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RADA MIASTA PROMOCJA ZDROWIA

Sesja Rady Miasta
25. kwietnia br. roku odbyła się kolejna sesja Rady 

Miasta Puszczykowa.
Głównym punktem porządku obrad było rozpatrze-

nie informacji Burmistrza Miasta Puszczykowa z wyko-
nania budżetu za rok 2006. Komisja Rewizyjna wystąpiła 
z wnioskiem o uchwalenie absolutorium za rok 2006, 
wskazując, że obecny stan prawny nakazuje rozliczyć 
z wykonania budżetu, osobę aktualnie sprawującą obo-
wiązki Burmistrza, mimo, że objęła to stanowisko do-
piero w grudniu 2006 roku. Jednocześnie komisja we 
wniosku wskazała, że podczas prowadzonych czynności 
kontrolnych natrafiła na przypadki naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych przy realizacji i rozliczaniu inwe-
stycji budowy ścieżki rowerowej przy ul. Poznańskiej, jak 
również w związku z niewykonaniem w terminie zobo-
wiązań finansowych miasta wobec Miasta i Gminy Mo-
sina z tytułu wspólnej budowy oczyszczalni ścieków.

Rada Miasta po rozpatrzeniu uzasadnienia Komisji 
Rewizyjnej podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Miasta. Jednocześnie Przewodniczący 
Rady Miasta, Marek Błajecki zadeklarował, że wystąpi 
z wnioskiem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicz-
nych o zbadanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Na sesji przyjęto również uchwałę zmieniającą 
kształt uchwały budżetowej z dnia 14.03.2007 r. Było 
to konieczne ze względu na wskazane przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w tekście 
przyjętej uchwały. Należy podkreślić, że zmiana uchwa-
ły miała tylko charakter formalny, w żadnym elemencie 
nie zmieniono kwot dochodów ani wydatków miasta.

Kolejna sesja Rady Miasta została zaplanowana na 
13.06.2007 roku, na godzinę 17.  (o.-md)

15 maja w Leeuwarden w Holandii odbyła się eu-
ropejska konferencja na temat regionalnej transfor-
macji i możliwości kontynuowania międzynarodowej 
współpracy po zakończeniu programów wspólnoto-
wych INTERREG.

W konferencji uczestniczyła burmistrz Małgorzata 
Ornoch-Tabędzka, która w roku 2006 wraz z trene-
rami ze Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu, na 
zlecenie holenderskiej firmy VNG i Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, przygotowywała polskie samo-
rządy do aplikowania o środki na współpracę trans-
graniczną i transnarodową.

Konferencja, która odbywała się pod auspicjami 
Związku Samorządów Holenderskich w siedzibie Uni-
wersytetu Nauk Stosowanych w Leeuwarden, była 
płaszczyzną wymiany doświadczeń konsultantów oraz 
przedstawicieli samorządów holenderskich, czeskich, 

Możliwości współpracy w programach europejskich

węgierskich i polskich, na temat możliwości nawiązy-
wania współpracy, która pozwoli z korzyścią dla wszyst-
kich partnerów pozyskać europejskie pieniądze.

Pani burmistrz, w ramach towarzyszących kon-
ferencji warsztatów, prezentowała 15 polskich pro-
jektów, których koncepcja zakłada międzynarodową 
współpracę. Jeśli zostaną one skierowane do Komisji 
Europejskiej, ich szansa na uzyskanie finansowania 
jest bardzo duża. Był wśród nich projekt dotyczący 
dialogu gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku 
Narodowego z innymi regionami w Europie, na temat 
zrównoważonego rozwoju turystyki, realizowanego 
w obszarach ochronnych parków narodowych.

Na zakończenie konferencji goście zostali powitani 
w renesansowych salach ratusza przez mera miasta 
Leeuwarden Geert Dalesa i zaproszeni do odwiedze-
nia mało znanej Europejczykom Fryzji.  (o.-e.s.)


