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AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

Z prac komisji Rady Miasta
Komisja Spraw Społecznych zajęła się proble-

mem mieszkań komunalnych. Sytuację szczegółowo 
przedstawił Pan Andrzej Jakubowicz, który omówił ile 
wniosków o przyznanie takiego mieszkania wpłynę-
ło i jakie możliwości lokalowe ma miasto. Następnie 
ustalono, że wykonane zostaną ekspertyzy dwóch bu-
dynków, które mogłyby zostać zaadoptowane na te 
potrzeby jeśli spełnią odpowiednie kryteria. Ponadto 
ustalono, że należy rozpocząć prace nad stworzeniem 
całościowej polityki mieszkaniowej wraz z odpowied-
nimi przepisami prawa lokalnego. Następnie Komisja 
rozpatrzyła prośbę Przychodni Zdrowia Salus, która 
zwróciła się o wykonanie prac remontowych i przy-
stosowawczych budynku. Postanowiono, że w celu 
wypracowania porozumienia, zostanie przeprowa-
dzona rozmowa z kierownikiem ośrodka zdrowia. 
Komisja zajęła się również powtarzającym się proble-
mem śmieci, rozważono możliwość likwidacji gniazd 
poprzez usunięcie pojemników i wprowadzenie se-
gregacji workowej.

Podczas spotkania Komisja Budżetu i Rozwoju 
Miasta Skarbnik Piotr Szmytkowski przedstawił infor-
mację z wykonania budżetu w I półroczu.

Członkowie Komisji zaopiniowali projekty uchwał 
na sesję we wrześniu oraz zapoznali się ze statutem 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej”, do którego wstąpienie 
rozważa pani Burmistrz. Ponadto Komisja wstępnie 
zaopiniowała projekty do Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego oraz poznała kryteria, według których re-
alizowane będą inwestycje drogowe.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała 
się z uwagami dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pani 
Ewy Budzyńskiej, która prosiła o założenie podliczni-
ków, by móc oszacować faktyczne koszty funkcjono-
wania szkoły. Pani dyrektor wyjaśniła, że założony jest 
już podlicznik na energię elektryczną, ale nierozwią-
zany pozostaje problem ogrzewania i pojemników 
na śmieci. Omówiono także możliwość prowadzenia 
zajęć pozalekcyjnych i wprowadzenia do nauczania 
j. francuskiego. Komisja zajęła się też zagadnieniem 
wymiany polsko – francuskiej, którą omówiła pani 
Elżbieta Kowalska. Komisja wysłuchała też pani Mag-
daleny Płachty, która przedstawiała stan przygotowań 
do Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej.

Komisja Rewizyjna zajęła się oceną wykonania bu-
dżetu za I półrocze. Skarbnik Miasta Piotr Szmytkow-
ski odpowiedział na pytania zadawane przez Komisję 
i przedstawił ogólne kwestie wykonania budżetu. 

28 sierpnia 2007 r. odbyła się sesja nadzwyczaj-
na Rady Miasta Puszczykowa. W trakcie obrad Radni 
przyjęli trzy uchwały w sprawach:
– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po-
znaniu

– zmiany uchwały nr 48/07/V z dnia 18 lipca 2007 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Puszczykowa

– 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 możliwością 
zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 2, która jest dla miasta korzystniejsza 
niż zaciągnięcie kredytu, oraz w związku z konieczno-
ścią dokonania wymaganych przez organ nadzorczy 
zmian w Statucie.

Zwołanie kolejnej sesji nadzwyczajnej 13 wrze-
śnia 2007 r. spowodowane było koniecznością podję-
cia uchwały w sprawie utworzenia okręgu wyborcze-
go w szpitalu.

Następna sesja Rady Miasta Puszczykowa odbyła 
się 19 września 2007 r. W trakcie obrad Radni Przyjęli 
dziesięć uchwał w sprawie:
– przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na terenie Miasta Puszczykowa”.

– określenia najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wartości jednego punktu w celu ustalenia 

wynagrodzenia dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 
jednostek samorządu terytorialnego.

– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opła-
ty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności przez dotych-
czasowych użytkowników i współużytkowników 
wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości sta-
nowiących własność Miasta Puszczykowa zabudo-
wanych i przeznaczonych pod zabudowę na cele 
mieszkaniowe

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w re-
jonie ulicy Przy Murze.

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w re-
jonie ulicy Wąskiej.

– wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości.
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w re-

jonie ul. Nadwarciańskiej.
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie 
dla terenu położonego w rejonie ulic: Sobieskiego, 
Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN.

– zmiany Uchwały Nr 25/07/V z dnia 14 marca 2007 
roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pusz-
czykowa na rok 2007.

Teksty uchwał dostępne są w urządzie i na stronach 
internetowych miasta. 

Z sesji Rady Miasta


