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AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

13 czerwca br. odbyła się sesja Rady Miasta Puszczy-
kowa. Pani burmistrz Małgorzata Ornoch – Tabędzka, 
złożyła serdeczne podziękowania za wieloletnią pra-
cę, odchodzącym dyrektorom szkół: Szkoły Podstawo-
wej nr 2, pani mgr Małgorzacie Szubert i Gimnazjum 
nr 2, pani mgr inż. Marii Irenie Borowskiej oraz pani 
mgr Ewie Komorowskiej, która do tej pory zajmowała 
się obsługą Biura Rady Miasta.

Radni, po rozpatrzeniu projektów, przyjęli uchwały 
w sprawach:
 • Zawarcia umowy z Miastem Poznań w sprawie udzie-

lenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na zadanie w zakresie kultury: „Budowa Pomnika 
Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej”.

 • Pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto 
Poznań na dzieci zamieszkałe na terenie miasta 
Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepu-
blicznych na terenie miasta Poznania.

 • Pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto 
Mosina na dzieci zamieszkałe na terenie miasta 
Puszczykowa, uczęszczające do przedszkoli niepu-
blicznych na terenie miasta Mosiny.

 • Zmiany Uchwały nr 25/07/V z dn. 14.03.2007 r., 
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczyko-
wa na rok 2007.

Sprawozdanie z sesji
 • Wykonania pierwokupu nieruchomości.
 • Zasad usytuowania na terenie miasta Puszczyko-

wa miejsc sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych oraz ustalenia liczby punktów sprzeda-
ży i podawania napojów zawierających powyżej 
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • Ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz usta-
lenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczyko-
wa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wszystkie uchwały są dostępne w internetowym Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta.

 W dalszej części posiedzenia, pani burmistrz przed-
stawiła sprawozdanie z bieżącej działalności. Radni 
w dyskusji zadali szereg pytań, dotyczących miedzy in-
nymi: planów miasta odnośnie wykupu terenu na zako-
lu Warty, wycinki dużej ilości drzew i krzewów w bez-
pośrednim sąsiedztwie Wlkp. Parku Narodowego, oraz 
planów budowy w Puszczykowie stacji benzynowej.

Powołano również komisję, która oceni wnioski 
o nadanie tytułów honorowych Miasta Puszczykowa.
 (o.-ks)

W czerwcu obrady komisji zdominowały dwa za-
gadnienia: organizacja obchodów „Dni Puszczykowa” 
oraz analiza projektów uchwał, w tym przygotowanie 
projektu nowego Statutu Miasta. Oprócz tego komi-
sje podejmowały inne tematy.

Komisja Spraw Społecznych zajęła się sprawą 
modernizacji ul. Poznańskiej i związaną z nią wycinką 
drzew. Zaproszeni pracownicy urzędu, odpowiedzialni 
za inwestycje, budowę dróg i utrzymanie zieleni wyjaśni-
li radnym założenia i sposób realizacji przebudowy ulicy. 
Ponadto komisja ustaliła rodzaj i ilość badań profilaktycz-
nych dla mieszkańców miasta. Radni: Urszula Rudzińska 
i Andrzej Dettloff poinformowali, że mimo ogólnopol-
skiego strajku lekarzy, szpital w Puszczykowie działa nor-
malnie i w związku z tym nie ma żadnych ograniczeń 

w przyjęciach. Komisja zapoznała się również z syste-
mem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 
oraz systemem powiadamiania o żywiołach.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała się 
z planem półkolonii przedstawionym przez pana Zbi-
gniewa Gorzelannego, omówiła problem aktów wan-
dalizmu na boiskach sportowych oraz zajęła się sprawą 
zakłócania ciszy nocnej przez grupy młodzieży.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zaopiniowała 
projekty uchwał podejmowane na sesji, w szczególności zaś 
omówiła projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie.

Komisja Rewizyjna na wniosek jednego z miesz-
kańców dokonała analizy inwestycji na ul. Mickiewicza.
Temat będzie kontynuowany na kolejnych posiedze-
niach.  (o.-agb)

Z prac komisji

Zaproszenie na sesję
Zapraszamy na sesję Rady Miasta, która odbędzie się 

11 lipca br. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady i terminy dyżurów radnych, 

znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta.


