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AKTUALNOŚCI RADA MIASTA

Z prac komisji Rady Miasta

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

14 listopada 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.

Komisja Spraw Społecznych ponownie zajęła się 
sprawą problemów lokalowych miasta oraz rozważy-
ła możliwość powołania specjalnej komisji oceniającej 
wnioski o przyznanie mieszkań z zasobów komunal-
nych, w skład której mieliby wejść: pracownicy urzędu 
i MOPS, radny oraz osoby, działające w organizacjach 
pozarządowych lub społecznych.

Członkowie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 
oprócz zaopiniowania projektów uchwał, zapozna-
li się z pracami nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 
i głównymi założeniami Strategii Rozwoju Miasta. Na jed-
nym ze spotkań Komisji obecny był pan Bartłomiej Kustoń 

– ekspert zarządzania strategicznego, który pokazał rad-
nym jak wyglądać będą prognozy finansowe dla poszcze-
gólnych inwestycji.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowa-
ła wykonanie budżetu w I półroczu oraz zajęła się 
analizą dokumentów księgowych urzędu za kolejne 
miesiące. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oprócz 
zaopiniowania projektów uchwał, zajęła się także 
bieżącymi problemami szkół – odwiedzono placów-
ki i na miejscu skonfrontowano zgłaszane przez dy-
rektorów potrzeby. 

Podczas sesji, która odbyła się 17 października br. 
radni dokonali wyboru ławników do Sądu Okręgowe-
go i Rejonowego w Poznaniu. Ze względu na małą licz-
bę zgłoszonych kandydatów, wszyscy, którzy ubiegali 
się o stanowisko ławnika zostali wybrani. Przez kolejne 
cztery lata funkcję ławnika pełnić będą panie: Małgo-
rzata Dahlke, Ewa Miszewska-Muth, Anna Pawlak, Mał-
gorzata Bekas, Teresa Rochowiak i Elżbieta Wolińska. 

Rada Miasta przegłosowała cztery uchwały w sprawie:
– wyboru ławników,
– zmiany uchwały Nr 256/06/IV z dnia 17 paździer-

nika 2006 roku w sprawie procedury uchwala-
nia budżetu Miasta Puszczykowa oraz rodzaju 

i szczegółowości materiałów informacyjnych to-
warzyszących projektowi budżetu,

– przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych (szczegóły na str. 13),

– zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez 
osoby fizyczne i prawne.

Obecny na sesji Komendant Komisariatu Policji 
w Puszczykowie nadkom. Sławomir Kaczmarek odpo-
wiadając na pytania radnych i gości, zrelacjonował bie-
żące prace funkcjonariuszy. Skierował również prośbę 
do radnych o dofinansowanie w przyszłym roku  zaku-
pu benzyny do służbowych samochodów. 

Z sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta
Małgorzata Ornoch-Tabędzka 
Poniedziałki 14.00 do 16.00
Środy 8.00 do 10.00

Zastępca Burmistrza 
Anna Gonet
Wtorki 13.00 do 15.00
Środy 9.00 do 11.00

Sekretarz 
Maciej Dettlaff
Poniedziałki 13.00 do 15.00
Środy 8.00 do 10.00

Dane adresowe
Urząd Miejski
ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
tel. 061 898 37 00, fax 061 8133 31 72
e-mail: um@puszczykowo.pl

Dyżury dla mieszkańców
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
marek.blajecki@wp.pl

Zastępca Przewodniczącego 
Janusz Szafarkiewicz
januszszafarkiewicz@wp.pl

Dyżury radnych
Każdy poniedziałek 
od 16.00 do 17.00 po uprzednim skon-
taktowaniu się telefonicznie lub mailowo

Biuro Rady Miasta
tel. 061 898 37 34
e-mail: bartkowiak@puszczykowo.pl,
szostak@puszczykowo.pl


