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XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wolsztynie
Na początku Sesji radny Antoni Janik wnioskował o
rozszerzenie porządku obrad o punkt związany z
ekwiwalentem za urlop burmistrza oraz debatę na
temat Szpitala powiatowego. Przewodnicząca Rady
zwróciła uwagę, że o tych sprawach była już niejednokrotnie mowa i padły wyjaśnienia na poprzedniej
Sesji. Ponieważ radny zgłosił jednak wniosek formalny, poprosiła raz jeszcze o informacje. Głos zabrał
radca prawny Aleksander Adamczak, który przypomniał, że odnośnie urlopu burmistrza wydał opinię
prawną, kiedy radny Jacek Kowalski składał w tej
sprawie stosowny projekt apelu. Ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Wolsztyn nie dają
podstaw wydania nakazu, aby udzielić urlopu wypoczynkowego burmistrzowi. Radca odwołał się także
do ubiegłorocznego wyroku Sądu Administracyjnego
w Warszawie, który potwierdza jego stanowisko. Natomiast w sprawie Szpitala powiatowego przewodnicząca Rady podkreśliła, że 28 stycznia br. do Biura
Rady wpłynęło pismo starosty wolsztyńskiego i jednocześnie przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ,
który przysłał koncepcję programu dostosowawczego Szpitala. W tym piśmie została zawarta prośba o
pomoc finansową gminy Wolsztyn. Ta sprawa będzie
przedyskutowana w najbliższym czasie. Po tych wyjaśnieniach porządek posiedzenia przegłosowano bez
dwóch zgłoszonych wcześniej wniosków.

niejsza. Burmistrz wspomniał także o wyjeździe do
Lubben, gdzie dokonano przekazania rzeźb wolsztyńskich artystów, ale nade wszystko ta wizyta dotyczyła
omówienia współpracy miast partnerskich w bieżącym roku. Bogaty program będzie przedstawiony i
omówiony na komisjach Rady. W połowie stycznia
burmistrz patronował konkursowi poetyckofotograficznemu, który odbył się w Bibliotece Miejskiej. Z ramienia Rady z komisją konkursową współpracowała radna Barbara Bajon. Burmistrz szczególnie podkreślił tu wysoki poziom artystyczny prac naSprawozdanie z pracy między Sesjami
W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej bur- desłanych przez mieszkańców Wolsztyna i gminy, a
mistrz przedstawił m.in. Informację o obchodach dokładnie tych ukazujących naszą przyrodę i walory

rocznicy wyzwolenia Wolsztyna, o których pisaliśmy
w poprzednim wydaniu Informatora. Podziękował
mieszkańcom gminy, w tym radnym, za liczny udział
w uroczystości. W swym wystąpieniu szerzej omówił
konferencję w Komendzie Powiatowej Policji w
Wolsztynie, na której przedstawione zostały wyniki
ubiegłorocznej pracy. W odprawie uczestniczył między innymi zastępca komendanta wojewódzkiego
Policji w Poznaniu insp. Romuald Głowacki. Na spotkaniu tym przedstawiono informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2013 roku. Całość podsumował komendant powiatowy Policji w Wolsztynie insp.
Zbigniew Drzymała, który w swoim wystąpieniu dziękował policjantom i pracownikom cywilnym za dobrą
pracę, a przedstawicielom samorządów za pomoc,
bez której służba mundurowych byłaby o wiele trud-

turystyczne. W sprawie infrastruktury technicznej
gminy w sprawozdaniu burmistrza wspomniano o
tym, że pod koniec stycznia rozpoczął się proces inwestycyjny, związany z kolejną drogą na terenie Komorowa. Trwają już procedury związane z wdrożeniem dwóch zadań, a mianowicie budowy ulicy Górnej we Wroniawach i ulicy Sosnowej w Karpicku.
Urząd Miejski kładzie szczególny nacisk na dobre
przygotowanie tych inwestycji w tym roku, dlatego
już są ogłaszane przetargi, aby prace zostały wykonane w najlepszych warunkach pogodowych. Burmistrz
uczestniczył także w dorocznym spotkaniu rzemiosła
wielkopolskiego na zaproszenie prezesa Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzego Bartnika. Obecni tam ministrowie przedstawili sytuację gospodarczą państwa
i jej wpływ na rozwój rzemiosła. Za wzór stawiali
Wielkopolskę, gdzie bezrobocie utrzymuje się na po-

ziomie 9,3 proc. (Wolsztyn – 5,6 proc / przyp. red.).
Ważnym głosem na tym spotkaniu było wystąpienie
ministra rolnictwa Stanisława Kalemby, który przedstawił projekt programu rozwoju wsi na okres 2014 –
2020. Okazuje się, że będzie znacznie więcej środków
i aby z nich skorzystać, trzeba się będzie solidnie
przygotować. W tym punkcie i na zakończenie swojego sprawozdania burmistrz zaapelował do radnych
Rady Miejskiej, aby w swojej samorządowej pracy
unikali nic niewnoszących i niepotrzebnych dyskusji,
ponieważ w tym ostatnim okresie większego finansowania Polski przez Unię Europejską gmina Wolsztyn
musi na tle innych samorządów wykazać się wyjątkową merytoryczną efektywnością.
Zadłużenie coraz mniejsze
W tym punkcie zabrał głos radny Antoni
Janik i dopytywał w sprawie przygotowania gminy do pozyskiwania środków unijnych w nowym rozdaniu. W jego ocenie
70 proc. środków będzie przeznaczonych
do wykorzystania przez samorządy. Radny zauważył, że niepokój może budzić
dalsze zadłużenie w przyjętym przez Radę
budżecie na kwotę 13 mln zł, dochodzące
do wysokiego progu i ogólnego zadłużenia gminy w wysokości około 50 mln.
Radny dalej pytał, czy gmina Wolsztyn w
obliczu tych danych będzie w ogóle mogła
w wystarczającym stopniu sięgać po unijne pieniądze. Burmistrz zarzucił radnemu
Janikowi mówienie nieprawdy i demagogię, przypomniał, że radny w poprzedniej
kadencji
namawiał
nawet
do
„zadłużania”, aby mieć większe szanse
przy środkach pomocowych. Burmistrz stwierdził, że
bierze pełną odpowiedzialność za sytuację finansową
gminy i sytuację na koniec tej kadencji. Stara się w
sposób odpowiedzialny zarządzać całym budżetem, a
szczegółowe dane pokazują, że zadłużenie gminy w
tej kadencji z roku na rok systematycznie spada. Poziom inwestycyjny w każdym roku był i jest na tym
samym poziomie. Budżet tegoroczny zostanie zamknięty tylko w połowie dopuszczalnego zadłużenia i
nie ma żadnych obaw co do sięgania po środki unijne. Wypowiedź burmistrza uzupełniła pani skarbnik,
która przypomniała założenie budżetowe i fakt, iż
każde środki z zewnątrz będą zmniejszały deficyt na
bieżący rok, ponieważ wszystkie inwestycje zostały
zapisane w maksymalnej wysokości.
Ciąg dalszy na stronie 3.

