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DYŻURY  

PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ 

03.12.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA  

05.12.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK  

10.12.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 

12.12.2013 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA  

17.12.2013 — KRZYSZTOF CZESZAK  

19.12.2013 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI 

10:00 — 11:00, SALA nr 51 

DYŻURY  

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 

02.12.2013 — ZBIGNIEW KORYLCZUK  

09.12.2013 — GRAŻYNA SZEWCZYK 

16.12.2013 — DOMINIK TOMIAK 

15:00 — 16:00, SALA nr 51 

BIURO  

RADY MIEJSKIEJ 

pok. 50 - Magdalena Wolnik 

tel. (68) 347 45 50  

e-mail: biurorady@wolsztyn.pl 

XXXIII Sesja Rady Miejskiej — ciąg dalszy ze str.2 

Miejscowe podatki nie są przepisywane z tabeli ministra jako stawki maksy-
malne, aby uzyskać jak największy dochód w budżecie. Od lat stosowana jest 
zasada, że podatki podnoszone są o taki wskaźnik, o jaki podnosi minister fi-
nansów. Średnio na rok 2013 podwyższono o 4 proc., a na rok przyszły 0,9 
proc. Było to także wynikiem obrad komisji i konsultacji z Wolsztyńską Izbą 
Gospodarczą, Cechem Rzemiosł Różnych oraz Stowarzyszeniem Handlu i Usług. 
Dla przyciągnięcia inwestorów bądź pomocy obecnym przedsiębiorcom gmina 
stosuje także system ulg i zwolnień podatkowych. Taka polityka się sprawdza, 
ponieważ z każdym rokiem w naszej gminie przybywa terenów aktywnych go-
spodarczo. Warto odnieść się także do stawki podatku od tzw. gruntów pozo-
stałych. Do tej pory, przez okres 7 lat, wynosiła ona 10 gr od 1m kw. Przy szcze-
gółowej analizie okazało się, że inne podatki przez ten okres wzrosły o 15 
proc., dlatego podjęto decyzję o podniesieniu tej kwoty o 10 proc., czyli poda-
tek będzie wynosił 11 gr. Wszystkie wolsztyńskie podatki nie są najwyższe w 
stosunku do tego, co uchwalają inne samorządy. Oto wybiórcze przedstawie-
nie stawek podatkowych na rok 2014. Przypominamy, że wszystkie uchwały są 
opublikowane na stronie www.bip.wolsztyn.pl. Uchwalono roczne stawki po-
datku od nieruchomości w następującej wysokości: od budynków mieszkal-
nych - 0,67 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,70 zł od 1 m kw. po-
wierzchni użytkowej. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustalono w 
wysokości 46,00 zł od jednego psa. Na Sesji nie podjęto uchwały w sprawie 
podatku rolnego, ponieważ dopiero kilka dni przed obradami Główny Urząd 
Statystyczny opublikował ceny żyta potrzebne do naliczenia opłat. W przypad-
ku utrzymania kwoty nie byłaby potrzebna opinia Izby Rolniczej, jednakże 
zgodnie z zasadą jednakowego wzrostu wszystkich podatków w gminie - bę-
dzie zmiana, więc jest wymagana stosowna opinia komisji Rady i wspomniane-
go gremium. Uchwała wejdzie pod obrady na następnej Sesji. 
 
Radni mają pytania i wnioski 
Na koniec Sesji nie zgłoszono interpelacji, ale radni zadawali pytania. M.in. rad-
ny Antoni Janik pytał, ile zaoszczędzono na likwidacji szkół wiejskich. W odpo-
wiedzi zastępczyni Burmistrza Justyna Mikołajewska zauważyła, że nie było 

żadnej likwidacji. Szkoła w Karpicku wróciła do działalności samodzielnej, a trzy 
filie funkcjonują w stopniu zadowalającym. Podkreśliła, że oszczędności są 
trudne do wyliczenia, ponieważ w tych placówkach cały czas występuje rotacja 
etatowa. Koszty funkcjonowania tych szkół się nie zmieniły, a oszczędności 
można tylko uzyskać na wydatkach osobowych. A tu uzyskano to dzięki likwi-
dacji etatów dyrektorskich oraz etatów cząstkowych, ponieważ teraz nauczy-
ciele mogą uzupełniać etaty w placówce macierzystej. W tym punkcie obrad 
głos zabrał także Burmistrz Andrzej Rogozinski. Przypomniał, że uchwałą Rady 
honorowym obywatelem miasta jest Jan Paweł II. Ponieważ zapadła decyzja o 
kanonizacji naszego papieża, która zostanie ogłoszona w kwietniu, przewiduje 
się specjalną transmisję uroczystości na telebimie przed Ratuszem. Tydzień 
później odbędzie się na Rynku msza dziękczynna koncelebrowana przez ks. 
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy na 
Urzędzie Miejskim. 

Przypominamy, że pełna relacja filmowa z Sesji Miejskiej w Wolsztynie 
znajduje się na stronie internetowej: www.wolsztyn.pl, natomiast 
uchwały Rady publikowane są na stronie www.bip.wolsztyn.pl. 

 Na Sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie pomnika Powstańca Wielkopolskiego. 
 

W 90. rocznicę wyzwolenia Wolsztyna 
zorganizowano uroczyste obchody zwią-
zane z Powstaniem Wielkopolskim. W 
odnowionej kwaterze żołnierskiej zorga-
nizowano apel poległych, wydano spe-
cjalną książkę, odbyły się pokazy batali-
styczne. Już wtedy zaczęły pojawiać się 
głosy, że powinniśmy nadrobić pewne 
zaległości w postaci braku takiego jedno-
znacznego miejsca symbolizującego odzy-
skanie niepodległości naszego miasta. 
Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 
uzasadnia na Sesji - Bardzo hucznie ob-
chodzimy Święto Niepodległości 11 listo-
pada, i bardzo dobrze, bo to narodowe 
święto, ale nie zapominajmy, że w 1918 
roku Wolsztyna nie było na mapie odro-
dzonej Polski. Gdyby nie powstańcy, kto 

wie, jak potoczyłaby się historia naszej Ziemi Wolsztyńskiej. Dlatego uważam, że dla nas dniem 
odzyskania niepodległości jest nade wszystko 5 stycznia i tej dacie powinniśmy poświęcać okre-
śloną rangę. Co prawda, dzisiaj czci się ten dzień, organizowane są uroczystości na cmentarzu 
parafialnym, w miejscach, gdzie toczyły się walki, gdzie zginął powstaniec w Wolsztynie, ale nie 
mamy takiego miejsca, które można by było uczynić kultem tej historii.  
Już 5 lat temu padł pomysł postawienia pomnika, który docelowo mógłby mieć swoje miejsce w 
centralnym punkcie miasta, czyli na Rynku. To nie tylko odpowiednia ranga dla tego wydarzenia 
historycznego, ale i w tym miejscu odbył się wiec, na którym padł pierwszy strzał rozpoczynający 
działania powstańcze. Zastanawiano się, czy to ma być pomnik czy obelisk, ale ostatecznie podję-
to decyzję o pomniku. Część kosztów prawdopodobnie pokryje samorząd, ale większa część bę-
dzie pochodziła ze zbiórki publicznej. Ogólny koszt całego przedsięwzięcia to 110 tys. zł. 5 stycz-
nia, w 95. rocznicę, nastąpi ceremonialne odsłonięcie pomnika. Burmistrz Wolsztyna wystąpił do 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego z prośbą o patronat. Urząd Miejski otrzymał pisemne 

zapewnienie, że Marszałek uświetni tę uroczystość swoją obecnością. Głównymi organizatorami całego przedsięwzięcia są samorząd gminny 
oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, oddział w Wolsztynie. W sprawie pomnika powołano specjalny komitet społeczny, 
który reprezentuje cały szereg organizacji. Sprawa pomnika była dyskutowana na wszystkich komisjach Rady. Odrębną uchwałą radni jedno-
głośnie wyrazili zgodę na wzniesienie i lokalizację pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie. W takim wypadku zgodnie z literą 
prawa pomnik Powstańca wzniesiony zostanie na płycie Rynku w Wolsztynie. Burmistrz Wolsztyn za pośrednictwem Informatora Urzędu 
Miejskiego w Wolsztynie serdecznie dziękuje wszystkim organizacjom za udział i zaangażowanie w tym doniosłym przedsięwzięciu.  


