego w tej sprawie publikujemy na s. 4.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2007 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych jest dokumentem wy-
maganym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera on zestaw 
podejmowanych przez Miasto działań związanych 
z profilaktyką patologii oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu. Środki na ten cel przezna-
czane są z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XXXIII/90 RMP z dnia 12 listopada 1990 r. w spra-
wie przystąpienia do WOKiSS (zmiana przedstawi-
cieli). W wyniku wyborów samorządowych nastąpiła 
zmiana na stanowisku Burmistrza Miasta Puszczyko-
wa, stąd zachodzi konieczność zmiany przedstawi-
cieli Miasta w Stowarzyszeniu. Rada Miasta wyzna-
czyła do reprezentowania interesów Puszczykowa 
Panią Burmistrz Małgorzatę Ornoch-Tabędzką oraz 
Zastępcę Burmistrza – Panią Annę Gonet. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określa-
jącego wysokość stawek i szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli w szkołach prowadzonych 
przez Miasto Puszczykowo w roku 2007 r. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r (szczegółowy 
plan pracy na s. 4).

9.  Przedstawienie programu działania Stowarzysze-
nia Gmin i Powiatów Wielkopolski – przewodni-
czący Michał Chojara. Radni rozważali możliwość 
przystąpienia do stowarzyszenia.

10. Ustalenie trybu nadania nazwy dla budowanego 
Ryneczku – dyskusja.

   Rada zdecydowała, aby zaprosić mieszkańców 
Puszczykowa o przesyłanie propozycji nazw dla 
dwóch uliczek na Rynku (od strony wschodniej 
i północnej), które dotąd pozostają „bezimienne”. 
Wyboru najlepszych propozycji dokona Rada na 
jednym z najbliższych posiedzeń.

11. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Puszczykowa 
w sprawie postępowania przed Wojewódzkim Są-
dem Administracyjnym dotyczącym skargi miesz-
kańców w sprawie lokalizacji stacji paliwowej 
w rejonie skrzyżowania ul Wysokiej z południo-
wym odcinkiem ul. Poznańskiej.

   Rada przyjęła stanowisko upoważniające pa-
nią burmistrz do poparcia wniosku wojewody 
o uchylenie uchwały z 2002 roku, na podstawie któ-
rej wydano decyzję o lokalizacji stacji benzynowej 
w miejscu budzącym wiele kontrowersji. Pozwoli to na 
ponowne podjęcie rzeczowej dyskusji na ten temat. 

12. Sprawozdanie burmistrza z bieżącej działalności
13. Informacje Przewodniczącego Rady 
14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
15. Wolne głosy

Przypominamy, że teksty wszystkich podejmowa-
nych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie internetowej miasta, jak również 
w Urzędzie Miejskim, w pokoju nr 4.

Następna sesja Rady Miasta odbędzie się w śro-
dę 21 lutego o godzinie 17:00.  Zapraszamy.
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