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SESJA RADY MIEJSKIEJ
XXXIV Sesja Rady Miejskiej
W Wolsztynie

Na początku Sesji Skarbnik gminy Irena Jakubczyk poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały związanej z rozdysponowaniem przyznanego dofinansowania
subwencji oświatowej w wysokości 20 tys. zł. Środki te
mają być przeznaczone na doposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie. Rada przychyliła się do tej propozycji i w dalszej części obrad głosowała za przyjęciem uchwały.
Po przedstawieniu sprawozdania Burmistrza z prac w
okresie międzysesyjnym radni zgłaszali uwagi i zadawali
pytania. Wiceprzewodniczący Maciej Wojciechowski
wypowiedział się odnośnie przebudowy ul. Przemysłowej, a dokładniej skrzyżowania z ulicą St. Żeromskiego.
Zwrócił uwagę, że należałoby poprawić skręt w kierunku
Poznania. Problem dotyczy głównie samochodów ciężarowych z materiałami wielkogabarytowymi. Grzegorz
Wysocki, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej,
odpowiedział, że temat tego łuku był już kilkakrotnie
dyskutowany, ale na sygnał radnego będzie on jeszcze
raz rozpatrzony.
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że należy przekonać wszystkich sceptyków, ponieważ taka profilaktyka ogranicza zachorowania na tę chorobę, co
poświadczają dane Światowej Organizacji Zdrowia. Wiceprzewodniczący
Rady Krzysztof Czeszak poprosił o bardzo rozważne podejście do tej sprawy
w oparciu o uznane autorytety w medycynie, ponieważ rejestruje się także
przypadki negatywnego działania szczepionki. Zastępczyni Burmistrza Justyna
Mikołajewska powiedziała, że są prowadzone także rozmowy z wolsztyńskim Rotary Club na temat włączenia
się w tę istotną profilaktykę. Przewodniczący Komisji budżetowej Tomasz Tomiak podkreślił,
że zadaniem gminy jest współfinansowanie procesu
szczepienia, a nie nakłanianie do szczepienia, taką decyzję każdy uczestnik programu musi podjąć samodzielnie.
Dyskusję zakończył Burmistrz Andrzej Rogozinski ogłaszając, że gmina otrzymała zgodę komisji na opracowanie
projektu.

nego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października br. w
sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów,
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2014, z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 56 zł
za 1 dt. Podjęto uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych i działalności gospodarczej w Kębłowie. Z
wnioskiem o sporządzenie takiego planu, na działkach o
pow. ok. 3,75 ha położonych w Kębłowie, wystąpił właKultura na poziomie
ściciel nieruchomości, który ubiega się o koncesję na
W dalszej części Sesji przedłożono informacje dotyczące wydobycie kruszywa. Miejscowy plan zagospodarowania
O Sądzie i Szpitalu
Na Sesji o zabranie głosu poprosił także Starosta Wolsz- funkcjonowanie jednostek kultury w gminie Wolsztyna. przestrzennego umożliwi eksploatację i prowadzenie
tyński Ryszard Kurp. Poinformował radnych, że wspólne Przewodnicząca Rady Bogusława Tuchocka wyraziła sło- działalności gospodarczej na terenach o niskiej bonitacji
gleb (klasa VI). Także jednogłośnie przyjęto uchwałę odnośnie programu współpracy na 2014 rok Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Gospodarowanie odpadami

starania samorządów odnośnie przywrócenia sądu rejonowego w Wolsztynie opłaciły się, wszystko wskazuje na
to, że jesienią przyszłego roku wznowi pracę na wcześniejszych uwarunkowaniach administracyjnych. Odniósł
się także do spraw szpitala i oferowanego wsparcia przez
samorząd gminny. Wkrótce radnym będą przedstawione
szczegółowe koncepcje dalszego funkcjonowania lecznicy, w tym szczególnie sprawa dostosowania do wymogów unijnych. W opinii Starosty sytuacja w szpitalu powiatowym nie jest tak dramatyczna, jak przedstawia to
sam dyrektor. Wszelkie zaległości finansowe są wypłacane. Odmiennego zdania na Sesji był radny Antoni Janik,
który twierdził, że wzięcie kredytu pod zastaw kontraktów nie świadczy dobrze o funkcjonowaniu SPZOZ.

Walka z rakiem
Podczas obrad wywiązała się także dyskusja na temat szczepienia ochronnego
przed rakiem szyjki macicy. Sekretarz gminy Hanna Sitkowska poinformowała, że
do gminy zgłosiła się międzynarodowa
firma rozprowadzająca te szczepionki.
Przeprowadzono konsultacje z innymi
gminami, które wchodzą w ten program
oraz z wolsztyńskimi lekarzami. Wkrótce
zostanie opracowany plan wejścia w życie
tej profilaktyki. Zostanie podjęta także
współpraca z samorządem powiatowym
na temat współfinansowania projektu.
Radny Maciej Wojciechowski, w imieniu
Inspekcji Sanitarnej, poprosił o skoordynowanie działań w tej materii. Podkreślił,

wa uznania dla działalności Muzeum Regionalnego,
Wolsztyńskiego Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Wolsztyn. Zgłoszono także kilka wniosków. Radny Marian Zembrowski postulował o miejsce
w Muzeum Marcina Rożka na prace Edwarda Przymuszały. Dyrektorka Zofia Chwalisz odpowiedziała, że powstał
projekt utworzenia izby pamięci o historii powojennej
Wolsztyna w oficynie Roberta Kocha i tam mogłoby się
taka ekspozycja znaleźć. Będzie także uwzględniona sugestia Burmistrza Andrzeja Rogozinskiego Wolsztyna,
aby eksponować ogród Rożka od strony promenady.

Uchwały podjęte
Na Sesji podjęto także kilka ważnych uchwał. Między
innymi obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głów-

Jednym z ostatnich punktów Sesji były zapytania radnych
w sprawie gospodarki odpadowej w gminie Wolsztyn.
Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Obra” Krzysztof Piasek. Przypomniał założenia
obowiązującej ustawy, która weszła w życie od 1 lipca br.
Odniósł się do wywiązywania z obowiązków przez właścicieli nieruchomości. 5090 zobowiązało się do obowiązku
segregacji, natomiast 1535 właścicieli się tego nie podjęło, czyli segreguje 22.799 osób w gminie Wolsztyn (83,4
proc.), a 4.532 tego nie czyni (16,6 proc.). Wydłużenie
czasu odbioru poza miesiącami wakacyjnymi przyczyniło
się do wzrostu segregacji tworzyw sztucznych o ponad
100 proc. Znacznie udało się ograniczyć ilość odpadów.
Przy tej tendencji prawdopodobnie nie będzie potrzeby
korygowania opłaty, która jest teraz wnoszona. Radna
Barbara Bajon zapytała, czy w okresie jesiennym można
by było zorganizować specjalny wywóz liści. Przewodniczący wyjaśnił, że tego typu odbiór nie był objęty przetargiem i związane jest to z dodatkowymi opłatami. Zaznaczył jednak, że przez pierwsze miesiące funkcjonowania
ustawy zbierane są sugestie od właścicieli nieruchomości
i niewykluczone, że taka usługa będzie w następnym
okresie uruchomiona. Radny Krzysztof Czeszak zapytał,
czy można zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów do
systemu dwutygodniowego. Przewodniczący odpowiedział, że jeszcze w grudniu zostanie dostarczony właścicielom posesji cały pakiet 26 worków do tworzyw i 6 do
makulatury, jeżeli skończą się na przykład w sierpniu, to
kolejne otrzymają nieodpłatnie. Zachodzi jednak ewentualność, że nie będzie zwiększana częstotliwość wywozu
odpadów zmieszanych a tylko tworzyw sztucznych. Na
zakończenie tej części posiedzenia radny Zenon Ziomek
apelował, że powinno się zwracać uwagę na sposób segregacji tworzyw sztucznych, choćby w kwestii niezakręcania butelek, ponieważ wtedy można więcej odpadów
zmieścić w worku.
Przypominamy, że pełna relacja filmowa z Sesji znajduje
się na stronie internetowej: www.wolsztyn.pl, natomiast uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie publikowane są na stronie www.bip.wolsztyn.pl.

