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AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zapoznała się ze 
stanem prac na ul. Poznańskiej. Na pytania radnych 
odpowiedziała osoba odpowiedzialna za moderni-
zację drogi – kierownik ds. infrastruktury technicznej 
pani Barbara Mulczyńska. Radni zaopiniowali również 
projekty uchwał.

Skarbnik Miasta Piotr Szmytkowski poinformował 
o przebiegu prowadzonych kontroli podatkowych, 
przedstawił wstępną informację na temat wyko-
nania budżetu w I półroczu oraz zapoznał radnych 
z możliwością wprowadzenia tzw. opłat adiacenckich 
– dodatkowego podatku od wzrostu wartości nieru-
chomości. Członkowie Komisji jednogłośnie odrzucili 
dalszą dyskusję na temat ww. opłat.

Komisja rozważała również możliwość przezna-
czenia obiektów komunalnych. Przewodnicząca Iwo-
na Janicka poinformowała, żeby do czasu kolejnego 
posiedzenia komisji, radni zgłaszali propozycje na za-
adoptowanie budynków, należących do miasta.

Osobne spotkanie Komisji Budżetu w całości poświę-
cone zostało na debatę nad możliwością wykupu terenu 
zakola Warty oraz jego przeznaczenia. Burmistrz Mał-
gorzata Ornoch-Tabędzka przedstawiła historię nego-
cjacji z właścicielem terenu. Radni poznali szacunkowe 
koszty uzbrojenia zakola oraz prognozę kwoty długu 
w przypadku jego zakupu. Mieszkańcy, biorący udział 
w dyskusji zdecydowanie opowiedzieli się za wykupem 
terenu. Wysoka temperatura debaty i różne opinie na 
temat zagospodarowanie zakola Warty udowodniły, że 
konieczne jest szybkie rozwiązanie tej sprawy.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu rozważyła moż-
liwość finansowania dodatkowych zajęć sportowych 
dla dzieci ze szkół podstawowych. W oparciu o opinie 
obecnych i przyszłych dyrektorów szkół oraz po zapo-
znaniu się z stanowiskiem Komisji Architektoniczno-
Urbanistycznej, komisja przeanalizowała sytuację lo-
kalową Szkoły Podstawowej nr 2, podejmując decyzję 
o jej rozbudowie.  (o.-agb)

Z prac komisji Rady Miasta

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

19 września br. o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Podleśna 4.
Jednocześnie informujemy, że terminy posiedzeń Komisji Rady i terminy dyżurów radnych, 

znajdują się na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta.

Z sesji Rady Miasta

Telefony alarmowe
Policja w Puszczykowie

Komisariat 061 8133 193
Sytuacje wymagające natychmiastowej interwencji

0 602 430 098

Telefon dyżurny Straży Miejskiej
0 692 458 534

W dniu 20 sierpnia 2007 r. podczas uroczystej Mszy Św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebo-
wziętej pożegnaliśmy ks. Piotra Lidwina, odchodzącego do własnej parafii w Tomicach. Jako proboszcz podej-
mie się bardzo trudnego zadania ratowania zniszczonego XVI-wiecznego kościoła. 

Serdecznie dziękujemy za posługę w puszczykowskiej parafii i aktywną pracę z młodzieżą. Życzymy powo-
dzenia w dalszej pracy duszpasterskiej. 

Ks. Piotr Lidwin proboszczem w Tomicach

31 lipca 2007 r. odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miasta Puszczykowa. W trakcie obrad Radni przyjęli 
dwie uchwały w sprawach:
–  zaciągnięcia kredytu długoterminowego
– zmiany uchwały nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puszczykowa na rok 2007.

Uchwały zostały podjęte w związku z planowaną termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2 i wiążącymi 
się z tym kosztami.  (o.-ks)


