
Protokół
z posiedzenia

Komisji Komunalno – Finansowej Nr II,
Komisji Edukacji Nr II,

Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr II,
oraz

Komisji Rozwoju Wsi Nr II
z dnia 26 maja 2021 r.

Pkt 1
Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  o  godz.  07.30 otworzył  wspólne

posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło  7 członków Komisji

Komunalno-Finansowej  (załącznik  nr  1),  6 członków  Komisji  Edukacji  (załącznik  nr  2),

4 członków  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  (załącznik  nr  3),  oraz  5 członków

Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;

Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;

Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Tomasz Kuźniar, urbanista;

Janusz Fiszer, radny Rady Miejskiej we Wrześni;

Agata Szamałek, kierownik Działu Obsługi Klienta w PWiK Września;

Barbara Kasperczak, OPS Września;

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni;

Wiesława Konieczna;

Media;

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego

posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

                                                                         1



Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Omówienie materiałów na XXIV sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4. Wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

1/2/3/4) Zostaną omówione i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej.

10)  Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  poinformował,  że

wielokrotnie  były  przedstawiane  Radnym  projekty  uchwał  dotyczące  zmiany  studium

obowiązującego w Gminie Września. Zmiany, są wprowadzane etapami i na najbliższą sesje Rady

Miejskiej, znajduje się kolejna część – H. Wyjaśnił, że szczegóły omówi autor zmian Pan Tomasz

Kuźniar. 

Tomasz Kuźniar,  urbanista omówił szczegółowo projekt uchwały w sprawie:  zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część H.

Radny Damian Staniszewski zapytał, o kwestie opiniowania studium przez Regionalną Dyrekcje

Ochrony  Środowiska  i  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  jakie  były

stanowiska tych dwóch organów? 

Tomasz Kuźniar, urbanista odpowiedział, że jeżeli chodzi o procedurę opiniowania, uzgadniania

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 25 listopada 2020 r. zaopiniował pozytywnie projekt

zmiany studium, formułując uwagi o charakterze ogólnym, które zostały częściowo w projekcie

uwzględnione. Częściowo ze względu na charakter dokumentu, nie były one wprost przenoszone,

do jego ustaleń pozostawiając te zagadnienia do uregulowania na etapie planu zagospodarowania

przestrzennego,  natomiast  Konserwator  Zabytków  12  listopada  2020  r.,  także  pozytywnie

zaopiniował projekt, nie składając żadnych uwag. 

Radny Damian Staniszewski poprosił o kopie tych opinii, ponieważ chciałby się zapoznać z nimi

przed podjęciem decyzji na sesji.
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Tomasz Kuźniar,  urbanista powiedział,  że  zwróci  się do Pana Mateusza Waligóry,  naczelnika

Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury o udostępnienie.

Radny Damian Staniszewski omówił uwagi wniesione przez Stowarzyszenie Projekt Września do

projektu  zmian  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i

Gminy Września – część H. Powiedział, że zmiany zaproponowane w Studium będą miały wpływ

na środowisko a wymienione powyżej rozwiązania zapewniając ochronę elementów środowiska, są

czysto iluzoryczne i niewystarczające o czym wspomniał w poprzednich punktach. Uważa, że  to

studium jest przygotowane niechlujnie i na przyszłość chciałby aby te dokumenty zajmowały się

Gminnym dziedzictwem kulturowym, krajobrazem, zrównoważonym rozwojem a nade wszystko

kierowały się tymi normami, które są wskazane w początkowych artykułach ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu  przestrzennym  tak  żeby  zrównoważony  rozwój  Miasta  i  Gminy  Września

był zapewniony nie tylko na najbliższe kilka lat ale na następne dziesięciolecia (załącznik nr 5). 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jego główne uwagi dotyczą parametrów technicznych

tego Studium. W wielu kwestiach nie zgadza się i chciałby zwrócić uwagę przede wszystkim czego

zabrakło  w tym studium.  Wyjaśnił,  że  przede  wszystkim zdrowego  rozsądku,  bo  jeżeli  można

uzasadnić powierzchnię zabudowy na terenach przemysłowych do 90 % całkowicie nie zgadza się

np.: na terenach Psar Polskich, ponieważ, są to tereny leśne. Zapytał radnych, czy pofatygowali się

obejrzeć te działki, którego dotyczy Studium? Poinformował, że poświęcił trochę czasu i objechał

wszystkie tereny i całkowicie jest dla niego nieuzasadnione. Zastosowanie minimalnej wysokości w

terenach leśnych do 12 metrów, nie wyobraża sobie tego. W mieście stosuje się zazwyczaj przy

zabudowie jednorodzinnej maksymalnie 8 metrów, więc co w tym lesie ma powstać, czy mają tam

powstać  bloki,  czy  jakieś  szeregowce.  Powiedział,  że  maksymalny  wskaźnik  powierzchni

zabudowy do 50 metrów, to są nadal tereny leśne, jest to działka rolnicza ale otoczona lasem, który

był i który może będzie odtworzony. Zapytał, gdzie podział się szacunek do zasobów naturalnych?

Wyjaśnił, że są one ograniczone i jest to zbyt ekspansywne prowadzenie tej polityki przestrzennej,

ponieważ tej ziemi nie mamy w nadmiarze, tej ziemi jest coraz mniej i powinno się ją szanować,

jako dobro nas wszystkich i wszystkich mieszkańców. Są to decyzje, które są podejmowane i będą

skutkowały na wiele wiele lat w sposób nieodwracalny zmienią otoczenie i środowisko naturalne.

Powiedział, że w 100% zgadza się z Radnym Damianem Staniszewskim, który bardzo szczegółowo

omówił  to  Studium.  Studium nie  jest  aktem prawa miejscowego,  najważniejszym aktem prawa

miejscowego, są plany zagospodarowania przestrzennego, których w Gminie Września jest jak na

lekarstwo, około 6%.                             
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Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  5  głosami „za”,  0  głosów „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część H.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

3  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

zmiany  Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  i  Gminy

Września – część H.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część H.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  3  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i

Gminy Września – część H.

Przewodniczący  Komisji  Edukacji  radny  Bogdan  Nowak podziękował Panu  Kuźniarowi  za

wyjaśnienia i udział w dzisiejszym posiedzeniu.

5)Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie:

wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Grzybowo.

 

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Grzybowo.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  wyborów  uzupełniających  Sołtysa  w  sołectwie

Grzybowo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Grzybowo.
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Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  wyborów  uzupełniających  Sołtysa  w

sołectwie Grzybowo.

6)  Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Radny  Damian  Staniszewski zapytał,  jakie  specjalistyczne  analizy  poczyniono,  dotyczące

przebiegu drogi o której mówił Pan Burmistrz oraz kto je wykonywał? 

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  droga  jest  drogą

wojewódzką  i  jest  to  inwestycja  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego  a

dokładnie Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Radny Damian Staniszewski zapytał,  czy  Gmina posiada  te  analizy  specjalistyczne  dotyczące

przebiegu tej drogi i czy wie jaki specjalista proponował taki przebieg drogi oraz czy gmina posiada

te dokumenty?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że Gmina nie posiada ale

droga  ta  została  wpisana  do  planu  transportowego  Województwa  Wielkopolskiego,  przyjęta

uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  rozważano  inne  koncepcje  przebiegu  południowej

obwodnicy?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że Radny musi zapytać w

Urzędzie Marszałkowskim. 

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał  o  kwestie  związane  z  kosztem  wykupu  nieruchomości  pod

budowę tej drogi, jak będzie wyglądała kwestia ponoszenia tego kosztu, czy będzie on po stronie

Marszałka Województwa Wielkopolskiego?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że inwestor musi ponieść

koszty odszkodowania za wykupy gruntów pod drogi.  
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Radny Kornel  Tomczak  zapytał,  czyli  Pan Burmistrz  twierdząco odpowiada na to  pytanie,  że

będzie to koszt po stronie Marszałka Województwa?

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  jeżeli  nie  zostanie

podjęta decyzja przez Radę to koszt będzie po stronie Urzędu Marszałkowskiego. 

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  5  głosami „za”,  0  głosów „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  udzielenia

pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

3  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym  się” ,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  udzielenia

pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  3  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 

7)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie:  udzielenia  dotacji  w  2021  r.  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  każdorazowo  jako  społeczny  opiekun  zabytków,

bardzo się cieszy z tych dotacji a w szczególności, że dotacja będzie przeznaczona między innymi

na  remont  Dworu  w  Białężycach,  co  jest  też  ciekawym obiektem pochodzącym z  XX wieku.

Zapytał Pana Burmistrza, czy na przyszły rok są już złożone jakieś wnioski?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeszcze nie.

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji  w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.
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Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie,

restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym do  rejestru  zabytków na  terenie

gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie:  udzielenia dotacji  w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie:  udzielenia  dotacji  w 2021 r.  na prace

konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty  budowlane  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru

zabytków na terenie gminy Września.

8) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że projekt uchwały omówi

szczegółowo  Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci

Wrzesińskich we Wrześni. 

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni  omówił projekt uchwały w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-

2020 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-

2020”.

Radny Damian Staniszewski  powiedział, że  we wrześniu 2020 roku Wojewódzki Wielkopolski

Konserwator  Zabytków  uzgodnił  listę  obiektów,  które  powinny  być  włączone  do  Gminnej

Ewidencji  Zabytków.  Zapytał,  czy  od  września  zgodnie  z  dyspozycją  i  rozporządzeniem,  Pan

Burmistrz  w tym wypadku powiadomił  właścicieli  zabytków wpisanych do Gminnej  Ewidencji

Zabytków o tym fakcie, że będą włączone te obiekty jako karty adresowe zabytków i ile takich

powiadomień już wyszło?

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że obecnie procedowane są następujące obiekty do włączenia do Gminnej

Ewidencji Zabytków, są to Września ul. Szkolna 26, Sienkiewicza 21, budynki po byłej cukrowni,

Kolejowa 10, Broniszewo – Dwór oraz ogrodzenie, Gonice 11 – Dwór, Gonice 9, Gonice – Szkoła,

Gonice – budynek gospodarczy,  Gonice – Dwór oraz Września ul.  Warszawska 25 jako obiekt

rozebrany będzie wyłączony z Gminnej Ewidencji Zabytków. Procedura odbywa się w następujący
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sposób tak,  że  Urząd  Gminy  informuje  właścicieli  obiektów,  tak  jak  obecnie  jest  to  na  etapie

rozeznania wszystkich właścicieli do których zostaną rozesłane informacje. Wyjaśnił, że ze względu

na panującą sytuacje epidemiczną, jest praca zdalna i z tego względu sprawa jest procedowana i

aktualnie jest wdrażana.  

Radny Damian  Staniszewski zapytał,  czy  uzgodnione  przez  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego

Konserwatora  Zabytków obiekty  należące  do  Gminy  Września  zostały  już  ujęte  w  Gminnej

Ewidencji Zabytków, chodzi o Szkołę w Gutowie Wielkim?  

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że Szkoła w Gutowie Wielkim będzie w  Gminnej Ewidencji Zabytków, jest

w  puli  702  obiektów  wskazanych  do  ujęcia  przez  Konserwatora  Zabytków,  które  będą  teraz

włączane.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 3 Sprawozdania wskazano zdanie cyt: „zgodnie

z późniejszym zaleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu nie prowadzi

się osobnej ewidencji małej architektury w formie zbioru kart adresowych zabytków. Karty te są

częścią Gminnej Ewidencji  Zabytków, o której mowa w poprzednim punkcie.  Do tej  ewidencji

zostaną włączone. Poprosił o dokładną informacje o jakich obiektach jest mówione i czy takie karty

zostały przygotowane lub wykaz tych wspomnianych obiektów.

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że  Gminna Ewidencja Zabytków, jest odbiciem Wojewódzkiej Ewidencji

Zabytków  i  jeżeli  chodzi  o  obiekty  małej  architektury,  takich  obiektów  nie  ma  wiele  w

Wojewódzkiej  Ewidencji  więc  jeszcze  nie  ma  przygotowania  tak  zwanego  wskazania

konserwatorskiego. 

Radny Damian Staniszewski zapytał  o  kwestie  dotyczące  porad  merytorycznych  dotyczących

dziedzictwa  kulturowego  udzielonych  przez  Muzeum  Regionalne  im.  Dzieci  Wrzesińskich?

Poprosił o krótkie scharakteryzowanie, jakie są to zazwyczaj porady, problemy z jakimi zgłaszają

się petenci.

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że są to różne sytuacje, są to osoby prywatne oraz podmioty publiczne w

sprawach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Powiedział, że na chwile obecną nie jest

w stanie przytoczyć, niektóre rzeczy są prywatne, więc nie są przedstawiane o jakie sprawy chodzi.
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Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 6 wskazano, że Gmina Września w ramach

swoich zadań własnych zakupiła specjalne stojaki na ulotki, które zostały dostarczone do obiektów

hotelowych na terenie  Miasta  i  Gminy Września,  chciałby powiedzieć,  że jest  to  bardzo dobry

pomysł, że takie stojaki pojawiły się w hotelach, aby osoby przybywające do naszego miasta mogły

pobrać ulotkę, jakiś materiał informacyjny i żeby wiedziały co się w mieście działo i co jest do

zobaczenia. Poinformował, że kolejnym tematem, który chciałby podjąć, jest na str. 8 „Spotkania z

właścicielami  najwartościowszych  obiektów  zabytkowych  z  Proboszczem  Kościoła  Farnego,  z

Proboszczem Kościoła na Lipówce prowadzi na bieżąco Dyrektor Muzeum Regionalnego. Zasady

udostępniania tych obiektów określone są w indywidualnych uzgodnieniach pomiędzy stronami.

Zapytał, czy zastanawiano się co z resztą zabytków i co z resztą obiektów zabytkowych?

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że większa część tych wartościowych, są to obiekty sakralne i uzgadnienia

są z administratorami tych obiektów. Pozostałe obiekty wartościowe, są to obiekty publiczne takie

jak np.: Ratusz i Muzeum, które są dostępne a inne obiekty są obiektami prywatnymi, więc zależy

inicjatywa od osoby prywatnej i nie można komuś wkraczać na jego mienie.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że kwestie edukacji kulturowej i edukacji o zabytkach

prowadzonych  w  Szkołach  Gminnych.  Wyjaśnił,  że  zostało  sprawdzone  jak  to  wyglądało  w

minionym roku  szkolnym i  np.  Szkoła  Nr  2  wyróżnia  się  na  plus  a  niektóre  mają  trochę  do

nadgonienia. Uważa, że jest to temat do dopracowania, tym bardziej wypada, aby młodzi ludzie

znali  kwestie  zabytków  Wrzesińskich,  potrzeby  ochrony  krajobrazu,  czy  kwestię  dziedzictwa

historycznego oraz kwestie patriotyczne. Powiedział, że na str. 10 pkt 4 nawiązanie współpracy z

właścicielami obiektów znajdujących się  w gminnej  ewidencji  zabytków, jest  wskazane miedzy

innymi takie zadanie, jak zbieranie informacji na temat przeprowadzonych remontów i odnotowania

tych faktów w kartach adresowych obiektów. Zapytał, jakie będą dla tych zabytków odnotowane,

czy ktoś je prowadzi, czy jest to po prostu taki zapis, który nie ma swoich konsekwencji?

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział,  że  to  co  jest  dostrzeżone  przy  wizjach  terenowych  i  tylko  tego  typu

informacje można zanotować, ponieważ informacje od właścicieli nie wpływają.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 11 pkt 6 stworzenie możliwości zwolnień z

podatku  od  nieruchomości  dla  właścicieli  remontujących  zewnętrzne  elementy  budynków

zabytkowych leżących w strefach ochrony historycznego założenia urbanistycznego. Zapytał, kiedy

dokładnie będzie stworzona możliwość tych zwolnień z podatków od nieruchomości od właścicieli?
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Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział,  że tak jak jest zapisane w sprawozdaniu, jeżeli chodzi o strefę ochrony

urbanistycznej  Miasta  Wrześni  w  centrum,  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  to  są

wymienione zezwolenia, czyli obiekty, które są wpisane indywidualne do rejestru zabytków i są

przestrzegane norm konserwatorskich, to z mocy ustawy, są zwolnione z tego podatku. Obiekty,

które są sakralne i wynikają z ustawy o relacji Państwo – Kościół a obiekty które są mieszkaniowe

zostały 2014 roku przez Radę Miejską a zgodnie z ustawą o opłatach i podatkach obiekty które są

przeznaczone na działalność gospodarczą nie zwalnia  się z tego podatku.

Radny Damian Staniszewski powiedział,  że na str.  11 pkt 7 cyt:  „nie pozyskano informacji  o

rażących  naruszeniach  prawa  budowlanego  głównie  dotyczących  rozbudowy  i  przebudowy

zmieniającej  bryłę  obiektów  lub  ich  charakterystycznych  elementów  (zwłaszcza  na  obszarach

objętych ochroną konserwatorską i przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków). W związku z

powyższym nie interweniowano w takich sprawach. Zapytał,  kto pozyskuje informacje i  kto w

Urzędzie jest odpowiedzialny za to aby takie informacje pilotować lub pozyskiwać?

Sebastian  Mazurkiewicz,  dyrektor  Muzeum  Regionalnego  im.  Dzieci  Wrzesińskich  we

Wrześni odpowiedział, że sprawami ochrony zabytków w Urzędzie prowadzi wydział Gospodarki

Gruntami i Architektury i odpowiedzialną z tę funkcje, jest Pani Aneta Szymkowiak.

Radny Damian Staniszewski powiedział, aby w takim razie przeszkolić zarówno służby miejskie,

itd.,  Straż  Miejską.  Wyjaśnił,  że  miał  na  myśli  prace  prof.  Anny  Gereckiej  –  Żołyńskiej  z

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. Kamila

Zeidlera z  Uniwersytetu Gdańskiego z Wydziału Prawa, którzy wskazują, że jest niska świadomość

społeczna  i  w  kwestii  dotyczących  naruszeń  prawa  ochrony  zabytków  nie  są  one  zgłaszane  i

procedowane dalej. Chciałby, aby zarówno Straż Miejska jak i pracownicy Urzędu, zostali uczuleni

w tej kwestii, zapoznali się z ustawą i z tym czego tak naprawdę nie można wykonywać, jak należy

chronić  dziedzictwo  kulturowe,  które  zapisane  jest  w  Konstytucji.  Powiedział,  że  jest  to  do

wykonania i podpiera się pracami naukowymi w których są szczegółowe dane, również liczbowe.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września zapytał, czy to nie jest rola Społecznego

Opiekuna Zabytków?  

Radny Damian Staniszewski odpowiedział, że Społeczny Opiekun Zabytków, zgodnie z ustawą

podejmuje  działania,  które  mają  na  celu  poprawę obiektów i  takie  działania,  są  podejmowane.

Kwestie,  które  w  ostatnim  czasie  zostały  zauważone,  trzy  takie  zostały  wysłane  i  został
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poinformowany  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków.  Wyjaśnił,  że  Społecznym  Opiekunem

Zabytków jest Stowarzyszenie, które reprezentuje. Powiedział, że na str. 14 Pałac w Węgierkach w

zespole pałacowym cyt: „Węgierki Dwór, obiekt silnie zaniedbany, część mieszkalna w ostatnich

latach została otynkowana zewnątrz, nieudolnie przywrócono w tej części boniowania”. Zapytał,

czy w tej sprawie Burmistrz podejmował, jakieś działania dalej idące? Wyjaśnił, że skoro są takie

zapisy,  to  żeby  je  rozliczać,  skoro  Urząd  wie  że  coś  takiego  jest,  to  może  zgłaszać  dalej.

Poinformował, że na str. 18 zostały wskazane groby, które zostały ujęte w ewidencji prowadzonej

przez Instytut Pamięci Narodowej, chciałby wskazać, że tam powinien również znaleźć się grób

Stanisława Bociszewskiego z Grzybowa, Powstańca Listopadowego, uczestnika Wiosny Ludów i

Powstańca Styczniowego.   

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  tak  jak  na  str.  14  Sprawozdania,  są  wskazane  prace

wykonane w roku 2020 przy Ogrodzie Bractwa Kurkowego przy Parku Lok-u, czy są planowane

jakieś prace przy obiekcie zabytkowym?

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

odpowiedział,  że  dotyczy  to  sprawozdania  a  sprawozdanie  dotyczy  ostatnich  dwóch  lat

prowadzonych przez Gminę Września. Wyjaśnił, że dlatego nie zostały ujęte groby wnioskowane

przez Stowarzyszenie Projekt Września, ponieważ Sprawozdanie dotyczy działalności Samorządu,

nie Stowarzyszeń.     

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  w  bieżącym roku,  są  planowane  jakieś  prace  przy  tym

obiekcie? 

Sebastian Mazurkiewicz, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

odpowiedział, że w chwili obecnej podejmowana jest uchwała nad Sprawozdaniem za ostatnie dwa

lata, czyli rok 2019-2020.   

                                

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  to  wyczerpująca

odpowiedz.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że rozumie ale pytanie kierował do Pana Burmistrza. 

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  pytanie  dotyczy

planów na rok bieżący.
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Radny Kornel Tomczak powiedział, że to chyba nie jest jakaś rzecz niezwiązana…. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak poprosił Burmistrza o odpowiedz.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że prace porządkowe, są

na bieżąco przeprowadzane.

Radny  Kornel  Tomczak zapytał,  czy  jakieś  dalsze  prace  niż  porządkowe,  związane  z

nasadzeniami?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że raczej nie.  

Radny Jarosław Graczyk  zapytał, radnego Damiana Staniszewskiego na jakiej podstawie radny

ocenia prace Szkół, w zakresie kształtowania świadomości uczniów? Wyjaśnił, że od nadzoru pracy

Szkolnictwa, jest organ, który jest do tego powołany, czyli Kuratorium. Dziwi się radnemu, że sobie

takie prawa uzurpuje i skąd takie informacje radny otrzymał. 

Radny Damian Staniszewski odpowiedział,  że  na  podstawie  ustawy o  dostępie  do  informacji

publicznej,  Stowarzyszenie Projekt  Września wystąpiło do Dyrektorów Szkół,  którzy zgodnie z

ustawą,  są  zobligowani  do  udzielenia  informacji  o  kwestie  związane  z  edukacją  historyczną

dotyczącą  regionu  Wrzesińskiego  i  dziedzictwa  kulturowego,  która  była  prowadzona  w  roku

szkolnym  2019/2020.  Dyrektorzy  Szkół  przysłali  zestawienia  o  czym  dzieci  się  uczyły,  gdzie

chodziły, jakie zajęcia były podejmowane w stosunku do dziedzictwa kulturowego. Poinformował,

że wszystkie materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, można się z

tym zapoznać.  Powiedział,  że zostało porównane stąd między innymi,  została wskazana Szkoła

Podstawowa Nr 2, która zapoznała dzieci z kwestią Puszczy Pyzderskiej i motywów zdobniczych

Puszczy Pyzderskiej co jest nie materialnym dziedzictwem kulturowym, stąd wynikała konkluzja i

kwestia,  którą  podjął  niektórzy  Dyrektorzy  nie  odpowiedzieli,  na  stronie  internetowej  można

zobaczyć. Wyjaśnił, że obywatele Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z Konstytucją i ustawą mają

prawo do informacji publicznej i do oceniania jednostek, które wykonują zadania publiczne.

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  5  głosami „za”,  0  głosów „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia

sprawozdania  z  realizacji  w  latach  2019-2020  r.  „Gminnego  Programu  Opieki  nad

Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.
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Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

2  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  w  latach  2019-2020  r.  „Gminnego  Programu  Opieki  nad

Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia

sprawozdania  z  realizacji  w  latach  2019-2020  r.  „Gminnego  Programu  Opieki  nad

Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”. 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  3  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2020 r. „Gminnego Programu Opieki

nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”. 

9)  Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały  w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod

zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, kiedy wyrażono zgodę na podział działki na której zostało

wybudowane  DINO  i  czy  było  to  zgodne  z  poprzednio  obowiązującym miejscowym planem?

Działka 13/4, ponieważ nadal jest objęta tą uchwałą a jest już wydzielona, zabudowana obiektem.

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  widocznie  podział

nastąpił przed uchwaleniem miejscowego planu.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy jest sens obejmować go po raz  kolejny w opracowaniu

tego miejscowego planu?    

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  taki  jest  zakres

miejscowego planu, który obowiązuje. 

Radny  Bogumił  Kwiatkowski poprosił  o  odpowiedz  na  pytanie  dotyczące  ul.  Słowackiego,

zaznaczony jest na załączniku graficznym, jako teren objęty miejscowym planem a wcześniej nie

był,  czy  to  oznacza  budowę  jakiegoś  zjazdu  dodatkowego  na  tą  działkę.  Zapytał,  co  jest

przedmiotem tego wyłomu KDD i co się z tym wiąże? 
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Tomasz Kałużny,  Burmistrz Miasta i  Gminy Września  odpowiedział,  że nic,  taki  był zakres

planu  i  po  planie  był  wykonywany  ZRID,  który  poprowadził  inaczej  drogę  niż  stara  droga

pochodząca z lat 70.

Radny  Bogumił Kwiatkowski zapytał,  czy Gmina nie ma zamiaru wykonywać bezpośredniego

zjazdu dla tej działki 1310/6, 1310/4? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tam jest już zjazd i nic

nie potrzeba wykonywać.

Radny  Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że mówił o tym „wyłomie” o którym Pan Burmistrz

powiedział,  że był wcześniej  objęty planem i w związku z tym dotyczy to zmiany poprzedniej

uchwały,  więc  zakres  jest  taki  jak  poprzedni  ale  nie  przewiduje  budowy  dodatkowego  zjazdu

bezpośrednio z ul. Słowackiego.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że nie jest Urbanistą i nie

zajmuje  się  wykonywaniem  miejscowych  planów  oraz  nie  posiada  informacji  co  Urbanista

zaproponuje Radzie Miejskiej. 

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy Gmina kieruje się tylko i wyłącznie ściśle wnioskiem

wnioskodawcy?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie kieruje się i zostało

wyjaśnione z jakiego powodu został wywołany plan.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy na sali jest przedstawiciel inwestora?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, kiedy inwestor nabył ten teren, w którym roku? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i  Gminy Września  odpowiedział,  że nie wie i nie ma to

specjalnie żadnego znaczenia. 
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Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że ma to znaczenie, bo jeśli kupując wiedział jaki jest

stan prawny i jaki jest zapis planu to świadomie podjął ryzyko że będzie mógł wybudować do 400

metrów. Wyjaśnił, że dla niego ma to znaczenie.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i  Gminy Września  odpowiedział,  że dlatego radny może

decydować, może głosować za lub być przeciwny temu. Na tym polega rola radnego.

Radny  Jarosław Kowalewski  powiedział,  że pewne  decyzje  skutkują  w  ten  sposób,  że  nagle

działka o określonej wartości zyskuje dużo więcej na wartości. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że już na to odpowiadał i

radny może się do tego nie przychylić. 

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy nie jest tajemnicą, kiedy właściciel nabył działkę?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że nie ma daty oraz że

musiałby sprawdzić, czy akty notarialne są jawne, wydaje się że nie są jawne.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy w uzasadnieniu nie zawarł od kiedy jest właścicielem?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie zawarł.

Radny  Jarosław  Kowalewski  powiedział,  że  plan  zagospodarowania,  jest  aktem  prawa

miejscowego i nie można sobie go od tak zmieniać, jeżeli jest coś tak uchwalone.

Tomasz Kałużny,  Burmistrz Miasta i  Gminy Września  powiedział,  że  Rada Miejska nie  ma

obowiązku zmieniać miejscowych planów.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że apeluje aby głosować tak jak wcześniej.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że przed podjęciem decyzji na Sesji, chciałby zapoznać

się z wnioskiem właściciela więc poprosił o jego udostępnienie. Zapytał, czy Burmistrz spotykał się

z wnioskodawcą lub jego pełnomocnikiem i było tam mówione o mniej więcej inwestor chce tam

robić?
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Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nigdy nie spotkał się z

właścicielem tego terenu.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy między innymi konsultowano kwestię wywołania tego

planu i zwiększania powierzchni handlowej z lokalnym środowiskiem przedsiębiorców i kupców?   

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że powtórzy, że nie ma

projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  i  zmian  miejscowego  planu  zagospodarowania,

ponieważ tym zajmuje się Urbanista dopiero po wywołaniu uchwały.  Jeżeli  uchwała nie będzie

wywołana o zmianie, to nikt nic nie będzie projektował, ponieważ nikt za darmo nie będzie czegoś

wykonywał.   

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  apeluje  aby  skonsultować  to  ze  środowiskiem

lokalnym przedsiębiorców.  Zapytał,  o  działkę  Gminną,  która  jest  najbardziej  wysunięta  w tym

planie na wschód, również zmienił się sposób jej zagospodarowania?

Przewodniczący Komisji Edukacji,  radny Bogdan Nowak  powiedział, że to bezpośrednio nie

dotyczy wywoływanej uchwały. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Gmina nie ma żadnych

planów, zwłaszcza, że ta działka, jest nie do wykorzystania.   

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  5  głosami „za”,  0  głosów „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do

sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę

usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  4  głosami  „za”,  1  głosem

„przeciw”,  2  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  pod  zabudowę  usługową  we  Wrześni  w  rejonie  ulic:  Słowackiego  i  Gen.

Sikorskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do
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sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  pod  zabudowę

usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  3  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w  sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  pod  zabudowę  usługową  we  Wrześni  w  rejonie  ulic:  Słowackiego  i  Gen.

Sikorskiego.

11)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie: uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Powiatu

Wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i

wyrobów zawierających azbest.

Radny Bogumił Kwiatkowski  podziękował Burmistrzowi, że zainteresował się tym problemem,

który był omawiany przy programie dotyczącym Ochrony Środowiska. Cieszy się, że zwiększono

środki związane z tym, ponieważ zalega tego azbestu, jest tego dość sporo i mieszkańcy mają z tym

kłopot. Zapytał, czy do uchwały, nie można by było załączyć tego programu, aby po wrzuceniu na

BIP,  każdy  z  mieszkańców  mógł  zapoznać  się  z  tym?  Wyjaśnił,  że  chciałby  dla  porządku  i

przejrzystości  poprosić  o  to  aby  załącznikiem  nr  1  do  tej  uchwały  lub  uzupełnienie  dołączyć

Program Powiatowy. 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie ma żadnych

przeszkód aby w BIP-ie opublikować oprócz uchwały, także program.      

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w sprawie:  uznania  „Programu usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierających  azbest  z

obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego gminnemu programowi

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  uznania  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów

zawierających azbest z obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego

gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
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Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały  w sprawie:  uznania  „Programu usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierających  azbest  z

obszaru Powiatu Wrzesińskiego na lata 2013-2032” jako równoważnego gminnemu programowi

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  uznania „Programu usuwania azbestu i

wyrobów  zawierających  azbest  z  obszaru  Powiatu  Wrzesińskiego  na  lata  2013-2032”  jako

równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

12) Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w

sprawie:  szczegółowych  zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów  i  wysokości

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  cieszy  się,  że  taka  uchwała,  jest  procedowana.

Wyjaśnił, że Stowarzyszenie Projekt Września w pierwszym kwartale tego roku, złożyło uchwałę

między  innymi,  jest  o  stypendiach  dla  trenerów,  których  w  zapisach  uchwały  dotychczas

obowiązującej nie było. Zapytał, czy nie zasadnym, byłoby również rozszerzenie między innymi

np.: organizacje społeczne?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że te instytucje

czy  związki,  są  związane  ściśle  ze  sportem  i  one  są  najlepsze,  aby  ustalały  właśnie  tych

sportowców.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy takie rozszerzenie nie byłoby zasadne w związku z tym,

że Stowarzyszeń,  również sportowych,  jest  kilka na terenie  Gminy,  żeby one również mogły z

takiego uprawnienia korzystać?  

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział,  że do chwili

obecnej nigdzie nie były zgłaszane inne rzeczy, zwykle zgłaszały to kluby sportowe zawodników,

które posiadają największa wiedzę na temat osiągnięć tych zawodników.  

Radny  Damian  Staniszewski zapytał,  czy  jeżeli  złoży  inny  podmiot,  niż  jest  wymieniony  w

uchwale, to jego wniosek również będzie rozpatrzony?
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Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że dokładnie są

wskazane podmioty, które mogą złożyć, czyli Burmistrz z inicjatywy własnej lub na wniosek klubu

sportowego, Polskiego Związku Sportowego, Szkoły działające na terenie gminy, Komisji Edukacji

Rady Miejskiej.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że poprzez użycie zwrotu „w szczególności” rozumie, że

jest to otwarty zbiór zgodnie z zasadą legislacyjną, więc jak inny podmiot złoży, także ten wniosek

będzie rozpatrywany.

Przewodniczący Komisji  Edukacji,  radny Bogdan Nowak  powiedział,  że  zgodnie  z  zapisem

Burmistrz opiniuje.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że mówił o zgłaszaniu.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jest napisane w uchwale,

że mogą zgłaszać kluby, które są w Polsce Stowarzyszeniami, tak to działa.  

Radny  Damian Staniszewski powiedział, że mówił o technice legislacyjnej. Zapytał ponownie,

czy jeśli inny podmiot złoży, niż z tych wymienionych, to ten wniosek będzie rozpatrzony?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że zostanie rozpatrzony ale

odmownie.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy można zapytać się prawnika, ponieważ jest tutaj zbiór

otwarty  i  wobec  tego,  jakie  inne  podmioty,  będą  się  mieściły  w  zbiorze,  które  będą  władne

wnioskować? Wyjaśnił,  że  ten  zapis  jest  i  jak  inny podmiot  złoży,  to  będzie  procedowany ten

wniosek. 

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że odpowiedz Burmistrza,

jest rozstrzygająca w tej kwestii, będzie rozpatrzony ale negatywnie.

Radny  Damian Staniszewski  powiedział,  że jeśli  negatywnie,  to na jakiej  podstawie,  jeśli  jest

zbiór  otwarty,  albo  go  zamykamy  i  tylko  te  podmioty  mogą,  albo  będą  używane  zbitki  w

szczególności.
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Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że każdy wniosek

może być pozytywnie lub negatywnie rozpatrzony. Wyjaśnił, że jest tak, jak wpłynie jakiś wniosek,

to trzeba coś z tym wnioskiem zrobić. Natomiast, każdy wniosek Klubu Sportowego, Polskiego

Związku  Sportowego  Burmistrz  może  ocenić  pozytywnie  lub  negatywnie,  ponieważ  może  nie

zgodzić się z jakąś propozycją.  

Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  wśród

wnioskodawców, jest także Komisja Edukacji Rady Miejskiej, więc jeśli ktoś zwróci się do komisji

z  taką  propozycją  to  Komisja  Edukacji  może  ten  wniosek,  ewentualnie  przekazać  jako  swój.

Wyjaśnił,  że  radny jest  członkiem Komisji  Edukacji,  w związku z tym nie ma problemu,  żeby

można było wskazywać kandydatury do wyróżnienia stypendium, nagrody, itd.                

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  chciałby  aby  rodzice  dziecka,  które  osiągnęło

wysokie  wyniki  sportowe także  mogli  złożyć  wniosek.  Wyjaśnił,  że  jeśli  jest  zbiór  otwarty,  to

rozumie, że będą mogli składać. Powiedział, że w § 3 ust. 3 wnioski o stypendium opiniuje trzy

osobowa komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. Zapytał, czy nie można by

było jednak scedować tego obowiązku na Komisje Edukacji,  która mogłaby również wykazać i

popracować nad tymi wnioskami?  

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że do tej pory

nie było komisji, która by opiniowała, są to nagrody przyznawane przez Burmistrza i tutaj pojawiła

się komisja, która ma wspomóc Burmistrza w rozpoznaniu tych wniosków o przyznanie stypendiów

i nagród.

Radny  Damian Staniszewski  zaapelował,  żeby jednak zastanowić się, czy nie powinna to być

istniejąca w Urzędzie Komisja Edukacji. Powiedział, że chciałby aby w ust. 4 zmienić termin na 7

dni, np.: Komisja Edukacji wnioskuje i pojawiają się braki formalne na które komisja ma 3 dni żeby

uzupełnić  wniosek,  jest  to  mało  czasu.  Zapytał,  czy  będzie  taka  wola  burmistrza,  żeby  wyjść

naprzeciw i zrobić 7 dni?

Artur  Mokracki,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  został

zaproponowany  termin  3  dni,  ponieważ  gdy  się  wzywa  do  uzupełnienia,  to  kontaktuje  się

bezpośrednio z wnioskodawcą. Wyjaśnił, że cały wniosek nie jest skomplikowany, zazwyczaj do

uzupełnienia, są drobiazgi, np.: brak podpisu, brak daty, które można uzupełnić. 
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Radny Damian Staniszewski powiedział, że niemniej zasadne byłoby, ponieważ często te kluby,

osoby wyjeżdżają na zawody, żeby im jednak rozszerzyć ten czas. Poprosił o przemyślenie tego do

Sesji.     

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, żeby radny złożył swoją

propozycję i ewentualnie do Sesji zostaną one uwzględnione bądź nie. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w § 7 ust. 4 „trener oraz inna osoba wyróżniająca się

osiągnięciami w działalności sportowej mającej znaczenie dla społeczności Wrześni może otrzymać

jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości do 3.000 zł brutto lub wyróżnienie w formie pucharu,

statuetki, nagrody rzeczowej wraz z dyplomem za osiągnięte wyniki sportowe”. Zapytał, czy nie

byłoby zasadne do społeczności jednak Miasta i Gminy Września, taki zapis zastosować? Wyjaśnił,

że jest wyróżnione tylko dla „społeczności Wrześni” a jednostka Samorządu Terytorialnego składa

się z kilkudziesięciu innych miejscowości.     

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak  powiedział, że tak jak proponował,

żeby radny przedstawił propozycje i do Sesji zostaną one uwzględnione bądź nie.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Września jest

traktowana jako Gmina Września a nie miasto Września. Wyjaśnił, że sportowcy, są w całej Gminie

w różnych Szkołach,  Klubach działających na terenie całej  Gminy. Poinformował,  radnego aby

swoje uwagi  zgłosił  na piśmie,  tak jak zaproponował  Przewodniczący Komisji  Edukacji,  radny

Bogdan Nowak. 

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  przedstawi  je  na  komisji,  ponieważ  będzie  miał

więcej uwag. Zapytał, jak należy interpretować zapis „jednorazową nagrodę pieniężną”, ponieważ

jeśli są trenerzy, którzy co roku osiągają jakiś sukces ze swoimi podopiecznymi, to oni co rok mogą

liczyć, bo jednorazowo oznacza, że raz na całe życie mogą otrzymać?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jednorazowo

w danym roku.   

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w takim razie musi to być określone do wysokości

3.000 zł brutto rocznie.
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Artur Mokracki,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września powiedział,  że  nagrody  i

stypendia przyznaje się na dany rok i tak samo przyznaje się zawodnikom. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, żeby także to doprecyzować. 

Radny  Kornel  Tomczak   powiedział,  że  w §3 ust 1c spośród wymogów, który musi  spełniać

wniosek  o  udzielenie  stypendium,  jest  wskazane,  że  zawodnik  powinien  przedstawić  plan

przygotowań  na  najbliższe  12  miesięcy.  Zapytał,  że  skoro  stypendium  udzielane  jest  do  11

miesięcy, czy nie byłoby zasadne odpowiednio wskazać że ten plan startów obejmowałby również

11  miesięcy a nie 12 miesięcy?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to plan na

dany rok,  który przedstawia Statut,  czyli  na 12 miesięcy.  Wnioski,  składane są do określonego

terminu, później jest ich rozpatrzenie i otrzymują na 11 miesięcy ale plan startu przedstawia na cały

rok  kalendarzowy. 

Radny Kornel Tomczak powiedział, że jeżeli wniosek, jest składany do 15 stycznia, to najbliższe

12 miesięcy  będzie  się  kończyć dopiero  15  stycznia  przyszłego  roku.  Zapytał,  czy  nie  byłoby

zasadne powiązać te daty z długością okresu jakiego może być to stypendium przyznane? 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że można zmienić

na 11 miesięcy, nie ma żadnych przeszkód.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał,  kim jest  ta  inna  osoba  wyróżniająca  się osiągnięciami

sportowymi, czy można to zdefiniować?  

Artur  Mokracki,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  oprócz

trenerów,  są  jeszcze  działacze  w  klubie,  Prezesi  Klubów.  Wyjaśnił,  że  za  każdym razem,  jest

składany  wniosek,  który  ocenia  komisja  i  decyduje  o  przyznaniu  nagrody  Burmistrza.  Został

rozszerzony wachlarz i może znalazłaby się osoba, która szczególnie by się wyróżniała np. Prezes

Klubu,  zawodnicy,  nawet  kilku  trenerów,  którzy  przygotowali  zawodników,  ponieważ  wpłynie

wniosek aby wyróżnić osiągnięcia trenera klubu, dlatego zostawiony jest taki szeroki wachlarz.

Radny Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że mimo wszystko panowie będą mieli z tym kłopot,

ponieważ zaczną wpływać różne wnioski. Wiele z tych osób które działają w dziedzinie sportowej,

jest społecznikami i działają z dobrego serca, z własnej inicjatywy, woli i trochę trudno wybrać z
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lepszych czy gorszych. Wyjaśnił, że nie chciałby, aby doprowadzić do jakiejś sytuacji. Zadowolony

jest  z  tego  rozszerzenia  terenu,  ponieważ  zawsze  był  z  tym problem,  czuli  się  pokrzywdzeni,

niedocenieni  za  swoją  działalność  i  prace,  którą  wykonują  niejednokrotnie  7  dni  w  tygodniu.

Poprosił, aby zostało określone na osobę, ponieważ komisja będzie miała duży wybór, ponieważ

klub złoży wniosek i w stosunku do każdej osoby będzie trzeba analizować jakimi osiągnięciami się

kieruje.  Powiedział,  żeby  uporządkować  pewną  rzecz,  ponieważ  jest  Komisja  Edukacji,  która

mogłaby  opiniować  takie  wnioski,  są  one  raz  do  roku  i  będą  przyznawane  wyróżnienia,  czy

stypendia, są jednoroczne, więc byłoby zasadne, że jakieś gremium wybrane przez Rade Miejską

opiniują a Burmistrz sam decyduje w jaki sposób to rozstrzygnie. Termin składania wniosków nie

jest dostosowany to terminu startów, jakby sezon zaczynał się od września a kończył w czerwcu. Ze

względu na pandemię pozmieniało się i kończy się w sierpniu, wrześniu. O cenność tego i składanie

wniosków  15  stycznia  powoduje,  że  w  miesiącu  styczniu  ta  osoba  nie  otrzymuje  żadnego

stypendium,  wtedy kiedy cały  rok  musi  pracować.   Sportowiec  to  nie  osoba,  która  pracuje  od

września do czerwca jak jest rok szkolny, tylko pracuje cały rok. Zapytał, czy termin wniosków nie

mógłby być np. w listopadzie rozpatrywana kwestia przyszłego roku, to także finanse budżetu?

Poprosił o zdjęcie proponowanego projektu uchwały oraz projektu uchwały proponowanego przez

Projekt Września z porządku obrad i dopracowanie ich treści.

Radny  Jarosław Graczyk powiedział,  że  sam  był  zainteresowany  i  dążył  do  tego  aby

dotychczasowy  regulamin  przyznawania  nagród  i  stypendiów  został  zmieniony,  żeby  był

transparentny, przejrzysty i jasny. Wyjaśnił, że wspomógł swoim doświadczeniem Burmistrza, który

nad tym pracował oraz miał okazję pochylić się nad projektem uchwały Projektu Września i  nie

zrobił  na  mnie  wrażenia,  ponieważ  okazało  się,  że  jest  to  dokument,  który  rzewnie  został

skopiowany na zasadzie kopiuj, wklej z Gminy Sokółka. Przede wszystkim nie ujmował wszystkich

ekwiwalentów,  które  był  bardzo  ważne  dla  sportowców  oraz  trenerów.  System  przydzielania

stypendiów dla wybitnych sportowców, jest to często element być albo nie być na sportowym polu,

dlatego dziwi się, że taki dokument w postaci plagiatu został dodatkowo sygnowany przez Prezesa

Stowarzyszenia. Powiedział, że jest zgodny z radnym Bogumiłem Kwiatkowskim, być może ten

cały sezon sportowy rozszerzyć na dłuższy okres, termin składania wniosków wydłużyć do końca

roku. Cieszy się bardzo, że przede wszystkim pełnej formy finansowej zostaną docenieni trenerzy,

ponieważ zabiegał o to w ubiegłych latach. Burmistrz uznawał ich zasługi trochę w innej formie,

gdzie  odbywały  się  spotkania  i  były  nagrody  rzeczowe  a  teraz  jest  to  jasno  sprecyzowane.

Powiedział, aby być dobrej myśli, że zadowoli się cale środowisko sportowe.
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Radny  Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że są dopracowywane pewne rzeczy a Rada nie ma

pośpiechu z tym, poprosił o zdjęcie tych dwóch uchwał i dopracowanie tych terminów oraz innych

rzeczy co do których były zgłaszane uwagi.                  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział , że w jego odczuciu regulamin nie jest ani transparentny,

ani przejrzysty ani jasny, ponieważ są zapisy „może, nie musi”, brakuje przede wszystkim gradacji i

jeżeli ktoś zostawia pot, krew i łzy na polu boiska lub sali sportowej, powinien wiedzieć i być o tym

przekonany, że osiągając konkretny wynik, otrzyma konkretną kwotę a nie, że on może a nie musi.

Wyjaśnił, że tworzenie komisji, poza Komisją Edukacji, która jest w ramach gminnego gremium,

jest tworzeniem bytu ponad miarę, po co taka komisja. Wśród członków komisji Edukacji, Sportu i

Kultury znajduje się Pan Jarosław Graczyk, który jest znanym pedagogiem, trenerem, sportowcem i

jest to jakiś głos, który jest cenny w dyskusji i na pewno swoje doświadczenia przeniesie na pole

komisji. Powiedział, że można poszerzyć komisję zapraszając zewnętrzne podmioty, działaczy lub

utytułowanych  sportowców,  bądź  trenerów.  Przychylił  się  do  stwierdzenia  radnego  Damiana

Staniszewskiego,  że zapis  pkt 1.  5 także mu się  nie  podoba.  Uważa,  że powinien brzmieć „na

pisemny wniosek innego podmiotu a w szczególności...”, który otwiera furtkę na Stowarzyszenia,

itd. Wyjaśnił, że innym podmiotem może być rodzic, który wywozi córkę do Puszczykowa na grę

tenisa do utytułowanego trenera, osiąga jakieś znaczące sukcesy o których w gminie nikt nie wie,

ponieważ  nie  każdy  robi  to  w  świetle  reflektorów.  Przychyla  się  do  wniosku  Bogumiła

Kwiatkowskiego, aby zdjąć i doprecyzować pewne zapisy i wtedy będzie to dokument, który będzie

służył lata. 

Radny Maciej Szelągiewicz powiedział , że niektórzy radni, którzy myślą że sportowcy uprawiają

sport po to aby osiągnąć stypendium, to do końca się z tym nie zgadza. Wyjaśnił, że do końca nie

jest przekonany, czy Komisja Edukacji,będzie do tego ciałem kompetentnym. W komisji powinni

uczestniczyć osoby, które mają bardziej ze sportem do czynienia.                                

Radny Damian Staniszewski powiedział, że odpowiadając na słowa radnego Jarosława Graczyka,

rzeczywiście wzorowali się na uchwale Gminy Sokółka, która była publikowana w Wojewódzkim

Dzienniku Urzędowym ale nie tylko. Korzystali również z uchwał innych gmin, które stawały się

aktami  prawa  miejscowego  i  były  publikowane  w  Wojewódzkich  Dziennikach  Urzędowych.

Wyjaśnił, że projekt nie dotyczył stypendiów, ponieważ w obiegu, była już uchwała o której mówi

§ 10,  który  darowuje  uchwałę  z  2010 roku,  stąd  projekt  uchwały  tego nie  obejmował.  Co do

wypowiedzi Pana radnego Macieja Szelągiewicza, kwestia jest taka, że skoro rzeczywiście uważa,

że Komisja Edukacji mogłaby ale jeśli tylko będzie rozszerzona o osoby specjalistyczne i wtedy….
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Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak  powiedział, że wypowiedź radnego

Macieja Szelągiewicza, tak nie brzmiała. 

Radny Damian Staniszewski wyjaśnił,  że radny powiedział,  że komisja nie jest kompetentna i

musiałaby być wsparta przez osoby, które się znają z klubów, itd., więc jeśli jest taki głos, to albo

niech zostaną ściągnięte  te  dwie  uchwały lub  niech  będą procedowane zmiany od razu lub  po

przerwie. Uważa, że trzeba to jakoś uporządkować.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jeżeli jednym z

podmiotów, który może składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród jest Komisja Edukacji,

to nie sądzi aby komisja później rozpatrywała te wnioski.  

Radny Damian Staniszewski powiedział, że należy opracować tą uchwalę i tak stworzyć aby była

optymalna dla sportowców i dla Urzędu Miasta Września.

Radny Maciej  Baranowski  powiedział,  że  osoby  spoza  grona  trenerskiego,  które  mogą  być

docenione, to są osoby o których mówił Pan radny Kwiatkowski. Są to niejednokrotnie społecznicy,

którzy ciężką i wieloletnią pracą, przyczyniają się do takich sukcesów. Niekoniecznie, jest to tylko

zespół trenerski, ponieważ może to być zespół przygotowania fizycznego, może to być rodzic, który

poświęca wielokrotnie czas. Jeśli chodzi o niedocenianie w Gminie olimpijczyków czy mistrzów

świata,  to ci  którzy interesują się sportem wiedzą,  że z Gminy Września pochodzi  olimpijczyk

Tomasz  Szymkowiak,  trzykrotny  mistrz  europy,  czterokrotny  mistrz  świata,  mistrz  olimpijski,

wicemistrz olimpijski na paraolimpiadzie Mateusz Michalskigo, który był specjalnie zaproszony na

sesje. Została mu wręczona nagroda, był to przeogromny sukces. Poprosił aby tak nie mówić, że

radni i  nie tylko,  tego nie doceniają oraz trudno jest  zarzucać złą wole Burmistrzowi,  że może

komuś nagrody nie dać ale z jakiego powodu miałby nie dać skoro jest Burmistrzem Miasta, które

powinno być dumne z takich sportowców, trenerów i działaczy, ludzi którzy, są obok tego sportu ale

wykonują ogromną prace jako społecznicy. Powiedział, że jeżeli chodzi o Komisje Edukacji, to ma

ona znaczący wpływ w dbaniu o dobrostan poszczególnych Szkół, są także uzgadniane prośby o

wkład finansowy na daną Szkołę i planowane inwestycje, które oczywiście realizują Burmistrzowie

w ramach swoich obowiązków i inwestycji poszczególnych wydziałów. Wyjaśnił,  że trudno być

wnioskodawcą i jednocześnie członkami opiniującymi. Są pracownicy urzędu z wydziału Sportu,

Oświaty i Edukacji, którzy przy wsparciu grupy doświadczonych działaczy, są w stanie te wnioski

rozpatrzyć. Nie można być jednocześnie wnioskodawca i opiniodawcą wniosku.
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Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak powiedział, że zostały przedstawione

propozycje zmian oraz prośba o przemyślenie do czasu sesji, to wtedy zostanie podjęta decyzja w

tej sprawie. 

    

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  5  głosami „za”,  0  głosów „przeciw”,  1  głosem

„wstrzymującym się”,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  szczegółowych

zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów  i  wysokości  stypendiów  sportowych,

nagród i wyróżnień. 

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

3  głosami  „wstrzymującymi  się”,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów

sportowych, nagród i wyróżnień. 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się” ,  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  szczegółowych

zasad,  trybu  przyznawania  i  pozbawiania  oraz  rodzajów  i  wysokości  stypendiów  sportowych,

nagród i wyróżnień. 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  3  głosami  „za”,  0

głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

w sprawie:  szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

13) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:

zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie:

ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów

samochodowych  na  drogach  publicznych  w  strefie  płatnego  parkowania,  wysokości  opłat

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz 2293, Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 5165).

Radny Kornel  Tomczak powiedział,  że  to  krok  w dobrym kierunku  oraz  cieszy  się,  że  taka

uchwala pojawi się w porządku obrad.  Poinformował,  że także złożyli  podobną uchwałę,  która

również  tą  kwestie  regulowała,  była  ona  wcześniej  składana,  zanim  pojawiło  się  rozwiązanie

funkcjonalne umożliwiające tą płatność. Wyjaśnił, że w tej uchwale znajdowały się zapisy, które  na

przyszłość  miałyby  te  kwestie  doprecyzować  przez  Pana  Burmistrza.  Poinformował,  że  z  tego
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powodu, będą wycofywać swoją uchwałę i jak najbardziej poprą przedstawianą, ponieważ jest to

dobra strona.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o łączny koszt wymiany wszystkich parkometrów, jeżeli jest

przewidziany w tym roku,  jaki  on  będzie  albo  jaki  jest oraz  w jaki  sposób został  rozwiązany

problem  z  programem  SIGID,  na  ile  to  wszystko  współgra,  współdziała  a  także  czy  osoby

zatrudnione w Strefie Płatnego Parkowania ma to wpływ na ich zatrudnienie, czy nie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wymiana parkometrów

kosztowała powyżej 100 tys. zł zostało zakupionych 6 szt., na kolejne zostanie ogłoszony przetarg

jeżeli będą środki. Zostały wymienione te, które były najstarsze i najczęściej użytkowane. Wyjaśnił,

że   wdrażany  jest  nowy  system,  który  wywołany  jest  pandemią  oraz  brakiem  możliwości

funkcjonalnych  dotychczasowych  systemów w kontaktach  zdalnych  przez  mieszkańców.  Został

zakupiony nowy system, który jest w części wdrożony, jeśli chodzi o obieg dokumentów, natomiast

opłaty parkingowe, są wykonywane w SIGID ręcznie, dlatego system nie jest doskonały oraz że

ilość płacących mobiletem, jest bardzo niewielka. Powiedział, że pracownicy, są nadal ci sami. W

okresie pandemii mieli tak zorganizowaną prace aby byli  jak najmniej narażeni na zakażenie się w

związku z tym często była wykonywana praca naprzemienna. Ilość sprzedawanych biletów przy

pomocy aplikacji mobilet, jest bardzo niewielka więc na razie z obsługą tego systemu nie ma dużo

pojazdów do obsługiwania, czy odczytywania przy pomocy tego systemu.

Radny Bogumił Kwiatkowski dopytał, czy wymiana tych urządzeń kosztowała sto parę tysięcy?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że  116 tys złotych.

Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał ile pozostało do wymiany parkomatów?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i  Gminy Września odpowiedział,  że została wymieniona

połowa parkomatów.  

Komisja  Edukacji  w obecności  6  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29

marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz 2293,
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Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z

2018 r. poz 5165).

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej

we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania,

wysokości  stawek  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  w

strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.

Woj. Wlkp. Nr 121 poz 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r.

poz 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 5165).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29

marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz 2293,

Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z

2018 r. poz 5165).

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady

Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego

parkowania,  wysokości  stawek  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  na  drogach

publicznych  w  strefie  płatnego  parkowania,  wysokości  opłat  dodatkowych  oraz  sposobu  ich

pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U.

Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz 5165).

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak ogłosił 10-cio minutową przerwę. 

Radny Maciej Baranowski opuścił posiedzenie wspólnych komisji.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak ogłosił koniec przerwy.

14)  Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że projekt  uchwały

omówi  szczegółowo Pani  Agata  Szamałek,  kierownik  Działu  Obsługi  Klienta  w PWiK we

Wrześni.
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Agata  Szamałek,  kierownik Działu  Obsługi  Klienta  w PWiK we Wrześni  omówiła  projekt

uchwały w sprawie: przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki

Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  w Poznaniu  projektu  regulaminu

dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik nr 7).

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy regulamin ma jakiś związek z kwestią zmiany taryf za

wodę i ścieki, czy jest on do tego potrzebny i w jakiej relacji pozostaje do tej kwestii?

Agata Szamałek, kierownik Działu Obsługi Klienta w PWiK we Wrześni odpowiedziała, że nie

Powiedziała, że w art. 7 ustawy o zmianie ustawy prawa budowlane oraz niektórych innych ustaw,

wynika ze zmiany nomenklatury w prawie budowlanym i do określenia między innymi terminu na

wydanie  warunków technicznych.  Wyjaśniła,  że  największe  zmiany,  związane  są  z  warunkami

technicznymi i procedowanie regulaminu, jest z tym związane. Nie chodzi o taryfy.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy Gmina Września ma już zmienioną taryfę za wodę i

ścieki?  

Agata Szamałek, kierownik Działu Obsługi Klienta w PWiK we Wrześni odpowiedziała, że w

tej  chwili  procedowany jest  regulamin a  taryfy  zostały  przedłożone do organu regulacyjnego i

czekają na decyzje. 

   

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w  sprawie:  przekazania  do  zaopiniowania  Dyrektorowi  Regionalnego  Zarządu

Gospodarki  Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody  Polskie  w  Poznaniu  projektu

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przekazania  do  zaopiniowania  Dyrektorowi

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w

Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały  w  sprawie:  przekazania  do  zaopiniowania  Dyrektorowi  Regionalnego  Zarządu

Gospodarki  Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa Wodnego  Wody  Polskie  w  Poznaniu  projektu

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
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Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przekazania  do  zaopiniowania

Dyrektorowi  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego

Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

15) Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  projekt

uchwały omówi  szczegółowo  Pani  Barbara  Kasperczak  z  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  we

Wrześni. Wyjaśnił, że przyjęcie strategii dotyczy okresu 2021-2025 i jest to cykliczny dokument,

który obejmuje całość działań społecznych, problemów społecznych, OPS-u i nie tylko. W związku

z tym jest potrzebny aby działać i mieś podstawy do działania na kolejne lata.     

Barbara Kasperczak, OPS we Wrześni omówiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii

rozwiązywania  problemów społecznych gminy Września na lata 2021-2025 (załącznik nr 8).

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  chciałby  pogratulować  pracownikom  Ośrodka

Pomocy  Społecznej  we  Wrześni  za  przygotowanie  tak  dobrego  i  obszernego  dokumentu.

Poinformował, że wnosił o ujęcie kilku kwestii, żeby dopracować ten dokument, chciałby wskazać,

że  powinno  się  zaapelować,  aby  jeszcze  dodać  takie  kwestie  jak  podejmowanie  działań

edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży dotyczących konsekwencji zniszczenia mienia publicznego,

zintensyfikowanie patroli oraz Straży Miejskiej w tym patroli pieszych, poprawa bezpieczeństwa na

drogach  poprzez  wykonanie  przejść  dla  pieszych  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo,

poszerzenie  oferty  spędzania  czasu  wolnego,  tworzenie  nowych  placów  zabaw,  pomoc

psychologiczna dla uczniów i nauczycieli w Szkołach, podejmowanie działań edukacyjnych wśród

dzieci  i  młodzieży  dotyczących  przeciwdziałania  dyskryminacji  np.  ze  względu  na  status

ekonomiczny,  czy  podejmowanie  działań  integrujących  nakierowanych  na  cudzoziemców.

Zaapelował o umieszczenie tych drobnych punktów w dokumencie aby był kompletny.                 

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania  problemów społecznych gminy Września

na lata 2021-2025.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przyjęcia  Strategii  rozwiązywania   problemów

społecznych gminy Września na lata 2021-2025.
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Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii rozwiązywania  problemów społecznych gminy Września

na lata 2021-2025.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:przyjęcia  Strategii  rozwiązywania

problemów społecznych gminy Września na lata 2021-2025. 

16)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie:  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  i  określenia  wzoru

deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy  kalendarzowych

poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia

wzoru  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy  kalendarzowych

poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3

miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia

wzoru  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy  kalendarzowych

poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  określenia wzoru wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za

okres  3  miesięcy  kalendarzowych  poprzedzających  dzień  złożenia  wniosku  o  dodatek

mieszkaniowy.
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17)  Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w

sprawie: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

dla Gminy Września”.

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie:  „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

paliwa gazowe dla Gminy Września”.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie:  „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

paliwa gazowe dla Gminy Września”.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  „Aktualizacji  założeń  do  planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września”.

18)  Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział,  że od kilku miesięcy

realizowany  jest  we  Wrześni  program  wybudowania  100  mieszkań  w  ramach  programu

„Mieszkanie Plus”, jest to program Rządowy, natomiast jest jeden fragment zadania związanego z

tym programem,  mianowicie  to  Samorząd,  Rada Miejska  ma określić  kryteria  pierwszeństwa i

dodatkowe  kryteria  pierwszeństwa  zasad  przeprowadzania  oceny  punktowej  wniosków  dla

chętnych  ze  skorzystania  do  zamieszkania  w  tych  mieszkaniach.  Dotyczy  również  wysokości

obowiązkowej kaucji  dla  mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus”.  W Gminach,  gdzie

realizuje  się  ten  program  Rady  Miejskie,  są  zobowiązane  do  przegłosowania  takiego  sposobu

naboru w ramach programu „Mieszkanie Plus”. Poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo od

Pani  Radnej  Anny  Szlachetki  oraz  Pana  radnego  Wojciecha  Szcześniaka,  aby  przy

przygotowywaniu tego projektu uchwały wziąć pod uwagę propozycje dotyczące szczegółowego

uwzględnienia warunków przyznawania tych mieszkań. Pismo, to zostało przekazane do wydziału

Gospodarki  Mieszkaniowej  i  wydział  w  dużej  części  przyjął  te  propozycje  i  zostało  to

sformułowane w postaci  projektu,  którym radni  dysponują.  Powiedział,  że  szczegółowo projekt

uchwały  omówi radna Anna Szlachetka.
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Radna  Anna  Szlachetka przedstawiła  i  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie:  zasad

przeprowadzenia  naboru  wniosków  o  zawarcie  umowy  najmu  mieszkań,  w  tym  określenia

kryterium pierwszeństwa i dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny

punktowej  wniosków  oraz  wysokości  obowiązkowej  kaucji  dla  mieszkań  w  ramach  programu

„Mieszkanie Plus” we Wrześni (załącznik nr 9).

Radny  Bogumił  Kwiatkowski zapytał,  czy  ma  sens  rozbijanie  tej  niepełnosprawności  z  taką

punktacją, czy nie można zrobić, że pkt 5 i 6 w przypadku osób niepełnosprawnych przyznaje się na

każdą osobę niepełnosprawną 8 pkt i nie rozdzielać tej niepełnosprawności, powiedział, że nie jest

to dobre? Drugie pytanie: zapytał, czy jeśli ktoś podda się weryfikacji w BIK, to będzie zwolniony

z tej kaucji, czy będzie miał rozłożone na raty?

Radna Anna Szlachetka odpowiedziała, że weryfikacje w BIK przechodzą wszyscy bez wyjątku,

nie ma możliwości ominięcia tej kwestii. Natomiast weryfikacja czynszowa, będzie uzależniona od

tego,  czy  zapłacimy  kaucje  trzymiesięczną,  czy  sześciomiesięczną.  Jeżeli  zostanie  wybrana

trzymiesięczna, to będzie trzeba poddać się tej weryfikacji czynszowej, czyli wykazać wszystkie

dochody w rodzinie do których będzie wliczane 500+, gdzie normalnie nie są one brane pod uwagę.

Natomiast,  jeśli  nie  chcemy płacić  w ogóle  oraz  przechodzić  tej  weryfikacji  czynszowej,  czyli

wykazywać swoich dochodów, wtedy płacimy kaucję sześciomiesięczną.                     

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że jest ściśle zapisane, że ustala się maksymalnie do

sześciokrotności  a  nie  ma  tej  informacji,  że  może  być  jednokrotna,  dwu,  trzy,  cztero.  Zostało

wspomniane, że będzie trzykrotność.

Radna Anna Szlachetka odpowiedziała, że tylko te dwie możliwości.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski zapytał,  czy  tego  nie  brakuje  w  tych  zapisach,  ponieważ

wspomniane,  jest  że  ustala  się  maksymalnie  do  sześciokrotności  a  więc  nie  ma  tego,  że  w

przypadku poddania się weryfikacji, będzie to trzykrotność?

Radna Anna Szlachetka odpowiedziała, że dodatkowo reguluje to ustawa. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy Gmina, to tylko doprecyzowuje?

Radna Anna Szlachetka odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, że uchwała nie został stworzona przez

Gminę od podstaw, jest ona preferowana przez Polski Fundusz Rozwoju. Powiedziała, że jeżeli
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chodzi o punktacje, to każda z osób, która taką listę tworzyła przyznałaby punkty w inny sposób.

Propozycje Gminy jest, że można zmienić, wydedukować.    

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że degradacja i rozróżnianie niepełnosprawności, czy

ktoś jest umiarkowany, znaczny, lekki, to jakby….     

Radna  Anna  Szlachetka  powiedziała,  że  wszędzie  jest  rozgraniczane  nie  tylko  w  Gminnej

uchwale.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ustawodawca przyznając

takie kategorie grup inwalidzkich, już w jakiś sposób to ustalił i czy słusznie, czy nie to osobna

kwestia.  Wyjaśnił,  że  czegoś  trzeba  się  trzymać,  ponieważ  Gmina  musiałaby  wchodzić  w

rozstrzyganie nieprawdopodobnych historii, że np.: ktoś coś ma z nogą, okiem lub ręką i będzie że

Komisja Rady Miejskiej, będzie komisją do spraw przyznawania grup inwalidzkich. 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że nie o tym mówił. Wyjaśnił, że w pkt 5, który mówi,

że osoba do 16 roku życia wchodząca w skład i legitymuje się orzeczeniem niepełnosprawności w

ogóle bez podziału na grupę ma 8 pkt, natomiast  pkt 6 mówi osoba powyżej 16 roku życia, już jest

dzielone na stopień znaczny i umiarkowany a o stopniu lekkim w ogóle nie ma mowy. Zapytał, czy

ta osoba jest niepełnosprawna, czy nie, czy nie może mieć np. 4, 3 pkt?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że określa to ustawa i

jeśli chodzi o osoby do 16 roku życia, przepisy nie rozróżniają tych stopni, natomiast  powyżej

rozróżniają.  Kwestia,  czy  przy  niepełnosprawności  o  stopniu  lekkim  powinny  być  punkty,  to

kwestia dyskusji. Wyjaśnił, że Gmina uznała, że stopień znaczny i umiarkowany jest na tyle już

istotny i dokuczliwy, że powinny być z tego tytułu przyznane punkty, natomiast za lekki uznano, że

nie. Każdy ma prawo do własnych ocen i opinii.   

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział,  że osoby do 16 roku życia nie mają określanej znacznej,

umiarkowanej lub lekkiej grupy, jest to jedna grupa. Natomiast słuszne jest stwierdzenie, że osoba

znaczna  otrzymuje  8  pkt  a  osoba  z  umiarkowanym  6  pkt,  ponieważ  osoba  znaczna,  jest  to

najcięższy stopień inwalidztwa, są to osoby wymagające stałej opieki osoby drugiej oraz niezdolni

do samodzielnej egzystencji. Osoba umiarkowana, jest to osoba, która wymaga częściowej pomocy

osoby  drugiej,  czyli  może  samodzielnie  funkcjonować  przy  pomocy  osoby  drugiej.  Natomiast

osoba o stopniu lekkim,  to  osoba która posiada niewielką niesprawność,  która  nie  utrudnia jej

funkcjonowania,  ale  nie  może  podejmować  pewnych  prac  ze  względu  na  np.:  wadę  wzroku,
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choroby ciśnieniowe. Wyjaśnił,  że rozgraniczenie przy znacznym  8 pkt, to bardzo dobrze oraz

umiarkowane 6 pkt także, ponieważ taka osoba wymaga pomocy.

Radny Damian Staniszewski zapytał o osoby, które ukończyły 18 lat i znajdują się w placówkach

opiekuńczych np.: w Domu Dziecka, czy one tutaj również otrzymują dodatkowe punkty?

   

Radna Anna Szlachetka odpowiedziała, że w proponowanych przez Gminę kryteriach taki zapis

nie  istnieje  ale  jak  zostało  przedstawione na  prezentacji,  to  każda  osoba nawet  nie  spełniająca

jednego z tych punktów, może złożyć wniosek i o taki lokal się ubiegać. 

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września powiedział,  że  osoby,  które

opuszczają Dom Dziecka, zyskują ze strony Państwa świadczenia pieniężne, które mają pomóc im

się usamodzielnić oraz jednocześnie składają do Gminy wnioski o mieszkania komunalne. Więc

korzystają z innej formy wsparcia na usamodzielnienie się dlatego Gmina nie uwzględniła tych

osób w tym projekcie, natomiast zostały uwzględnione rodziny zastępcze. Wyjaśnił, że osoby które

opuszczają Dom Dziecka uzyskują wsparcie w znacznej kwocie ale nie na tyle, żeby kupić sobie

mieszkanie, dlatego te osoby składają wnioski i są uwzględniane, jeżeli tylko taka możliwość jest i

taka  potrzeba przez Komisje Mieszkaniową, ponieważ dla tych osób nie ma innej możliwości jak

skorzystanie z pomocy Gminy.          

Radny Damian Staniszewski powiedział,  że problem jest taki,  że tych mieszkań komunalnych

Gmina nie posiada dużo w zasobie Miasta i Gminy Września. Wyjaśnił, że osób, które kończą 18

rok życia i muszą opuścić placówki opiekuńcze i znaleźć sobie mieszkanie, też jest kilka. Poprosił,

aby jednak dać te punkty dla tych osób, które kończą i muszą opuścić placówki wychowawcze,

żeby mogły skorzystać z tego programu i próbować usamodzielnić się. Mieszkań, jest 100 a dzieci

nie ma aż tylu, dlatego uważa, że taka możliwość, okienko powinno być dodane w tej kwestii.

Radna Anna Szlachetka  powiedziała, że jednym z problemów będzie kaucja, ponieważ ustawa

zobowiązuje do poniesienia tej kaucji.  Wyjaśniła,  że osoba opuszczająca ośrodek, czy będzie w

stanie finansowo sprostać wymogom ustawowym.    

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o działkę przy ul. Armii Poznań, czy będzie ona nadal brana

w przyszłości pod uwagę pod budowę tych mieszkań, czy jest to temat zamknięty oraz czy Gmina

ewentualnie planuje dalsze budowy?
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Przewodniczący  Komisji  Edukacji,  radny  Bogdan  Nowak powiedział,  że  radny  odbiega  od

tematu. Poprosił o krótkie wyjaśnienie.     

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że tylko tak lub nie.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie zmieniło się

nic  w  przeznaczeniu  tej  nieruchomości,  natomiast  program,  jest  realizowany  przy  współpracy

prywatnego Dewelopera i Polskiego Funduszu Rozwoju. Nie jest to ta sama formuła o której było

wspomniane w kontekście Mieszkanie Plus przy Armii Poznań.   

Radny  Jarosław  Kowalewski  zapytał  w  jaki  sposób,  będzie  zabezpieczony  interes  prawny

wynajmującego w przypadku przejścia całej weryfikacji przez najemce pozostającym w wolnym

związku, czy umowa notarialna, będzie podpisana z dwoma osobami? 

Radna Anna Szlachetka  odpowiedziała,  że  tak  i  że  obydwie  osoby,  będą  musiały  się  poddać

weryfikacji.  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że bilans tych osób, jest łączny i w przypadku, kiedy

jedna  z  tych  osób  zrezygnuje  z  tego  mieszkania  a  drugiej  osoby  nie  będzie  stać  na  pokrycie

zobowiązań z tytułu najmu. Zapytał, czy w momencie eksmisji Gmina, będzie musiała dostarczyć

lokal zastępczy, jak to będzie się odbywało w kwestii technicznej?

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września powiedział,  że  najem

instytucjonalny przewiduje także zobowiązanie tego najemcy do tego, że wskazuje się lokal, który

w razie tego rodzaju problemów, będzie tym lokalem do którego trafi, kiedy będzie musiał opuścić

Mieszkanie Plus. Wyjaśnił,  że takie są założenia programu, że osoby, które z jakichś względów

losowych, kłopotów finansowych, będą musiały rozwiązać umowę i opuścić mieszkanie, nie będą

tymi, którzy ustawią się w kolejce do Gminy po mieszkanie komunalne.               

Radny Damian Staniszewski  powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  kaucje,  to  chciałby  wskazać,  że  te

dzieci często pobierają jakieś wynagrodzenie z tytułu praktyk, ponieważ świadczą praktyki będąc

jeszcze w Domu Dziecka przyuczając się do zawodu. Więc wydaje się, że taka możliwość powinna

być utworzona tym osobom opuszczającym Dom Dziecka i inne Ośrodki Opiekuńcze. 

Radna Anna Szlachetka powiedziała, że jest wielce prawdopodobne, że wnioski o to mieszkanie

złożą  osoby,  które  w  obecnym  czasie  wynajmują  mieszkania  komunalne  od  Gminy.  Jest  to
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dodatkowo punktowane i Gmina liczy, że mieszkania zostaną zwolnione i wtedy mogłyby być do

dyspozycji osób mieszkających w Ośrodku.          

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w  sprawie:  zasad  przeprowadzenia  naboru  wniosków  o  zawarcie  umowy  najmu

mieszkań,  w tym określenia  kryterium pierwszeństwa  i  dodatkowych  kryteriów pierwszeństwa,

zasad  przeprowadzania  oceny  punktowej  wniosków  oraz  wysokości  obowiązkowej  kaucji  dla

mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” we Wrześni.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  7  radnych,  jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie

umowy najmu  mieszkań,  w tym określenia  kryterium pierwszeństwa  i  dodatkowych  kryteriów

pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej wniosków oraz wysokości obowiązkowej

kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały  w  sprawie:  zasad  przeprowadzenia  naboru  wniosków  o  zawarcie  umowy  najmu

mieszkań,  w tym określenia  kryterium pierwszeństwa  i  dodatkowych  kryteriów pierwszeństwa,

zasad  przeprowadzania  oceny  punktowej  wniosków  oraz  wysokości  obowiązkowej  kaucji  dla

mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” we Wrześni.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  4  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad przeprowadzenia naboru wniosków

o zawarcie umowy najmu mieszkań, w tym określenia kryterium pierwszeństwa i  dodatkowych

kryteriów  pierwszeństwa,  zasad  przeprowadzania  oceny  punktowej  wniosków  oraz  wysokości

obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” we Wrześni.

19)  Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  omówiła  projekt  uchwały  w

sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września

na lata 2021-2033.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że w treści uzasadnienia uchwały wskazano, że pojawią się

urządzenia street workout nad Zalewem Lipówka. Zapytał, czy już wiadomo jakiego rodzaju są to

urządzenia?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie wiadomo.    
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Radny Kornel Tomczak zapytał z jakiego materiału zostanie wykonana nawierzchnia skateparku

w Bierzglinku?

Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedziała,  że  nie  potrafi

odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ są to szczegółowe pytania i jeśli radny będzie tym bardzo

zainteresowany, to uzyska informacje u osób kompetentnych, aby radnego nie wprowadzić w błąd.

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  będzie

wyglądało mniej więcej tak jak w Sokołowie.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy będzie to kostka bez-fazowa?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał,  o  remont  cząstkowy  ulic  na  terenie  Gminy,  gdzie  są  one

zlokalizowane?

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  w  wielu

miejscach.  Wyjaśnił,  że  zima spowodowała  znacznie  więcej  uszkodzeń nawierzchni  w różnych

miejscach.  W związku  z  tym,  Gmina  chce  zwiększyć  nakłady  aby  zachować  pewien  poziom

gminnych dróg.  

    

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy w momencie, kiedy nie ma ustalonego katalogu ulic, które

będą podlegały tym remontom, czy jest to wystarczająca kwota, kiedy nie ma wskazanych dróg?

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  kwota  jest

zdecydowanie  niewystarczająca,  ponieważ  mogłaby  być  5,  10,  20  razy  większa.  Wyjaśnił,  że

mnóstwo ulic wymaga stałych, ciągłych i szybkich napraw, nie mówiąc o tym co Burmistrz Nowak

powiedział, czyli o naprawie zwykłych dziur. Powiedział,  że jeżeli ktoś zauważył, to poprosił o

zgłoszenie wszystkich tych miejsc, gdzie należałoby to zrobić.

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał,  czy  w  tej  grupie  ulic  znajduje  się  ul.  Zamysłowskiego  w

okolicach ul. Konopnickiej?    

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie.
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Radny Kornel Tomczak zapytał, gdzie realizowane będą bezpieczne przejścia dla pieszych?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Gmina złożyła

10 wniosków do Wojewody, które obejmują 20 miejsc przejść dla pieszych. Są to bardzo rożne

lokalizacje na terenie miasta i nie tylko, oczywiście szczegóły mogą zostać udostępnione. Wyjaśnił,

że często, są to miejsca takie jak wspomniane skrzyżowanie ul. Zamysłowskiego i Kosynierów w

które Gmina chciałaby zainwestować. Czy Gmina otrzyma dotacje w ogóle, czy częściowo, to tego

nie wiadomo. Powiedział, że każda rzecz, która poprawia bezpieczeństwo, jest istotna.

Radny  Kornel  Tomczak  powiedział,  że  jeśli  chodzi  o  nieruchomości  dotyczące  pkt  11

uzasadnienia w kwestii odszkodowań i nabycia do zasobu gminnego. Zapytał, czy wiadomo gdzie

te nieruchomości się znajdują, jakie one są?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest, to cała lista

tych nieruchomości,  jest  to  standardowa pozycja  w budżecie  i  są  to  odszkodowania  za  grunty.

Wyjaśnił,  że  w momencie,  kiedy pojawiła  się  szansa na uzyskanie środków na budowę bieżni,

Gmina  skorzystała  z  możliwości  przeniesienia  na  chwile  środków  z  odszkodowań  na  bieżnię,

ponieważ ze względu na zaproponowane małe dofinansowanie Gmina nie będzie ich realizować w

ramach tego projektu. Powiedział, że środki wracają na swoją pozycje i nie jest to żadna dodatkowa

kwota, są to przesunięcia środków.

Radny Kornel Tomczak zapytał,  gdzie planowana jest budowa budynku wielorodzinnego,który

jest wskazany w pkt 13 uzasadnienia?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Gmina brała pod

uwagę  kilka  lokalizacji,  obecnie  aktualną,  jest  to  ul.  Pilska.  Wyjaśnił,  że  aby  Gmina  mogła

aplikować o środki, potrzebna jest  dokumentacja, między innymi, projektu tego budynku, który

musi zostać zlecony i opracowany.

Radny Kornel Tomczak zapytał, jakie są planowane remonty budynków na terenie schroniska dla

zwierząt?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w schronisku

dla zwierząt  znajduje się  parterowy pawilon,  którego co roku poprawiany jest  stan techniczny.

Budynek wymaga stałego doinwestowania środków. Wyjaśnił, że na bieżąco przeprowadzane, są

rożnego rodzaju naprawy, czy kojców, czy współpraca ze Stowarzyszeniem Psi-jaciel, gdzie pojawił
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się kontener dla szczeniaków, gdzie stworzono izolatkę dla tych zwierząt. Powiedział, że zwierząt,

jest mniej, to Gmina postara się systematycznie poprawiać stan schroniska.

Radny Kornel Tomczak zapytał, jakie to będą urządzenia i jaki będzie sposób filtracji, na terenie

basenu krytego?

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  chodzi  o

wszystkie urządzenia, które są niezbędne do funkcjonowania tego obiektu. Powiedział, że wiąże się

to z pozyskaniem środków zewnętrznych w związku z tym Gmina gwarantuje znaczną swoją kwotę

800 tys. zł do której chce dołożyć środki zewnętrzne.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy na tym etapie jest już jakaś koncepcja, czy woda na basenie

byłaby ozonowana, czy chlorowana, czy jeszcze jakiś inny sposób?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na tym etapie

można powiedzieć o chlorowaniu. Ozonowanie nie jest korzystne, jakby mogło się wydawać, ze

względu na bezpieczeństwo ludzi, ponieważ ozon unosi się tuż nad wodą i osoby, które pływałyby

niestety wdychałyby ozon. Wyjaśnił, że na chwile obecną najlepszym sposobem na zabezpieczenie

wody jest chlorowanie.    

Radny Kornel  Tomczak zapytał,  jakich inwestycji  i  zakupów inwestycyjnych dotyczy zadanie

budżetowe powiększone o kwotę 900 tys. złotych? 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w tej kwocie

zawiera się 600 tys. zł na odszkodowania oraz kwota 300 tys. zł na zabezpieczenie akonta zakupu

nieruchomości na której znajduje się Pomnik 68 Półku Piechoty.  Powiedział,  że w najbliższym

czasie  odbędzie  się  druga licytacja  nieruchomości  i  jeśli  wspólnota  mieszkaniowa ją  wygra,  to

będzie można dokonać podziału tej  nieruchomości.  Wyjaśnił,  że  są to  środki  na odkupienie tej

części z pomnikiem.

Radny Kornel Tomczak opuścił posiedzenie wspólnych komisji. 

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał  o  kwestie  dofinansowania  basenu,  czy  Gmina  posiada

jakikolwiek kosztorys, jaka będzie przewidziana kwota na ten cel, jeśli tak to o jakich kwotach jest

mowa i czy te 800 tys. zł na zakup urządzeń, to jest po dofinansowaniu?
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Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  w  sprawie

urządzeń, to jest kwestia zakupu a właścicielem obiektu jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Gmina, może skorzystać ze środków zewnętrznych na ten cel, w związku z tym chce sfinansować

zakup tych urządzeń, które później mogą być użyczone albo aportem przekazane na ten obiekt.

Natomiast  remont  basenu  nie  jest  prowadzony  jako  jeden  projekt  np.:  w  ramach  przebudowy,

rewitalizacji tego obiektu, który miałby jednego wykonawce, tylko branżowo będzie realizowany w

różnych częściach. Powiedział, że nie ma kompleksowego kosztorysu na całość, ponieważ zajmują

się poszczególnymi tematami w ramach remontu.    

Radny Bogumił Kwiatkowski  zapytał, czy  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest głównym

inwestorem w tej kwestii, czy Gmina współpracuje, współdziała, podpisała jakieś dokumenty?

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  Gmina

współpracuje  ze  swoim Przedsiębiorstwem i  na  chwile  obecną  jeszcze  nie  potrzebuje  żadnych

umów  i  porozumień.  Jeśli  będą  potrzebne  przy  kwestii  pojawienia  się  aportu  lub  innych

dokumentów, to one powstaną. Powiedział, że realizowane jest to wspólnie. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy Gmina bierze udział we współfinansowaniu kolejnego

auta i ewentualnie jaki jest ogólny koszt tego samochodu oraz jakie inne jednostki biorą udział w

tym dofinansowaniu?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział,  że średni koszt

takiego  średniego,  dobrego  wozu  strażackiego,  jest  to  ok.  1  mln  złotych.  Powiedział,  że  jest

możliwość aby Straż Pożarna we Wrześni, skorzystała ze środków zewnętrznych. Natomiast to co

brakuje, próbuje pozyskać od Samorządów i Gmina Września jest jednym z nich. Wyjaśnił, że tym

razem nie jest to OSP tylko Państwowa Straż Pożarna. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy Burmistrz może wymienić ewentualnie inne jednostki,

które biorą udział w tym dofinansowaniu?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że prawdopodobnie

wszystkie ale nie posiada takiej pewnej wiedzy.

Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o informację ile było płatnych patroli.
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Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że co roku przekazywana jest

do Biura Rady. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o kwestie dotyczącą obwodnicy w sprawie wypłaty ponad 9

mln zł odszkodowań dla KOWR-u, czy w tej kwocie, też są środki związane z wykupem gruntów

od innych osób?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.   

Radny  Bogumił  Kwiatkowski zapytał  o  poprawę  bazy  sportowej  w  kwocie  195  tys.  zł  dla

WOSiR-u z przeznaczeniem na poprawę szatni w Psarach Polskich, na remont schodów i trybuny

na Stadionie Victorii i pielęgnacje boisk trawiastych…..? 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.   

Radny Damian  Staniszewski zapytał  o  pkt  10,  jakie  działania  inwestycyjne  Gmina  zamierza

podejmować w tym miejscu?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy Września odpowiedział,  że środków na

budowy, przebudowy i  remonty dróg, jest  za mało.  Kwota ok. 3 mln zł,  są to środki,  które po

podziale  nadwyżki  na  inne  cele,  Gmina może przeznaczyć  na  to  zadanie.  Wyjaśnił,  że  zostaje

zwiększona pula. Gmina ma zlecone, różnego rodzaju projekty opracowywane na budowę nowych

dróg, które oczekują na realizacje, więc decyzja jeszcze nie zapadła, która konkretnie lokalizacja

może być realizowana z tych środków.

Radny Damian Staniszewski zapytał,  jakie projekty, są brane pod uwagę?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie odpowie na

to pytanie z pamięci, ponieważ jest tego dużo.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy między innymi jest ul. Owocowa?  

                  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział,  że o projekt ul.

Owocowej, Radny wielokrotnie pytał.  Wyjaśnił,  że projekt ulicy się toczy, jest jednym z wielu,

które są opracowywane. Powiedział, że nie ma decyzji na co te środki, na którą lokalizacje zostaną

przeznaczone.  
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Radny Damian Staniszewski zapytał, w jaki sposób zostało ustalone, że będzie potrzebne 2 990

000 zł, jak nie wiemy na co?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że z kwoty, która

pozostała Gminie po przeznaczeniu środków z nadwyżki i wolnych środków na inne cele. Jest to

kwota, która pozostaje po przeznaczeniu środków na inne zadanie.  

Radny Damian Staniszewski  zapytał  o  pkt  15,  remont  pomieszczeń biurowych w budynkach

administracyjnych, o które budynki chodzi? 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Straż Miejska i

Ratusz.

Radny Damian Staniszewski zapytał o pkt 18, o które jednostki OSP chodzi?

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  próśb,

propozycji Gmina ma więcej niż środków. Powiedział, że swoją potrzebę zgłosiło OSP Kaczanowo,

OSP Marzenin. Są to środki, które pozwolą Gminie załatwić jedno a może dwa zadania.

Radny Damian Staniszewski zapytał, jakiej jednostki dotyczy remont samochodu?     

Karol  Nowak,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  dotyczy

kompleksowego przeglądu podnośnika, drabiny, którą dysponuje OSP Gozdowo.

Radny Damian Staniszewski  zapytał o zagospodarowanie działki Gminnej przy ul. Klonowej w

Bierzglinku, czy będzie tam teren zieleni, czy coś innego planuje się tam zrobić?

Artur  Mokracki,  zastępca  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Września odpowiedział,  że  na  tym

terenie Rada Sołecka, chce przygotować teren rekreacyjny. Wyjaśnił, że teren został częściowo od

strony ulicy przez Gminę ogrodzony, jest to w okolicy ok. 60 m od Świetlicy Wiejskiej i będzie

systematycznie zagospodarowany, między innymi skatepark.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał o pkt 4, co przyświeca do realizowania zadań majątkowych

w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwiększania tego funduszu i tej kwoty?  
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Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  zwiększenie  musi

nastąpić dlatego, że jest to rozliczenie budżetu 2020 roku a zgodnie z ustawą, są to środki znaczone,

których nie można przekazywać na inne cele.   

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały  w  sprawie:  zmiany  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i

Gminy Września na lata 2021-2033.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  3  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033.

20) Jolanta  Kościańska,  skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  omówiła  projekt  uchwały  w

sprawie:zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,

1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 
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Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  3  radnych,  jednogłośnie,

pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwały

budżetowej na rok 2021.

21) Radny Damian Staniszewski  omówił  projekt  uchwały w sprawie:  przygotowania projektu

uchwały ustalającej zasady i  warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń

reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabaryty,  standardy  jakościowe  oraz  rodzaje  materiałów

budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  wnosi  do  Państwa

Radnych o niepodejmowanie tej uchwały z powodu, który bez trudu można znaleźć w internecie.

Wyjaśnił, że cel powstania tej ustawy, która umożliwiała tworzenie takich uchwał, był chwalebny i

słuszny.  Kierunek,  jest  jak  najbardziej  wskazany,  aczkolwiek  zostało  to  tak  sformułowane,  że

stwarza mnóstwo problemów. W Polsce na chwile obecną na 2500 gmin zaledwie kilkanaście, może

20 uchwaliło takie projekty uchwał z czego spora część została przez same Rady uchylona a w

niektórych  przypadkach  zakończyło  się  znacznie  gorzej  np.:  Warszawa,  Wojewoda  stwierdził

nieważność uchwały, Sąd Administracyjny podtrzymał to rozstrzygnięcie, Gdańsk, rozstrzygnięcie

nadzorcze  Wojewody  trafiło  do  WSA,  itd.,  i  w  najgorszym  przypadku,  skończyło  się  to  na

podstawie przykładu uchwały w Opolu,  że sprawa trafiła  do Trybunału Konstytucyjnego,  którą

skierował  Naczelny  Sąd  Administracyjny  oraz  skardze  jednej  z  firm  w  branży  reklamowej.

Gminom,  które  zastosowały  takie  uchwały  a  w  przypadku  niekorzystnego  wyroku  Trybunału

Konstytucyjnego dla tych rozstrzygnięć, będą groziły roszczenia odszkodowawcze w stosunku do

Gmin  od  tych  podmiotów,  które  zostały  zmuszone  do  zastosowania  się  do  tych  przepisów.

Powiedział, że związane z tą uchwałą, są również konsekwencje, tak zwane opłaty reklamowe za

zamieszczanie, umieszczanie reklam, banerów, itp. szyldów. Wyjaśnił, że zostało sprawdzone we

Wrześni na trzech ulicach Sienkiewicza, Kolejowa i Szczecińska, jest tam ok. 300 reklam, szyldów,

gdzie  one  wszystkie  musiałyby  zniknąć  po  wejściu  w  życie  tych  przepisów.  Ustawa,  jest  tak

sformułowana,  że  obowiązkiem  Gminy  jest  codzienne  śledzenie  wszystkich  reklam  na  terenie

Miasta i Gminy, ponieważ koszt opłaty za takie wywieszenie reklamy dziennie wynosi 117,60 zł za

metr  kwadratowy  reklamy  a  niepobranie  należnej  opłaty  „podatku”,  skutkuje  tym,  że  Gmina

popełnia przestępstwo tym, że nie ściąga należnych jej podatków. Biorąc pod uwagę, trzy podane

ulice Gmina musiałaby stworzyć osobny urząd do nieustannego monitorowania zamieszczania tych

reklam.  Powiedział,  że  podając  te  przypadki,  argumenty  jako  dodatkowe,  ponieważ

najistotniejszym jest to, że obecnie żadna Gmina, nie zechce podejmować takiej uchwały, ponieważ

w Trybunale Konstytucyjnym, jest badana zgodność przepisów z Konstytucją. W przypadku tych

podanych Gmin, będą one narażone na odszkodowania dla tych wszystkich, których zmusili do
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likwidacji reklam. Szyldy służą podmiotom, które prowadza działalność gospodarczą i taki nakaz

zdejmowania,  będzie odbierany z  niezadowoleniem przez przedsiębiorców,  że  ogranicza  się  im

działalność wnikając w ich uprawnienia.  Najczęściej,  są to szyldy i  banery zamocowane na ich

posesjach.  Uważa,  że  mają  prawo reklamować swój produkt.  Jest  duża  niepewność  tej  ustawy

krajobrazowej,  ponieważ  Rząd  ogłaszał,  że  w  związku  z  rożnymi  wyrokami  Sądów  oraz

oczekiwaniem  na  rozstrzygnięcie  Trybunału  Konstytucyjnego  zamierza  procedować  na  innych

zasadach  przepisy,  które  umożliwiłyby  aby  Samorządy  mogły  decydować  o  tych  reklamach,

natomiast  nie  w  takiej  postaci,  jak  na  chwile  obecną.  Powiedział,  że  jeszcze  raz  wnosi  o

niepodejmowanie tej uchwały. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że odnosząc się do tego co powiedział Burmistrz Miasta

i Gminy Września, powtórzy co już mówił, że ta uchwała wywołuje ten cały proces a nie kończy.

Wyjaśnił, że tak naprawdę chodzi o zapisy ustawy, która została wprowadzona w tym aspekcie, to

jest  art.  17a  ust  1  „Rada Gminy może wprowadzić  opłatę  reklamową od wywieszonych tablic

reklamowych lub urządzeń reklamowych”. W grudniu ubiegłego roku Jarocin podjął taką uchwałę o

przystąpieniu do przygotowania takiej uchwały. Jest to proces wieloletni. Poinformował, że Poznań

wywołał taką uchwałę w 2017 roku i cały czas proceduje. Są samorządy, które, są pionierami i

podejmują te uchwały i przecierały szlaki i będzie można czerpać doświadczenia. Wyjaśnił, że co

do Trybunału Konstytucyjnego, to różnie to wygląda, wiele rzeczy tam się znajduje i kiedy będzie

rozstrzygnięcie, tego nie wiadomo, jednak nie można czekać, trzeba uporządkować miasto i dbać o

estetykę  przestrzeni  publicznej.  Powiedział,  że  ingerencja  w  posesje  wynika  z  ustawy  oraz  z

ingerencji  Radnych  wielokrotnie  np.:  podejmując  uchwałę  o  miejscowych  planach

zagospodarowania przestrzennego, właśnie tą uchwałą między innymi  ingerujemy we władztwo

danej  osoby  w  nieruchomość.  Osobiście  uważa,  że  Gmina  powinna  brać  przykład  z   krajów

zachodnioeuropejskich i próbować czynić nasze miasto, naszą przestrzeń, naszą gminę piękną. 

 Radny Łukasz Cichy zapytał, czy dotyczy to także murali i małych rysunków?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że zostanie to sprawdzone.    

Radny Damian Staniszewski powiedział, że uchwała nie dotyczy tego, jak ma to być sytuowane,

ma zostać wywołany cały proces, który finalnie będzie uchwałą krajobrazową i będzie zamknięty.

Potrwa to kilka lat i w tej uchwale Radni będą decydować, które murale mogą być, które reklamy,

jak  będą  chcieli  kształtować układ  urbanistyczny Miasta  Września,  będzie  to  leżało  po  stronie

Radnych. Wyjaśnił, że ta uchwała, to jest wywołanie tego procesu a nie dokładne określenie jakie

obiekty, itd., więc byłby o te kwestie spokojny.  
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Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  1  głosem „za”,  4  głosami „przeciw”,  0  głosów

„wstrzymujących się”,  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przygotowania

projektu uchwały ustalającej  zasady i  warunki sytuowania obiektów małej  architektury,  tablic  i

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów

budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  6  radnych,  2  głosami  „za”,  4  głosami

„przeciw”,  0  głosów  „wstrzymujących  się”,  negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie: przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej

architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz

rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących się”,  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  przygotowania

projektu uchwały ustalającej  zasady i  warunki sytuowania obiektów małej  architektury,  tablic  i

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów

budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  3  radnych,  jednogłośnie,

negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przygotowania  projektu  uchwały

ustalającej  zasady  i  warunki  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic  i  urządzeń

reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabaryty,  standardy  jakościowe  oraz  rodzaje  materiałów

budowlanych z jakich mogą być wykonane. 

22)  Radny Damian Staniszewski  wycofał z porządku obrad projekt uchwały  w sprawie:  zasad

przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów sportowych za wybitne osiągnięcia

sportowe.

23) Radny Damian Staniszewski wycofał z porządku obrad projekt uchwały  w sprawie:  zmiany

Uchwały  Nr  XXX/401/2010  Rady  Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  29  marca  2010  r.  w sprawie:

ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów

samochodowych  na  drogach  publicznych  w  strefie  płatnego  parkowania,  wysokości  opłat

dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp.

z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).
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24) Radny Damian Staniszewski omówił projekt uchwały w sprawie:zwolnienia z II raty opłaty za

korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia

w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wnosi o niepodejmowanie

tej uchwały, ponieważ projekt uchwały został skopiowany z uchwały z Gniezna. Wyjaśnił, że mowa

jest o jednej racie a nie wszystkie lokale były nieczynne, opata która miałaby podlegać zwolnieniu

to kwota 787 złotych. W dniu 16 kwietnia 2020 roku została podjęta przez Sejm ustawa, nazywana

w skrócie „TARCZA nr 9”, która była kolejną pomocową ustawą i w myśl tych przepisów, które

uchwalił Sejm, jest to ustawa zaproponowana przez Rząd. Zgodnie z § 8f środki przeznaczone są na

koszty wszelkich zobowiązań publiczno – prawnych. Zamysł ustawodawcy był taki, że przekaże

środki tym podmiotom gastronomicznym, które musiały być zamknięte z powodu pandemii, aby

mogły przeznaczyć otrzymane środki na opłacenie różnych opłat np.: koszt wynagrodzeń dla osób

zatrudnionych przez beneficjenta, koszty zakupu usług (prąd, woda, koszty najmu) oraz na podatki,

opłaty  za  zezwolenie  na  sprzedaż  alkoholu.  Powiedział,  że  tą  metodą Państwo wspierało  także

Samorządy,  ponieważ  jeżeli  w  Gminie  Kołaczkowo  np.:  jest  jedna  restauracja,  to  tylko  jedna

wykupi koncesje na sprzedaż alkoholu a w mieście, gdzie jest 50 restauracji, to zostanie wykupione

50 zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Więc 50 restauracji otrzymało pomoc, która w pośredni sposób

trafia do budżetów gmin. Wyjaśnił, że łatwo można sprawdzić, ponieważ mapa subwencji dostępna

jest na stronie pfrsa.pl wpisując NIP podatnika. Pomocy było udzielanych dużo np.: zwolnienia z

opłaty ZUS-u pracowników. Podał kilka przykładowych firm które skorzystały z  pomocy wiosną

2021  roku.  Są  to  Hotel  „Węgierki”  393  tys.  zł,  Restauracja  „WeWe” 324  tys.  zł,  Restauracja

„Mikroklimat” 324 tys. zł, Capri 199 tys. zł, „Kosmowski” 700 tys. zł,itd., taką pomoc otrzymały te

podmioty. Powiedział,  że taki był cel Państwa, Rządu, aby te środki trafiały do odbiorców tych

podmiotów i z tych dwóch powodów uważa, że nie należy nic w tej sprawie wykonywać. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że wystarczy posłuchać co mają do powiedzenia lokalni

restauratorzy, sami z autopsji znamy,wiemy jak się różne historie kończyły. Takie sytuacje i sytuacja

tych osób wymaga, żeby wykonać jakiś gest jako Rada Miejska we Wrześni, stąd prosi o przyjęcie

tej uchwały, będzie to z pożytkiem dla tych osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  zapytał  o  nadwyżkę  z  roku  2020  za  sprzedaż  napojów

alkoholowych w kwocie ok.  500 tys.  zł,  było w planie 1 100 000 zł  z  roku poprzedniego był

znaczony pieniądz i trafił na wydatki z tego tytułu, czyli Gmina zyskała więcej środków w roku

poprzednim, niż planowała. W tym roku, plan jest również na tym samym poziomie...  
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Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że sprostuje to stwierdzenie,

ponieważ jest nieprawdziwe. Wyjaśnił, że nikt nie powiedział, że były wyższe wpływy, że jeśli jest

nadwyżka, to nie oznacza, że są środki.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, co Pan Burmistrz zrobił dla tych wszystkich osób, które

miały jakiekolwiek problemy związane z niemożliwością prowadzenia działalności gospodarczej,

pomoc  w  podatkach  od  nieruchomości  niekoniecznie,  pomoc  w  opłatach  alkoholowych

niekoniecznie, więc w związku z tym, czy samorząd nie dba o swoich przedsiębiorców i czy nie ma

zamiaru w jakikolwiek sposób im pomóc? 

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  odpowiedział,  że  od  18  lat  Gmina

Września ma najniższe podatki  od nieruchomości w Wielkopolsce.  Firmy o których wspomniał

radny i gdyby działały w innych miastach, to płaciłyby ok. 30-40 % wyższe podatki i to co roku,

bez pandemii, bez kryzysu, bez kłopotów płacą niższe podatki. Powiedział, że nigdy nie wnosił ani

Rada Miejska nie podnosiła stawek podatków w Gminie Września.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział,  że nie jest koniecznie tak, jak mówi Pan Burmistrz,

ponieważ, to przyciąga inwestorów, osoby, które chcą chętnie tu prowadzić działalność, bo uważają,

że mają jakiś przywilej, korzyść z tego, że płacą niższe podatki ale nie przewidują takich stanów

epidemiologicznych jakie się wydarzyły, więc w gospodarce w której zatrudniają więcej osób z tego

tytułu, że płacą niższe podatki do budżetu Gminy. Uważa, że wsparcie lub pomoc tym osobom nie

jest  niczym nadzwyczajnym,  niczym złym,  tym bardziej,  że  chodzi  o  Wrzesińskich  lokalnych

przedsiębiorców.                                  

Komisja  Edukacji  w obecności  5  radnych,  1  głosem „za”,  4  głosami „przeciw”,  0  głosów

„wstrzymujących się”,  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zwolnienia z II

raty  opłaty  za  korzystanie  w  2021  r.  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września. 

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  6  radnych,  2  głosami  „za”,  4  głosami

„przeciw”,  0  głosów  „wstrzymujących  się”,  negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie:  zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży  na  terenie  Miasta  i  Gminy

Września. 
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Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących się”,  negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  zwolnienia z II

raty  opłaty  za  korzystanie  w  2021  r.  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Polityki  Społecznej  w  obecności  3  radnych,  jednogłośnie,

negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z II raty opłaty za korzystanie

w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu

sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Września.  

Przewodniczący Komisji  Edukacji,  radny Bogdan Nowak  powiedział,  że  dalszą część obrad

wspólnego  posiedzenia  czterech  komisji  poprowadzi  Przewodniczący  Komisji  Komunalno-

Finansowej, radny Maciej Szelągiewicz. Opuścił posiedzenie wspólnych komisji.

25) Radny  Jarosław  Kowalewski omówił  projekt  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do

sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla  terenów położonych we

Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Tomasz  Kałużny,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  zgodnie  z  ustawą  o

planowaniu przestrzennym wymaganym dokumentem do rozpoczęcia procedowania, jest analiza

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenów  położonych  w  danym  miejscu  obejmowanych  projektem  uchwały.  Wyjaśnił,  że  ten

dokument  jest  o  tyle  niewidoczny,  ponieważ  projekt  wnosi  najczęściej  Burmistrz  a  w  tym

przypadku  grupy  radnych  nie  zwalniało  i  nie  zwalnia  z  wypełnienia  tego  punktu  ustawy.

Poinformował, że taka analiza zasadności została wykonana i będzie rozdana radnym. Przedstawił

szczegółowo  analizę  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów  położonych  we  Wrześni  w  rejonie  ulicy

Wrocławskiej (załącznik nr 10). powiedział, że wnosi o niewywoływanie miejscowego planu dla

tego terenu.

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  plan  rzeczywiście  nie  nakazuje  właścicielowi

podjęcia  działań  już,  teraz,  ale  jest  narzędziem,  które  porządkuje  gospodarkę  przestrzenną.

Wskazują to wielokrotnie naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, którzy zajmują się tym tematem i

wydają  od  wielu  lat  Studia  w  tym  zagadnieniu.  Cieszy  się,  że  radni  otrzymali  taką  analizę

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i

ma nadzieję, że teraz do każdej zmiany i wywołania planu będą otrzymywać takie analizy.             
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Komisja  Edukacji  w obecności  4  radnych,  1  głosem „za”,  3  głosami „przeciw”,  0  głosów

„wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do

sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla  terenów położonych we

Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  6  radnych,  2  głosami  „za”,  4  głosami

„przeciw”,  0  głosów  „wstrzymujących  się”,  negatywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w

sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenów położonych we Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, 1 głosem „za”, 4 głosami „przeciw”, 0 głosów

„wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do

sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla  terenów położonych we

Wrześni w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej nie opiniuje – brak quorum.

26) Radny Damian Staniszewski omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do programu

„Wielkopolska Karta Rodziny”.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i  Gminy Września  powiedział,  że 29 grudnia 2016 roku

podczas Sesji Rady Miejskiej we Wrześni temat ten był omawiany i w związku z danymi, które

wtedy zostały zaprezentowane o ilości punktów z których muszą skorzystać z Karty Dużej Rodziny,

czyli  ogólnopolskiej  karty.  Punktów wówczas w Wielkopolsce było 1660 a teraz jest  na pewno

więcej,  natomiast Wielkopolska Karta Rodziny wówczas gratyfikowała 69 takich punktów, była

zdecydowanie  mniej  popularna  i  miała  inne  zniżki  na usługi  niż  Karta  Dużej  Rodziny.  Gmina

zwróciła  się  pismem  do  Wicemarszałka  Województwa  Wielkopolskiego  aby  zwrócił  się  do

Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  w  Poznaniu  z  wnioskiem  o  zapisanie  wszystkich

partnerów programu  Wielkopolska  Karta  Rodziny  do  włączenia  ich  do  programu Karty  Dużej

Rodziny. Wyjaśnił, że w ten sposób posiadając jedna kartę ogólnopolską można byłoby korzystać z

obydwóch programów. Poinformował, że część punktów została zrealizowana a druga część nie

została wprowadzona do Karty Dużej Rodziny. W roku 2017 w Gminie Września wydano 253 takie

karty, w roku 2018 wydano 393 karty, w roku 2019 wydano 1436 karty i w 2020 wydano 668 karty

w  programie  ogólnopolskim.  Powiedział,  że  zgadza  się,  że  warto  rozszerzyć  ofertę  Ośrodka

Pomocy Społecznej o Wielkopolską Kartę Rodziny. Uważa, że jak najbardziej można tą uchwałę

uchwalić.            
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Komisja  Edukacji  w obecności  4  radnych, jednogłośnie,  pozytywnie  zaopiniowała  projekt

uchwały w sprawie: przystąpienia do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Komisja  Komunalno  –  Finansowa  w  obecności  6  radnych, jednogłośnie,  pozytywnie

zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie:  przystąpienia  do  programu  „Wielkopolska  Karta

Rodziny”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie: przystąpienia do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej nie opiniuje – brak quorum.

Pkt 4/5

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  przewodniczący Komisji  Komunalno-Finansowej  radny

Maciej Szelągiewicz, o godz. 11:58 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 52 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze

Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                                                                              Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej
/-/Maciej Szelągiewicz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek

Protokolant
/-/Anita Grabarek
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