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AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

Komisja Spraw Społecznych odwiedziła przytulisko 
dla psów funkcjonujące przy firmie Eko-Rondo, doko-
nała wizytacji dwóch niezamieszkałych domów nale-
żących do miasta (przy ul. Poznańskiej i ul. Przecznica), 
zapoznając się z dokumentacją i rozważając możliwo-
ści przeznaczenia budynków.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli lekarze we-
terynarii Tadeusz Blumczyński i Jan Blumczyński, któ-
rzy w sprawie puszczykowskiego przytuliska ściśle 
współpracują z Urzędem Miasta oraz Strażą Miejską. 
Panowie Blumczyńscy przybliżyli członkom komisji 
specyfikę swojej pracy, wskazując na największy prob-
lem, jakim jest nieświadomość mieszkańców w postę-
powaniu ze swoimi pupilami.

Weterynarzy poproszono o rozeznanie w kosztach 
oraz możliwościach wprowadzenia obowiązkowej 
identyfikacji psów za pomocą tatuowania, czipowa-
nia lub specjalnej obroży z danymi właściciela.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta rozważała moż-
liwość partycypacji mieszkańców w kosztach budowy 
dróg. Członkowie komisji poznali, w jaki sposób prob-
lem ten rozwiązywany jest w Poznaniu. Komisja za-
opiniowała projekt uchwały, zajęła się koncepcją za-
gospodarowania terenu MOSiR, rozważyła możliwość 
przeznaczenia budynków, będących w posiadaniu 
miasta oraz podjęła debatę nad wykupieniem terenu 
zakola Warty, upoważniając panią burmistrz do pro-
wadzenia rozmów z potencjalnymi inwestorami.

Komisja Rewizyjna spotykała się w lipcu kilkukrot-
nie, przeglądając tegoroczne dokumenty rachunkowe 
i księgowe urzędu.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu podsumowała 
bieżący rok szkolny, rozpoczęła analizę sytuacji loka-
lowej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz 
podjęła temat zagospodarowania terenu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.  (o.-agb)

Z prac komisji Rady Miasta

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.

11 lipca 2007 r. odbyła się pierwsza część sesji Rady 
Miasta (kontynuacja miała miejsce tydzień później). 
W trakcie obrad radni przyjęli trzy uchwały w spra-
wach:
– pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla miasta 

Puszczykowa” Panu Witoldowi Frankowskiemu,
– nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczyko-

wa” Pani Krystynie Białeckiej-Pruszewicz,
– nadania tytułu „Honorowego Obywatela miasta 

Puszczykowa” Pani Annick Vaultier.

Nie udało się zakończyć obrad nad projektem Sta-
tutu miasta. Ze względu na obszerność omawianego 
teksu i wnoszone poprawki, przewodniczący rady 
zdecydował o przerwaniu obrad, które wznowione 
zostały 18 lipca. Tego dnia, po kolejno przegłosowa-
nych poprawkach, Rada uchwaliła nowy Statut Miasta 
Puszczykowa, którego treść (bez załączników) publi-
kujemy w tym numerze „Echa”.

W dalszej części posiedzenia radni dyskutowali nad 
możliwością wykupu terenu zakola Warty.  (o.-agb)

Z sesji Rady Miasta

Wyjaśnienie do listy podatników
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami wyjaśniam, iż lista osób, którym udzielono ulg podat-

kowych na podstawie Ordynacji Podatkowej, opublikowana w poprzednim numerze „Echa” dotyczy decyzji 
wydanych w 2006 r.   Burmistrz Miasta Puszczykowa, Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Na bramie boiska sportowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 2, zawisła tablica informująca o zaka-
zie wstępu na jego teren osobom nieupoważnionym 
w godz. od 22:00 do 6:00.

Tablica została umieszczona na wniosek Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu, w związku z powtarzający-
mi się skargami okolicznych mieszkańców, na zakłó-
canie ciszy nocnej w tym rejonie miasta. 

Tablica informacyjna


