
Protokół nr XVII/2020

                       z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się

                      29 października 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  o godz. 07.15 otworzył obrady

Nadzwyczajnej XVII sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, Burmistrza, Skarbnika  Miasta  i

Gminy Września oraz przedstawicieli mediów wyjaśnił, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu

uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum (załącznik nr 1).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak  poinformował,  że  zgodnie z

zapisami ustawy o samorządzie gminnym art  20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i

utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo

przyjęty.

Obecni:

1. Maciej Baranowski

2. Łukasz Cichy

3. Grzegorz Dobrosielski

4. Stanisław Dominiczak

5. Radosław Garbarek

6. Jarosław Graczyk

7. Jarosław Kowalewski

8. Bogumił Kwiatkowski

9. Bogdan Nowak

10. Stefan Ogrodowicz

11. Andrzej Rzeźnik
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12. Robert Smodlibowski

13. Damian Staniszewski

14. Wojciech Szcześniak

15. Maciej Szelągiewicz

16. Anna Szlachetka

17. Ryszard Szwajca

18. Dorota Szykowna

19. Kornel Tomczak

20. Włodzimierz Wawrzyniak

21. Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak przedstawił porządek

(załącznik nr 2):

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 

rok 2021 na terenie Gminy Września;

2) zmiany Uchwały Nr XXXIV/404/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na 

terenie Miasta i Gminy Września;

3) programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 

prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2021;

4) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;

5) ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie Miasta i Gminy Września;

6) zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

7) przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami 

publicznych dróg krajowych;
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8) nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Działkowców oraz ul. Ignacego 

Paderewskiego;

9) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

10) przekazania petycji o rezygnację z budowy ścieżki rowerowej na ul. Waryńskiego we Wrześni;

11) przekazanie petycji o zmianę Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.;

12) zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -

2020";

13) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok; 

14) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Września – część G;

15) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we 

Wrześni;

16) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej;

17) zmiany uchwały nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w 

sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

18) zmiany uchwały Nr 161/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie 

emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu;

19) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 

2020-2040;

20) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

3. Zamknięcie sesji.
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2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 

2021 na terenie Gminy Września.

Radny Bogumił Kwiatkowski  zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Września z zapytaniem,

czy pamięta jaka była kwota podatku rolnego w 2002 roku jak został Burmistrzem oraz zaproponował

czy w obecnej sytuacji gospodarczej nie trzeba by było zastanowić się nad rzeczywistym obniżeniem

tej stawki podatku?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że stawka podatku nie zmienia się

od lat. Stawka jest najniższa z wszystkich gmin Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Bogumił Kwiatkowski zacytował Uchwałę Nr II/10/2002 Rady Miejskiej we Wrześni z 2002

roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały, które będą przyjmowane jako

podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003. Wyjaśnił, że w § 1 jest mowa, że obniża się cenę

skupu  1  kwintala  (dt)  żyta  za  pierwsze  kwartały  2002  roku  do  kwoty  33,00  zł  tego  wymiaru.

Podsumował, że warto byłoby wrócić do takiej wysokości podatkowej.  

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  powiedział,  że  swoją  propozycje

przedstawił,  natomiast  radny może sprawdzić swoje wynagrodzenie,  które obowiązywało w roku

2002, a jakie było w roku 2015 i wówczas będzie miał odpowiedź na swoje pytanie.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem

„wstrzymującym się”  podjęła Uchwałę nr   XVII/167/2020  w sprawie  obniżenia średniej ceny

skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021 na terenie

Gminy Września. (załącznik nr 3). 

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (14)
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Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, 

Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

2) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXIV/404/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku w

sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie

Miasta i Gminy Września

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  15  radnych,  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  nr

XVII/168/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/404/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z

dnia 16 września 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w

ramach pomocy de minimis na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 4 ). 

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz
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3) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

programu  współpracy  Gminy  Września  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  z  podmiotami

prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  15  radnych,  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  nr

XVII/169/2020  w  sprawie  programu  współpracy  Gminy  Września  z  organizacjami

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok

2021 (załącznik nr 5). 

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

4) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  15  radnych,  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  nr

XVII/170/2020  w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu  Przemocy  w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 (załącznik nr 6). 

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
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Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

5)  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak poprosił  o  omówienie

jednocześnie  dwóch  projektów uchwał  dotyczących  zaliczenia  dróg znajdujących  się  na  terenie

Miasta  i  Gminy  Września  do  kategorii  dróg  gminnych  oraz ustalenia  przebiegu  drogi  gminnej

położonej  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Września  oraz  odczytał  wniosek  Tomasza  Kałużnego

Burmistrza Miasta i Gminy Września o zmianę porządku obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady

Miejskiej polegającej na zamianie kolejności ppkt 5) i 6) porządku obrad. Dotychczasowy punkt 2

ppkt 5) przyjmie brzmienie:

„5) zaliczenia  dróg  znajdujących  się  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Września  do  kategorii  dróg

gminnych”, a dotychczasowy pkt 2. ppkt 6) przyjmie brzmienie:

„6)  ustalenia  przebiegu  drogi  gminnej  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Września’’  (załącznik  nr  7).

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekty uchwały w sprawie: 

zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych

oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Września.

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że  projekty uchwały,

które zostały omówione, będą wymagały dodatkowego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w

treści dotyczącej nr działki geodezyjnej 893/2, prawidłowo powinno być 893/1.  

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy obydwie drogi zostały zakończone i czy są dostępne

protokoły odbioru?
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Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  potwierdził, że te odcinki zostały

zakończone i są protokoły odbioru.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak poprosił  o  przygotowanie

głosowania dotyczącego  zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do

kategorii  dróg gminnych, następnie ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy

Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XVII/171/2020

w sprawie  zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii

dróg gminnych (załącznik nr 8).

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września

- Radny Bogumił Kwiatkowski

Głosowano w sprawie:

zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szumielewicz
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6) Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 

XVII/172/2020 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie Miasta i 

Gminy Września (załącznik nr 9).

Głosowano w sprawie:

ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie Miasta i Gminy Września. 

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

7) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania odcinkami 

publicznych dróg krajowych.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Radny Damian Staniszewski

- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września

Radny Damian Staniszewski zapytał kiedy należy się spodziewać realizacji oznakowania 

pionowego na wskazanym odcinku wybudowanej obwodnicy?

Karol Nowak  zastępca Burmistrza Miasta i  Gminy Września  wyjaśnił,  żeby wykonanie tego

oznakowania stało się faktem to po pierwsze potrzebna jest dzisiejsza uchwała, ponieważ Burmistrz
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nie może w tej sprawie podpisać porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad

nie  mając  zgody  Rady  Miejskiej.  Porozumienie  będzie  określało  zakres  oraz  dokładny  termin.

Przygotowany jest projekt tego oznakowania po dopełnieniu tych wszystkich formalności, będzie to

wykonane dopiero wtedy, kiedy ta droga będzie już funkcjonować. 

      

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XVII/173/2020

w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania 

odcinkami publicznych dróg krajowych (załącznik nr 10).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, 

Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław 

Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

8)  Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  

nadania  nazwy  ulicy  powstałej  we  Wrześni  w  rejonie  ul.  Działkowców  oraz  ul.  Ignacego

Paderewskiego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XVII/174/2020

w sprawie  nadania  nazwy ulicy  powstałej  we  Wrześni  w  rejonie  ul.  Działkowców oraz  ul.

Ignacego Paderewskiego (załącznik nr 11).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
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Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

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

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Radny Damian Staniszewski

- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy są złożone wnioski o dotacje na remont zabytków na rok 

2021?  

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że są złożone dwa wnioski

na łączną  kwotę  93.000,00 zł.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że cieszy się, że radni głosują nad taką uchwałą, która daje

możliwość ubiegania się o dotacje na remont zabytków do 30 czerwca 2024 r. Podkreślił,  że na

pewno warto przyjąć tą uchwałę. Radny dodał, że będzie głosował ”za”, tym bardziej, że w styczniu

2020  r.  radni  z  Klubu  Projekt  Września  złożyli  projekt  uchwały  z  własnej  inicjatywy,  która

przedłużała te dotacje do 30 czerwca 2021 roku. Ta uchwała,  nad którą radni będą głosować w

porównaniu do tej uchwały, która została złożona na początku styczniu br. była przygotowywana w

innym zmienionym porządku prawnym. Pan Burmistrz wspomniał, że 1 lipca czyli w połowie roku

zmieniło się Rozporządzenie Komisji Europejskiej o pomocy de minimis, stąd była możliwość tej
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uchwały i przygotowania przez ratusz uchwały do 30 czerwca 2024 roku. Jak uchwała była składana

w styczniu z przedłużeniem na przyszły rok tych dotacji, to intencją składających było maksymalne

wydłużenie obowiązywania tych dotacji,  radni wtedy nie wiedzieli że to Rozporządzenie Komisji

Europejskiej  zmieni  się.  Radni  są  za  tym,  by  przyjąć  tą  uchwałę.  Skoro  ta  uchwała,  która  była

opracowana zmieni się w porządku prawnym legislacji europejskiej, radny apeluje o jej wycofanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak poprosił Burmistrz Miasta i Gminy

Września o ustosunkowanie się do zmiany związanej z wycofaniem projektu uchwały przez radnego

Damiana Staniszewskiego z porządku obrad.

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wyjaśnił,  że  porządek  obrad  będzie

kontynuowany, aż do punktu 17) dotyczącego zmiany uchwały nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we

Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie: zasad udzielania  dotacji  na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy

Września.

       

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XVII/175/2020

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

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

nr 12).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, 

Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław 

Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szumielewicz
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10)Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  

przekazania petycji o rezygnację z budowy ścieżki rowerowej na ul. Waryńskiego we Wrześni.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Radny Jarosław Kowalewski

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy burmistrz już rozpatrzył tą petycję?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że petycja nie została 

rozpatrzona, ponieważ potrzebna jest do tego uchwała Rady Miejskiej, by można było się tym 

tematem zająć.  

Rada Miejska we Wrześni w obecności 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów 

„przeciw” podjęła Uchwałę nr XVII/176/2020 w sprawie przekazania petycji o rezygnację z 

budowy ścieżki rowerowej na ul. Waryńskiego we Wrześni. (załącznik nr 13).

Wyniki głosowania

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (11)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, 

Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz 

Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szumielewicz
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11)Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

przekazanie petycji o zmianę Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Radny Bogumił Kwiatkowski

- Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września

Radny Bogomił Kwiatkowski zapytał czy Burmistrz jeszcze w tym roku ma zamiar wesprzeć tą 

inicjatywę i w jakich kwotach?

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zmiany w budżecie 

dotyczące kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt, nie dotyczą tej petycji, natomiast 

wnioskodawcy petycji, o której mowa zostali poinformowani, sami zresztą o to prosili, by rozpatrzeć 

ten wiosek pod kątem budżetu na przyszły rok.    

Rada Miejska we Wrześni w obecności 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów 

„przeciw” podjęła Uchwałę nr XVII/177/2020 w sprawie przekazanie petycji o zmianę Programu

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Września w 2020 r. (załącznik nr 14).

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (12)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, 

Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 
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Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

12)Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -

2020".

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XVII/178/2020 

w sprawie zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu "Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013 -2020”  (załącznik nr 15).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, 

Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław 

Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szumielewicz

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

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok.

Radny Damian Staniszewski zapytał jak dotychczas wyglądały koszty wynagrodzeń i samej obsługi

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że koszty te są zawarte we 

wszystkich sprawozdaniach corocznych, stawki diet są uchwalone przez Radę Miejską. Można takie 

zestawienie przygotować.   
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Radny Damian Staniszewski powiedział, że zwracał się do  Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przygotowując razem z Projektem Września audyt placu zabaw na Osiedlu

Tysiąclecia  we Wrześni, radni wskazywali jakie są potrzeby organizowania alternatywnego spędzania

czasu wolnego dla dzieci z Osiedla Tysiąclecia oraz dla wiosek, które nie mają też placów zabaw np. 

dla Kawęczyna.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  w załączniku  nr  1  projektu  uchwały  są  zasady

wynagradzania  członków  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  w  tym

zapisie jest informacja, że członkowie Gminnej Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20%

minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2021, za udział  w każdym posiedzeniu komisji  w

przypadku, gdy w jednym dniu obraduje Komisja Interwencyjno-Motywacyjna i zwykła przysługuje

jedno wynagrodzenie. Zapytał, co jest przyczyną innego sposobu wynagradzania  Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych niż radnych, sołtysów?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział, że dziwi się, iż radny zadaje

takie  pytanie.  Sam  jako  członek  Komisji  Rewizyjnej  również  jest  wynagradzany  od  każdego

posiedzenia komisji i jakoś to go specjalnie nie oburza. Podkreślił, że zasady są uchwalone przez

Radę Miejską.

Radny  Jarosław  Kowalewski  powiedział,  że  przeczytał  Program  i  nasuwają  się  następujące

spostrzeżenia, po pierwsze: radny nie zauważa widocznych efektów działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a po drugie to rutyna w działalności tej komisji. Sam

program ma charakter czysto formalny i powtarzalny z lat ubiegłych. Brakuje w nim szczegółowej

diagnozy, która pozwoliłaby na racjonalne planowanie celów i wydatków. Radny nie wiedział, że

głównym celem ustawowym jest ograniczenie szkód społecznych i zdrowotnych, wynikających z

zażywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W tych celach nie ma zapisu o próbach

ograniczenia spożycia tylko nie jest to w interesie państwa. Państwo żyje z podatków i z akcyzy

między  innymi.  Podkreślił,  że  sam  problem  powinien  być  likwidowany  u  źródła,  a  nie  jest

likwidowany.  O  tych  brakach  efektów  działalności,  według  spostrzeżenia  radnego,  jest  ogólne

przyzwolenie spożywanie alkoholu. Alkohol jest spożywany wszędzie w parku, na rynku w miejscach

powtarzalnych, zwłaszcza w okresie letnim, gdzie zauważalny jest brak patroli. Radny nie zamierza

podważać kompetencji członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale w ocenie

radnego w samej diagnozie badań główny zapis to: problemowe spożywanie alkoholu. Radny uważa,

że  sam problem jest  spłycony  i  nie  wiadomo jak  się  do  niego  odnieść.  Wiedza  o  szkodliwości
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działania  alkoholu,  czy  też  innych  substancji  nie  chroni  przed  samym  spożywaniem.  Ludzie

świadomie  spożywają  alkohol.  Jeżeli  w  pracy  Komisji  nie  zależy  na  ograniczeniu  w  spożyciu

alkoholu to taka komisja jest zbyteczna, jeżeli głównym celem jest tylko likwidacja skutków. Jest to

zgodne z ustawą, ale radny uważa, że powinno się rozszerzyć zadania. Zauważalny jest także brak

pogłębionej  zróżnicowanej  metodologii  badań.  Opiera się  głównie na ankietach,  statystykach,  na

wiedzy źródłowej z innych rejonów i innych miast. Może warto byłoby zainwestować i zdiagnozować

jaka  jest  przyczyna  rosnącego  spożycia  alkoholu  na  terenie  Miast  i  Gminy  Września,  spożycie

wzrasta, a tych osób którzy mają problem alkoholowy, liczba spada z roku na rok. Radny zaznaczył,

że  w  Programie  uderza  rutyna  i  powtarzalność  oraz  brak  odpowiedniego  nadzoru.  Budżet  jest

ogromny i możliwości są olbrzymie, a wymiernych efektów działania tej Komisji się nie dostrzega.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dziękuję bardzo za uwagi,

ale  nie  jest  znawcą  tego  tematu.  Wyjaśnił,  że  do  badań  wynajmowane  są  firmy,  które  mają

odpowiednie  uprawnienia  i  kompetencje,  by  je  przeprowadzać.  Działają  za  zgodą  organów

państwowych,  które  przeciwdziałają  alkoholizmowi.  Jeżeli  chodzi  o  patrole  miasta,  zostanie  ta

informacja przekazana Policji.  Ze środków o których mowa w okresie letnim są przeprowadzane

specjalne dodatkowe patrole policyjne opłacone przez gminę, które są protokołowane. Jeżeli chodzi o

zwiększenie  spożycia  alkoholu,  jest  to  dość  trudne  do  sprawdzenia,  zważywszy  na  to,  że  w

dzisiejszych czasach zakupy dokonuje się w dużych sklepach na obrzeżach miasta, gdzie z takiej

formy korzystają również ludzie z pobliskich wiosek i w ten sposób dane o spożyciu alkoholu mogą

być niekompletne. Poruszona sprawa zostanie przekazana osobom, którzy się tym zajmują. 

Radny Bogumił  Kwiatkowski  wrócił  ponownie  do  swojego  pytania  przed  radnym Jarosławem

Kowalewskim  i  skierował  swoje  słowa  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  o  wyjaśnienie,  co  jest

przyczyną takiego zapisu?

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

pytanie i powtórzył raz jeszcze, że o tym fakcie decyduje Rada Miejska, tak jak w przypadku Komisji

Rewizyjnej Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie za każde posiedzenie poszczególnych członków

komisji.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że jak są obecne takie wypowiedzi jak radnego Jarosława

Kowalewskiego czy radnego Bogumiła Kwiatkowskiego dotyczące różnych wątpliwości i pytań czy

diagnozy  problemu  rozwoju  spożycia  alkoholu  w  gminie  Września,  zasadne  wydaje  się
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zorganizowanie spotkania gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  z jedną z

komisji Rady np. z Komisją Komunalno-Finansową. Radny uważa, że te wszystkie kwestie, wyszłyby

na  dobre  zarówno  Radzie  Miejskiej  jak  i  Gminnej  Komisji,  stąd  Radny  apeluje,  by  Pan

Przewodniczący rozważył,  czy nie warto  zrobić takiego spotkania i te różne kwestie m. innymi

diagnostyczne poruszyć.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak powiedział,  że  przyjmuje  taki  wniosek  do

wiadomości.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Radny Damian Staniszewski

- Radny Bogumił Kwiatkowski

- Radny Jarosław Kowalewski

                       

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, 12 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” 3 głosami 

„wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr XVII/179/2020 w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok (załącznik nr 16).

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (12)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech 

Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz 

Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szumielewicz
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14)  Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września poprosił  o  omówienie   projektu

uchwały Pana  Mateusza Waligórę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury w

sprawie  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego Miasta  i

Gminy Września – część G.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem 

„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę nr XVII/180/2020 w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część

G (załącznik nr 17).

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (14)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, 

Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jarosław Kowalewski

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz

15)  Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów

zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Radny  Damian  Staniszewski  zapytał  czy  przystąpienie  do zmiany  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego dla ul. Koszarowej będzie się wiązało również z potrzebą zmiany

studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Września?
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Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września   odpowiedział,  że  nie  wiąże  się  z

koniecznością zmiany.  

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- Radny Damian Staniszewski

Rada Miejska we Wrześni w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XVII/181/2020 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy 

Koszarowej we Wrześni. (załącznik nr 18).

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:

ZA (15)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, 

Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna 

Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (6)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szumielewicz

16)Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak poinformował, że radny Kornel Tomczak złożył 

wniosek o wyłączenie od głosowania w sprawie  projektu dotyczącego przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we Wrześni w rejonie 

ulicy Kolejowej (załącznik nr 19). 
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W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  

- Radny Kornel Tomczak

- Radny Damian Staniszewski

- Radny Bogumił Kwiatkowski

- Radny Jarosław Kowalewski

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  przy  procedowaniu  tego  projektu  przez  Radę

dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenów położonych we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej, podobna uchwała również o podobnym

brzmieniu i  obszarze  była  już  podejmowana  przez  Radę  Miejską  dnia  27  września  2017  roku,

wówczas  taka  uchwała  została  wywołana  i  krótko  później  1  czerwca  2018  roku  Rada  Miejska

uchyliła tą uchwałę, wnioskodawcą był Burmistrz Miasta i Gminy. Zapytał co się stało, że ta sytuacja

miała taki przebieg?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie zna szczegółów, ponieważ

to było kilka lat temu. Powiedział, że z pewnością jest to zapisane w protokole sesji na której była

podejmowana uchwała o uchyleniu tego miejscowego planu.  

Radny Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że kojarzy sytuację, że wcześniej Wrzesiński Ośrodek

Kultury wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w kwestii hali sportowej, widowiskowej.

Zapytał czy w związku z powyższym, Burmistrz Gminy ma jakiekolwiek plany w zakresie tego ternu.

Zapytał co się z tą decyzją wydarzyło?            

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wyjaśnił,  że  od  dwóch  lat  gmina

zastanawiała  się  nad wybudowaniem hali  widowiskowej we Wrześni.  Aby moc sprawdzić jakieś

miejsce,  które by te warunki spełniało to do dyspozycji  są dwa narzędzia:  czyli  miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu (czy dopuszcza taką inwestycję), a w przypadku

budynku o którym mowa, jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania to jedynym możliwym

sposobem  sprawdzenia  okoliczności  możliwości  budowy  danego  obiektu  jest  decyzja  celu

publicznego, stąd wniosek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury z zapytaniem o możliwość ulokowania

wówczas  tego  obiektu  w  tym  miejscu.  Podkreślił,  że  nie  jest  to  jedyne  miejsce,  które  zostało

sprawdzane, podobne zapytanie dotyczy terenów na granicy Wrześni i Obłaczkowa. 
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Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, czy wniosek inwestora i jego plany inwestycyjne, wpisują się

w wizję rozwoju tego fragmentu miasta. Radny chciałby poznać ową wizję i jest ciekaw co Pan

Burmistrz w przyszłości chciałby widzieć w kwartale ul. Kolejowej do ul. Przemysłowej? Zapytał

również,  czy  na  terenie  GS-ów powstanie  osiedle  mieszkaniowe i  czy  były  procedowane  plany

zagospodarowania przestrzennego na tym samym kwartale? Zapytał również, czy nie warto byłoby

stworzyć taką koncepcję i plan całościowy tego kwartału,  który by tworzył jakąś wizję dalszego

rozwoju tej części miasta ?                          

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że poniekąd ten projekt dotyczy

właśnie  tej  sprawy,  ponieważ wpłynął  wniosek,  który  obejmuje  ogromną część  terenu o którym

Radny wspominał. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren nie ma.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak powiedział, że ta uchwała została wywołana po

to, by te kwestie ustalić.

Tomasz Kałużny Burmistrz  Miasta  i  Gminy Września    powiedział,  że  ten  projekt  uchwały  w  

sprawie miejscowego planu dotyczy właśnie tego obszaru i ma on rozstrzygnąć, ustalić późniejsze  

bo  dopiero  jakiekolwiek  pozwolenie  na  budowę  może  zmienić  dotychczasową  funkcję  obiektu.

Miejscowe plany nie  zmieniają  funkcji  dotychczasowej,  jeżeli  ktoś  w jakimś  budynku prowadzi

działalność gospodarczą, funkcjonuje mieszkanie to uchwalenie miejscowego planu, nie zmienia tej

funkcji dla pozostałych obiektów.       

Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, czy plany budowy Hotelu Hilton są prawdziwe?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że pamięta ten artykuł, na zadane

wówczas pytanie o warunki zabudowy takiego obiektu, powtórzył to wtedy i teraz, że nie zostały

wydane  takie  warunki,  mimo  to  taka  informacja  się  pojawiła.  Nie  jest  też  nieprawdą,  że  takie

propozycje, wizje zostały przedstawione przez potencjalnych inwestorów. 

Radny Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  ten teren jest  bardzo nieregularny w kształcie  w

zakresie  tego  miejscowego  planu,  chodzi  o  część,  która  kończy  się  przy  działce  samej  ul.

Przemysłowej. Rada chce zorganizować w jakiś cywilizowany sposób, włączanie się z tego terenu

ruchu  komunikacyjnego  w DK nr  15.  Zapytał  czy  nie  warto  byłoby,  rozszerzyć  o  10-20 m ul.

Kolejowej i zastanowić się, co z połączeniem ul. Kolejowej z ul. Przemysłową, ponieważ z tych
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różnych informacji, które pojawiają się w prasie, internecie można dowiedzieć się, że będzie tam

rondo, zjazd. Różnego rodzaju opcje. Jest to na etapie wyrażenia zgody na przystąpienie do tego

miejscowego planu,  ale  może  warto  byłoby rozszerzyć  o  tą  część  związaną  z  ul.  Przemysłową,

ponieważ mieszczą się tam firmy. Jeśli patrzymy na wyjazd z ul. Kolejowej w kierunku GS-ów po

lewej  stronie  znajduje  się  granica  działki  i  jest  posadowiony  budynek  przez  który  w  połowie

przebiega granica przystąpienia do miejscowego planu, a w drugiej połowie nie. Zapytał, czy ten

budynek znajduje się w rękach jednego właściciela, bądź kilku oraz co jest przyczyną dzielenia tego

budynku  i opracowania miejscowego planu do jego części, a tej drugiej nie?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że przyczyną jest wniosek, który

złożył  właściciel  tego  terenu,  który  według  tych  granic,  które  zostały  wskazane  w  załączniku

graficznym  występuje  właśnie  o  stworzenie  miejscowego  planu  na  obszarze  wnioskowanym,

natomiast tego wniosku radnego od ul. Przemysłowej nie bardzo zrozumiał, ponieważ ten rysunek nie

dotyka ul. Przemysłowej.  

Mateusz Waligóra wyjaśnił, że do samej granicy jest ul. Przemysłową, tak sięga działka geodezyjna,

ten  miejscowy  plan  zakładać  będzie  jakieś  rozwiązania  komunikacyjne,  nie  widzi  konieczności

obejmowania ulicy Przemysłowej.    

                                

Radny Damian Staniszewski powiedział, że Pana Burmistrz wskazał, wniosek o opracowanie tego

planu, złożył jeden z inwestorów. Zapytał zatem, jakie przesłanki muszą być spełnione po złożeniu

wniosku, aby Burmistrz występował do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą opracowywania

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, jeśli chodzi o

władztwo planistyczne ma Rada Miejska,  natomiast  możliwość wywoływania  planów Burmistrz,

Wójt, Prezydent. 

Radny Bogumił Kwiatkowski  poprosił o sprecyzowanie, ponieważ nie do końca rozumie całości tej

uchwały. Pan Burmistrz wskazał, że Inwestor zwrócił się z wnioskiem o opracowanie miejscowego

planu  do  działki,  która  jest  przedmiotem aktu  notarialnego,  czy  umowy przedwstępnej.  Zapytał

zatem, czy właściciel albo zarządca drogi nr 15 również złożył taki wniosek o opracowanie planu,

tylko do części tej drogi ulicy Kolejowej? Nasuwa się pytanie, czy Gmina może ingerować w tą

własność i nie pytać, pytanie nasuwa się w kontekście budynku, który dzielimy na pół i w połowie
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opracowujemy dla niego miejscowy plan, a w drugiej połowie nie? Radny podkreślił, iż technicznie

nie jest to dla niego zrozumiałe.      

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i  Gminy Września  wyjaśnił,  że  z  tego co wie,  Generalna

Dyrekcja  nie  składała  żadnego  wniosku,  natomiast  miejscowy  plan  zagospodarowania

przestrzennego, który jest uchwalony po drugiej stronie ulicy Kolejowej w pewnym fragmencie już

przewiduje  takie  rozwiązanie.  Był  on  procedowany,  uzgadniany,  opiniowany  przez  Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i w związku z tym, jeżeli tworzymy plan, który ma spójny

sposób stykać się z planem, który jest uchwalony to musi obejmować obszar, który dopełnia obszar

istniejącego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.         

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy jeśli ktoś składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy

Września  o  opracowanie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  to  Burmistrz

automatycznie  jako organ,  który może korzystać  z  inicjatywy uchwałodawczej  występuje  z  taką

inicjatywą,  a  jeśli  nie,  to  jakie  przesłanki  kierują  organem  czyli  Burmistrzem  Miasta  i  Gminy

Września, że na wniosek jakiejś osoby występuje z inicjatywą uchwałodawczą opracowania jakiegoś

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na to pytanie już odpowiedział,

natomiast, jeżeli radny uznaje, że ten wniosek jest bezzasadny to Burmistrz może wycofać ten projekt

uchwały. Zapytał radnego Damiana Staniszewskiego, czy radny o to właśnie wnioskuje?   

Radny Damian Staniszewski  odpowiedział, że nie wnioskuje o to, ale pyta, czy jeśli radny złoży

wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, żeby Burmistrz albo

jakaś  inna  osoba we Wrześni  złoży wniosek,  żeby Burmistrz  wystąpił  z  taką  inicjatywą,  to  czy

automatycznie Burmistrz występuje z taką inicjatywą?       

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wyjaśnił,  że  odpowiedział  wcześniej

oczywiście, że nieautomatycznie.

Radny Damian Staniszewski  zapytał, jakie przesłanki muszą być spełnione, żeby organ właśnie

jakim jest Burmistrz Miasta i Gminy Września występował z taką właśnie inicjatywą. Zapytał, co

musi się stać, aby dany wniosek jakiejś osoby przez Burmistrza zaakceptowany i skorzystał Pan z

inicjatywy? 
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Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to dość precyzyjnie opisane

w ustawie o planowaniu przestrzennym. Tłumacząc to, na język potoczny po pierwsze: musi być

zgodność ze studium zagospodarowania przestrzennego, nie może to być funkcja, która w rażący

sposób kłóci się z położeniem danego terenu, trudno by ktoś wnosił o wybudowanie budynku na

środku  drogi.  Jest  to  zbiór  różnych  ocen,  analiz  pracowników  Urzędu  Miasta  i  Gminy,  firm

zewnętrznych,  które  są  najczęściej  wynajmowane  do  miejscowych  planów  zagospodarowania

przestrzennego. Twórca projektu miejscowego planu musi być urbanistą itd. nie ma na to odpowiedzi,

by można by ją zapisać chociażby w punktach.   

Radny Damian Staniszewski powiedział, że Pan Burmistrz wspomniał o proteście przedsiębiorców

w sprawie,  która miała  miejsce w sprawie zmiany studium, dla tamtego terenu ulicy Kolejowej.

Zapytał, czy ta zmiana studium i protest przedsiębiorców dotyczyła również tego obszaru GS-ów czy

też obszarów po Tonsil-owskich  ? 

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dotyczyło tej samej

funkcji,  co  jest  tak  naprawdę kluczowe,  również  obiektów handlowych.  Najczęściej  podnoszony

argument tych protestów było to, że ulokowanie w tych miejscach, czyli przy ul. Kolejowej, tego

rodzaju  obiektów,  będzie  miało  negatywny  wpływ  na  komunikację,  że  będzie  ciężki  ruch

samochodowy. To czy mówimy o terenie z jednej strony ulicy Kolejowej, czy z drugiej, z tego punktu

widzenia  nie  jest  specjalnie  kluczowe.  Tym  bardziej  te  protesty  dotyczyły  komunikacji,  ładu

przestrzennego i konkurencji. 

                       

Tomasz Kałużny Burmistrz  Miasta  i  Gminy Września  powiedział,  że  Pan radny usilnie  o  to

dopytuje to pozwoli sobie zacytować, dnia 1 września 2017 r. obecny tutaj na sali Kornel Tomczak,

dzisiaj radny, wówczas jeszcze nie miał tej funkcji pisał (jest to ogólnie dostępne w lokalnej gazecie)

cyt.  „Nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby przewidzieć,  że lokalizacja takiego marketu w ścisłym

centrum, oznacza jeszcze większą ruch i korki w mieście. Kolejna rzecz to uderzanie w lokalnych

przedsiębiorców, którym już teraz nie jest łatwo. Eksperci podają, że na 100 miejsc pracy związanej z

powstaniem galerii znika 150-200 dotychczasowych etatów. Miejsce na market budowlany jest na

obrzeżach miasta. Pan Kornel Tomczak, 1 września 2017 r. ”. 

Nieobecny niestety radny Stanisław Dominiczak, wtedy nie radny, ale był chyba Prezesem Gminnej

Spółdzielni, a może nie, 23 marca 2018 r. cyt. „Dokładnie warto poznać i uwzględnić oczekiwania

społeczeństwa w kwestii np. wyboru lokalizacji pewnych inwestycji, przemyśleć czemu uzasadnienie
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społeczne wprowadzenie na nasz rynek wielkiego sieciowego marketu budowlanego, który zniszczy

całkiem sporą grupę lokalnych przedsiębiorców, Rada Miasta czy Powiatu ma nadzorować w imieniu

mieszkańców  poczynania  Burmistrza,  czy  Starosty,  kontrolować  ich,  a  nie  ślepo  wykonywać

polecenia”.

20 lipca 2018 r. Kornel Tomczak, również lokalna gazeta cyt. „Uważamy, że zabytkowe budynki

takie jak Fara czy Ratusz tworzą krajobraz naszego miasta i nie powinny być zasłaniane przez nowe

budynki, zwłaszcza markety budowlane. Miejsca na takie obiekty znajduje się na obrzeżach miasta.

W  centrum  chcemy  miasta  dobrze  zaprojektowanego,  takiego  którego  architekturę  możemy

podziwiać i zwyczajnie być z niej dumni”.

18 wrzesień 2015 r. Damian Staniszewski również gazeta lokalna cyt. „ Jest to niepokojące, tym

bardziej,  że po drugiej stronie Wrześnicy powstaje galeria handlowa z wielkim parkingiem, która

spowoduje zmniejszenie ruchu pieszego w centrum. Galeria wyssie ludzi z centrum, skoro już teraz

wielu sklepikarzy ma problem z utrzymaniem swojego biznesu, to co będzie później”.

27 października 2017 r.  Kornel  Tomczak  również  gazeta  lokalna cyt.  „We Wrześni  jest  wielu

przedsiębiorców, część z nich zaprotestowała niedawno  naprzeciwko budowie wielkiego marketu

budowlanego w sercu miasta, pomysł marketu forsuje Burmistrz Tomasz Kałużny, a kilka tygodni

temu  Zarząd  Powiatu  ze  Starostą  Dionizym  Jaśniewiczem  na  czele  nie  zgłosił  uwag  do  planu

powstania  marketu.  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  nasi  przedsiębiorcy  mają  ustąpić  miejsca

zewnętrznemu kapitałowi i to na życzenie samorządowców z Ratusza i Starostwa, może jest jeszcze

jakiś sposób na zmianę tego krótkowzrocznego myślenia włodarzy”.

24  sierpnia  2018  r.  Damian  Staniszewski  cyt.  „Kształtowanie  przestrzeni  dla  terenów  w

zaproponowanym  brzmieniu  projektu  studium  jest,  nie  boję  użyć  się  tu  słowa  gwałtem  na

dziedzictwie historycznym i kulturowym Wrześni”.

27  października  2017  r.  Kornel  Tomczak  „Wiadomości  Wrzesińskie”  cyt.  „Krótko  mówiąc

wyprowadzenie zysków poza miasto i region nie jest dobrym posunięciem ekonomicznym. Pomysł

marketu forsuje Burmistrz Tomasz Kałużny, a kilka tygodni temu Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do

planu postawienia marketu”.

30 sierpnia 2017 r. strona Stowarzyszenie Projekt Września, niestety nie ma podpisu autora, cyt.

„Swoje zastrzeżenia do propozycji Wrzesińskiego Ratusza wnieśli również lokalni przedsiębiorcy”.

(w  tym  załączone  pismo).  „Przedsiębiorcy  podnoszą  szereg  argumentów  prawniczych,

urbanistycznych i  ekonomicznych przeciwko zezwoleniu  na budowę takiego marketu w centrum

Wrześni. W najbliższych tygodniach przekonamy się, czy Burmistrz i Radni powstrzymają się przed

dewastacją przestrzeni miejskiej i dla dobra mieszkańców i przedsiębiorców.” 
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30 sierpnia 2018 r.  cyt. „ Jako Stowarzyszenie w ostatnich dniach złożyliśmy swoje uwagi, gdzie

przedstawiliśmy obawy, co do projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków przestrzennych

miasta  i  gminy,  przeciwko  takim  planom  urbanistycznym,  zaprotestowało  również  ponad  60

wrzesińskich firm. To prawie  trzy razy więcej niż przed rokiem”.

Radny Jarosław Kowalewski  powiedział,  że w wypowiedziach słyszy się często sformułowanie

”kluczowe”: kluczowe słowo, kluczowe sprawy, kluczowy problem itp.  wszystkim bowiem w tej

kwestii  chodzi  o  minimum ładu  przestrzennego.  Radny  popiera,  że  warto  byłoby  się  zająć  tym

terenem, żeby te prace obejmowały cały kwartał, czyli między ulicą Kolejową, a Przemysławą. Tak

się planuje miasta,  nie można tego traktować wyrywkowo. Radny wyjaśnił,  że jest  mu wszystko

jedno, czy tam powstanie Market 2.500, jednak jest przeciwnikiem powierzchni 20.000 czy 15.000,

chodzi o to, że jeżeli na sąsiednich działkach mają powstać bloki, znów pojawi się konflikt i nie

będzie to  miejsce przyjazne do zamieszkania.  Podkreślił,  że  teren jest  bardzo atrakcyjny i  każda

decyzja  radnych  powinna  być  przemyślana  i  nie  powinna  powodować  konfliktów  lokalnej

społeczności. Radny Kornel Tomczak jest osobą niezawisłą, niezależną ma swoje zdanie i w sposób

odpowiedni je artykułuje. Tak samo radny Damian Staniszewski. Rozmawiamy o  przyszłości  tego

kwartału  tego miasta,  a  tymczasem jest  traktowany wyrywkowo.  Powinien  być  traktowany jako

pewna część miasta, czyli w obrębie ulicy Kolejowej i Przemysłowej. Jeżeli byłby on w takiej formie

przedstawiony  to  radny  jest  „za”   i  się  pod  tym  podpisuje.  Można  przeprowadzić  konsultacje,

rozmawiać z przedsiębiorcami i lokalną społecznością. Z pewnością to nie odbuduje samego centrum,

ponieważ ono upadło. Handel detaliczny zamiera. O takich właśnie sprawach w tym miejscu należy

dyskutować  i  również  na  komisjach,  niż  nagle  się  dowiadujemy,  że  wycinek  kwartału  jest

wyciągnięty  i  traktowany  wybiórczo.  Gdyby  ten  kwartał  był  obrysowany  tymi  ulicami  tak  jak

wspominał wcześniej, czyli Kolejową i Przemysłową to z pewnością, by się pod tym podpisał.

             

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  zapytał  radnego  Jarosława

Kowalewskiego,  czy  proponuje  objęcie  całego  tego  kwartału  miejscowych  planów?  Ponieważ

sytuacja, tak jak zostało to cytowane wcześniej budzi różne opinie i zastrzeżenia, proponuje wycofać

projekt tej uchwały z porządku obrad i gmina przystąpi prawdopodobnie do uchwalania całego tego

kwartału.    

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak  zapytał, czy Burmistrz wnosi zatem o zmianę

porządku obrad o wycofanie tego punktu?

27



Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września potwierdził. 

 

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  chciałby  odnieść  się  do  tego,  co  powiedział  Pan

Burmistrz,  absolutnie  z  tych  słów  dotyczących  wsparcia  lokalnych  przedsiębiorców  lokalnego

biznesu  i  tych,  którzy  płacą  podatki  w  mieście  i  gminie  Września,  prowadzą  tutaj  działalność

gospodarczą są bardzo często naszymi sąsiadami, absolutnie się nie wycofuje. Podkreślił, że cały czas

nie zmieni swojego stanowiska.  Miasto powinno rozwijać się na podstawie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego, a całkowite wsparcie i zgoda, o której zostało powiedziane dużo

wcześniej,  ono  dotyczyło  terenów  po  Tonsilowskich  miał  powstać  duży  market  budowlany  z

przewyższeniami takimi, które doprowadziły do tego, że te przewyższenia były zbliżone wysokością

wieży gotyckiej i wieży wrzesińskiej Fary. Wyjaśnił, że tego dotyczyła ta sprawa i radny podtrzymuje

to, co wtedy „padło”.                         

 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby podziękować Panu Burmistrzowi, że pochylił

się nad tym, że warto przyłączyć się do takiego szerszego opracowania miejscowego planu.  Mamy

tam centrum przesiadkowe i jest tam ulica, która prowadzi do parkingu PKS-u. Pytanie, które  radny

zadał wcześniej, dotyczyło czy można je będzie połączyć, ale skoro Burmistrz wycofał ten projekt,

prosi o wzięcie tej kwestii pod uwagę ? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak, wyjaśnił, że Pkt 16 wypadł z porządku obrad,

Rada  nie  będzie  potwierdzała  quorum,  ponieważ  wniosek  Pana  radnego  Kornela  Tomczaka

wykluczenia z głosowania nad tym projektem stał się w tej sytuacji bezzasadny.   

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się nad

wnioskiem  Pana radnego  Damiana  Staniszewskiego o  wycofanie  z  porządku  obrad  projektu

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego

2017  r.  w  sprawie:  zasad  udzielania  dotacji  na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty

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

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września w związku z tym, że kilkadziesiąt  minut

temu, Rada Miejska przyjęła projekt uchwały, który wyczerpuje sprawę zapisaną  w porządku obrad

w pkt 17, Burmistrz wnosi o wycofanie go z porządku obrad projektu tej uchwały. 
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Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  podsumował,  że  z  porządku  obrad  zostanie

wycofany  również  ten  punkt  dotyczący  zmiany  uchwały  nr  XXII/293/2017  Rady  Miejskiej  we

Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r.  w sprawie: zasad udzielania  dotacji  na prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy

Września. 

18) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr 161/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie emisji

obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Bogdan  Nowak  poprosił  radnych  o  potwierdzenie  quorum,

ponieważ radny Mirosław Zgoliński opuścił salę sesyjną. W chwili obecnej na sali obrad znajduję

się 14 radnych.  

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  14  radnych,  12  głosami  „za”,  0  „przeciw”,  2  głosami

”wstrzymującymi  się”  podjęła Uchwałę  nr  XVII/182/2020  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr

161/2020  Rady  Miejskiej  we Wrześni  z  dnia  1  lipca  2020 roku  w sprawie  emisji  obligacji

komunalnych  Miasta  i  Gminy  Września  oraz  zasad  ich  zbywania,  nabywania  i  wykupu.

(załącznik nr 20). 

Wyniki głosowania

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Wyniki imienne:

ZA (12)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian 

Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel 

Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (7)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz, Mirosław Zgoliński
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Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak poprosił o przedstawienie wspólnego 

uzasadnienia  do projektów uchwał, natomiast głosowanie nad poszczególnymi projektami odbędzie 

się odrębne.

19) Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września  omówiła projekty uchwał w

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

lata 2020-2040 oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

W dyskusji wzięli udział:

- Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września  

- Radny Kornel Tomczak

- Radny Damian Staniszewski

- Radny Bogumił Kwiatkowski

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał  jakich  wydatków  bieżących,  dotyczy  zadanie  budżetowe

powiększonych o 209.557,00 zł dział Transport i Łączność?

Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że to jest tak naprawdę

zbitka kilku kwot: zmniejszenie budowy obwodnic na terenie ciągów komunikacyjnych. Wszystkie

zmiany, które są w środkowej kolumnie, gdzie z jednej strony, coś się dodaje, z drugiej strony coś się

ujmuje.  Z  jednej  strony wchodzi  dofinansowanie  III  etapu budowy obwodnicy,  z  drugiej  strony

umniejszenie  wydatków  związane  z  przesunięciem  zadania  w  czasie,  jak  i  umniejszenie  długu,

dlatego 209. 557,00 zł jest różnicą na zadaniach, które utworzyły saldo.

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał  jakich  wydatków  majątkowych  dotyczy  zadanie  budżetowe

powiększone o 50.000 zł, jest ono wpisane w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa?

Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła,  że jest  to zadanie

realizowane przez Wydział Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami, chodzi o odszkodowania i

nabycia i wypłatę środków pieniężnych.      

                          

Radny Kornel Tomczak zapytał czego dotyczą te odszkodowania?
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Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że szczegółowo nie

jest wstanie powiedzieć. 

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał  jakich  wydatków  bieżących  dotyczy  zadanie  budżetowe

powiększone o 88.976,00 zł, pochodzi z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska?

Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że w tym przypadku

klasyfikowane są wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wnosi

gmina  do  Wód  Polskich  na  podstawie  decyzji  przesyłanych  przez  Wody  Polskie.  Te  opłaty  są

regulowane i gmina musiała zwiększyć wydatki, ponieważ na dzień dzisiejszy, to wszystko co jest

dostępne plus to co przyjdzie za IV kwartał będzie to kwota 420.000,00 zł.

Radny Kornel Tomczak zapytał o tą samą pozycję i wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł?

Jolanta  Kościańska  Skarbnik  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Września wyjaśniła,  że  zostały

zabezpieczone  środki  na  budowę,  przebudowę  infrastruktury,  chodzi  bowiem  o  zbiornik  wód

opadowych. 

Radny Kornel Tomczak zapytał o zadania budżetowego oświetlenia ulic, które jest powiększone o

kwotę 100.000,00 zł, wpisane jest w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, gdzie

są zlokalizowane te ulice, place, drogi, które miałyby być oświetlone?

                 

Jolanta  Kościańska  Skarbnik  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Września wyjaśniła,  że  nie  chodzi  o

budowę oświetlenia,  które  byłoby  w wydatkach  majątkowych,  wydatki  bieżące  dotyczą  typowo

naprawy i konserwacji wszystkich urządzeń, które są na terenie gminy Września i wymagają podjęcia

takich działań.     

Radny Kornel Tomczak  zapytał o wydatki bieżące pomniejszonych o 305.622,00 zł, wpisane w

dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska?  

Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że zmiana wydatków,

jeżeli chodzi o  Centrum Edukacji Ekologicznej czyli gmina posiada podpisaną umowę i wskazany

harmonogram,  tych  wydatków,  do  czego  to  zadanie  zostaje  dostosowane.  Zmiany  dotyczą

31



wniesionych przez dwa sołectwa zmian pomiędzy swoimi zadaniami, chodzi o doposażenie terenów

rekreacyjnych i organizacje spotkań kulturalno-sportowych. 

Radny Damian Staniszewski  powiedział,  że  chciałby  dopowiedzieć  krótki  komentarz do zmian

budżetowych,  zaproponowanych  i  procedowanych  na  dzisiejszej  sesji.  Mamy  zmniejszenie  o

860.000,00 zł na przebudowę i budowę dróg, chciałby przekazać to, co mieszkańcy miasta i gminy

zgłaszają, to między innymi potrzeby inwestycyjne na ul. Kilińskiego, Piastów, Chrobrego, Batorego,

czy chociażby budowa chodnika na ul. B. Śmidowicz. Kolejna rzecz to zwiększenie wydatków na

utrzymanie cmentarza. Wyjaśnił, że jakiś czas temu gmina przejęła obowiązek utrzymania cmentarza

komunalnego przy ul.  Kościuszki od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, w tym momencie te

koszty, które ponosimy bezpośrednio z budżetu znacznie wzrosły. Podkreślił, że nad tym wszystkim

należy się zastanowić.

Radny |Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby poruszyć jedną kwestię tą, o której mówił

wcześniej,  a  mianowicie  przy  petycji  w  zakresie  schroniska.  Podziękował,  że  w  tym  roku

budżetowym 2020, znalazły się środki w wysokości 48.000,00 zł. Z pewnością jest to docenienie

pracy  wolontariuszy  i  wszystkich  związanych  z  tą  pracą.  Wnioskuje  zatem o  kolejne  jak  będą

oczywiście środki.                     

Rada Miejska we Wrześni w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem 

”wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr XVII/183/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020-2040 (załącznik nr 21).

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Wyniki imienne:

ZA (13)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, 

Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jarosław Kowalewski

NIEOBECNI (7)
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Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz, Mirosław Zgoliński

20)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 14 radnych, 13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 1 głosem 

”wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr XVII/184/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwały budżetowej na rok 2020 (załącznik nr 22).

Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Wyniki imienne:

ZA (13)

Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, 

Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jarosław Kowalewski

NIEOBECNI (7)

Maciej Baranowski, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Robert 

Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz, Mirosław Zgoliński

Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak   odczytał informację dotyczącą analizy   

oświadczeń majątkowych radnych (załącznik nr 23):  

Informuję, iż zgodnie z art. 24h ust. 12 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym  w  dniu  22  października  br.  mailowo  przedstawiłem  Radzie  Miejskiej  analizę

dotyczącą złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za rok 2019.

Uchybienia stwierdzone podczas analizy oświadczeń to między innymi:

- w pkt. VIII podano osiągnięty przychód, zamiast dochodu.

- w pkt. VIII nie określono przynależności majątkowej wykazanych dochodów.

- należy podać formę prawną i przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej,
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- nie określono na jakich warunkach udzielono kredytów, wobec kogo i ile pozostaje do spłaty na  

dzień 31.12.2019 r.,

- w pkt. VIII z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia podano kwoty przychodu zamiast 

dochodu,

- w pkt. I, II i VIII nie określono przynależności poszczególnych składników majątkowych lub 

określono je niewłaściwie,

- nieaktualny druk oświadczenia.    

3. Zamknięcie sesji.

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Miejskiej we  Wrześni,  radny

Bogdan Nowak o godz. 09:08 zamknął posiedzenie Rady.  Wszystkie załączniki znajdują się do

wglądu w Biurze Rady Miejskiej  w Urzędzie Miasta  i  Gminy we Wrześni.  Protokół  zawiera 9

ponumerowanych stron.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak

Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak
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