Protokół nr XLIII / 2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 czerwca 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.20.
Otwarcia obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły Nr XLI / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz Nr
XLII /2010 z 25 maja 2010 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.

Porządek obrad XLIII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów Sesji: Nr XLI / 2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz Nr
XLII /2010 z 25 maja 2010 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy rzeczowej innej
jednostce samorządu terytorialnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania za I półrocze budŜetu miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budŜetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania spłat lub rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego
lub jej jednostkom podległym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek
procentowych bonifikaty przy sprzedaŜy nieruchomości jako lokali
mieszkalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego
przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.

planu

zagospodarowania

13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu.

planu

zagospodarowania

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładów budŜetowych – przedszkoli
Gminy Miejskiej Wągrowiec w celu przekształcenia ich w jednostki budŜetowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
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19. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złoŜył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.
 w miesiącu maju uczestniczył w dwóch waŜnych wydarzeniach - wraz
z Panem Burmistrzem wręczyli wągrowieckim szczypiornistom upominki za
udany występ w ekstraklasie w czasie okolicznościowego spotkania
z zarządem klubu, trenerem i oczywiście z piłkarzami. Przewodniczył
wągrowieckiej delegacji w partnerskim mieście Le Plessis Trevis. Miał tam
przyjemność wygłosić okolicznościowe przemówienie przy pomniku
Schumana na temat korzyści dla Polski z wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej
 równieŜ w maju objął patronat nad cyklem imprez organizowanych przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Tygodnia Czytania dzieciom.
W dniu 1 czerwca wraz z pracownikami tej biblioteki i sponsorami
uczestniczył w przekazaniu czterem przychodniom półek z ksiąŜkami dla
dzieci,
 25 czerwca wziął udział w otwarciu piątego przeglądu twórczości
plastycznej i fotograficznej oraz rękodzieła mieszkańców powiatu
wągrowieckiego w Muzeum Regionalnym ,
 w ramach cotygodniowych dyŜurów załatwiał bieŜące sprawy rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał równieŜ radnych z pismem Pani
Katarzyny Jahnz – Jenek (pismo z dnia 22 czerwca 2010 r.) w sprawie
stwierdzenia niewaŜności Uchwały Nr XLII/297/2010 z 25 maja 2010 w sprawie
opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
Rada Miejska postanowiła ww. pismo skierować do Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej celem zajęcia stanowiska.
Nikt z radnych w tej sprawie nie zgłosił sprzeciwu.

ad.pkt 3
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Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy rzeczowej innej jednostce
samorządu terytorialnego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały stwierdził, Ŝe wychodząc naprzeciw potrzebom
osób pokrzywdzonych w wyniku tegorocznej powodzi władze miasta Wągrowca
postanawiały pomóc najbardziej poszkodowanym organizując
i wspófinansując wypoczynek dla dzieci mieszkających w Gminie Gorzyce
(Powiat Tarnobrzeski). Wsparcie w postaci udzielenia pomocy rzeczowej pozwoli
na zaproszenie do Wągrowca na 14 - dniowy pobyt ponad 50 osób
zamieszkałych na terenach zalanych podczas tegorocznej powodzi. Grupę tę
stanowić będą dzieci klas IV – VI wraz z opiekunami. Organizacja wypoczynku
stanowi uzupełnienie rozpoczętej z końcem maja akcji zbierania artykułów
spoŜywczych i przemysłowych, które sukcesywnie są przekazywane najbardziej
potrzebującym.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010
pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr XLIII / 298 /2010 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego.
W uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały stwierdziła, Ŝe Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu pismem z dnia 02 czerwca 2010 roku, nr WA0903/204/2010 zawiadomiła, Ŝe w treści uchwały Nr XLII/295/2010 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 maja 2010 roku o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2010 rok wystąpił błąd pisarski w § 1 pkt 1. Błąd pisarski
powstał w zapisie dotyczącym wysokości dochodów bieŜących tj.: podano kwotę
55 022 376 zł, a winno być 52 022 376 zł.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie sprostowania błędu
pisarskiego
Uchwała Nr XLIII / 299/ 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r.
Wniosła równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca autopoprawki do
omawianego projektu uchwały:
- pierwsza dot. wprowadzenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem II tury
wyborów na Prezydenta,
- druga dot. wprowadzenia dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 12.375
zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji
wyborczych biorących udział w II turze,
- następna dotyczyła wprowadzenia środków, które pochodzić będą z Unii
Europejskiej oraz budŜetu państwa w wysokości 188 323 zł,
- kolejna dotyczyła zwiększenia planu dotacji na zadania własne o kwotę
106 164 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków
stałych,
- piąta dotyczyła wprowadzenia dotacji
w
wysokości
21.000 zł
z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Monitoring jakości wód
jeziora Durowskiego w roku 2010”,
- ostatnia autopoprawka dotyczyła wprowadzenia dotacji celowej w wysokości
12.000 zł na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za”, 4 – głosami „przeciw” podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r.
Uchwała Nr XLIII / 300/ 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budŜetu miasta Wągrowca,
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informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe Ustawa z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych w art. 266 ust. 2 zobowiązuje organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia zakresu i formy
informacji z wykonania budŜetu, jaką Burmistrz Miasta przedkłada za okres I
półrocza kaŜdego roku. RównieŜ za okres I półrocza począwszy od 2011 roku
naleŜy złoŜyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Ponadto ustawodawca zobowiązał organ stanowiący do określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury. Informacje powyŜsze przedkładane są Radzie Miejskiej oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIII / 301 / 2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad
projektem budŜetu. Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe Ustawa z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 234 zobowiązuje organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia trybu prac nad
projektem uchwały budŜetowej. NaleŜy określić wymaganą szczegółowość
projektu budŜetu, obowiązujące terminy w toku prac nad projektem budŜetu a
takŜe wymogi dotyczące uzasadnienia oraz jakie materiały informacyjne
przedłoŜy Burmistrz Miasta wraz z projektem budŜetu.
Wniosła równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta Wągrowca autopoprawkę do
omawianego projektu uchwały polegająca na dopisaniu w § 5 po słowach
„Radzie Miejskiej” słów – „za pośrednictwem Przewodniczącego Rady”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIII / 302 / 2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
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Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty naleŜności
pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce
samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe zgodnie z art. 59 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący
określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłat lub
rozkładania na raty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom
podległym. Dotyczy to naleŜności pienięŜnych do których nie stosuje się
przepisów Ordynacji Podatkowej.
Radny Alojzy Jessa zwrócił się z pytaniem – czy podjęcie omawianej uchwały
ułatwi pracę Panu Burmistrzowi, czy ją wydłuŜy.
W odpowiedzi Pani Skarbnik Barbara Chodorowska stwierdziła, Ŝe oczywiście
uchwała ta ułatwi pracę Burmistrzowi oraz tym osobom, które z tego prawa będą
chciały skorzystać.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIII / 303 / 2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
obradach do godz. 1800.

20

minutową

przerwę

w

W dalszej części obrad sesji nie brał udziału radny Krzysztof Tyborski
(godz. 1800). Obecnych na sesji od punktu 10 jest 20 radnych.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie warunków
udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaŜy
nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały oświadczył, Ŝe podstawę prawną podjęcia
przedmiotowej uchwały stanowi art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Właściwy organ (burmistrz miasta) moŜe udzielić bonifikaty od ceny ustalonej
zgodnie z przepisami tej ustawy m.in. w przypadku gdy nieruchomość
sprzedawana jest jako lokal mieszkalny (art. 68 ust. 1 pkt 7).Warunkiem
udzielenia bonifikaty jest uprzednie wyraŜenie, przez radę miejską, w formie
uchwały, zgody na jej zastosowanie. Uchwała winna określać wysokość
bonifikaty oraz warunki jej udzielenia. Stawka procentowa została ustalona
w wysokości połowy ceny (50%), a warunkiem jej udzielenia jest jednorazowa
zapłata ceny nieruchomości (lokalu).
Z przepisów ustawy wynika, iŜ udzielenie bonifikaty, przy sprzedaŜy lokalu
mieszkalnego, moŜe nastąpić tylko w przypadku sprzedaŜy lokalu jego
dotychczasowemu najemcy i tylko wtedy gdy najem zawarty został na czas
nieokreślony. Przedmiotowa uchwała wprowadza generalne upowaŜnienie dla
burmistrza miasta do udzielania bonifikat przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych,
w wysokości 50%, a podjęcie jej w przedstawionym brzmieniu moŜliwe jest po
ostatniej nowelizacji art. 68 ustawy.
Komisja Rozwoju Miasta oraz Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Komisja BudŜetowa zgłosiła wniosek
do Burmistrza
Miasta
o przekazywanie informacji dotyczących sprzedaŜy nieruchomości jako
lokali mieszkalnych (kwota transakcji,
powierzchnia,
adres lokalu).
Informacja taka powinna być składana w sprawozdaniu z działalności
Burmistrza na sesji Rady Miejskiej.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIII/ 304 / 2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2 „ w Wągrowcu.
W uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały stwierdził, Ŝe Burmistrz Miasta
Wągrowca podjął inicjatywę w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec – Kaliska”
(uchwała Nr 56/99 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 listopada 1999r. – Dz.
Urz. Woj. Wlkp Nr 5 poz.47 z dnia 26 stycznia 2000r.) oraz poszerzenia jego
ustaleń o tereny zainwestowania miejskiego i przebieg piątego etapu obwodnicy
miasta Wągrowca od ulicy Kcyńskiej do ulicy Orzeszkowej. Zgodność
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca)
– Burmistrz Miasta Wągrowca dokonał, zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – analizy
zasadności
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu. W wyniku oceny
stwierdzona została zasadność przystąpienia do sporządzenia planu,
w szczególności w zakresie przeznaczenia terenów pod lokalizację piątego
etapu obwodnicy miasta Wągrowca, jak równieŜ uregulowania własności terenu –
na cele publiczne – w pasie lokalizacji obwodnicy. W związku z powyŜszym
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu jest uzasadnione,
w tym równieŜ uchylenie uchwały Nr XIX /134/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z
28 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Kaliska - Durowo”
w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2 „
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XLIII/ 305 / 2010 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Marcinkowo” w Wągrowcu.
W uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały stwierdził, Ŝe do opracowania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo”
w Wągrowcu przystąpiono na podstawie uchwały Nr V/42/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 01 marca 2007r.
Burmistrz Miasta Wągrowca przeprowadził tryb formalny sporządzenia planu
miejscowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
i przeprowadził strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
W trybie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęły 2 wnioski do ustaleń planu
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dotyczące przeznaczenia terenów i warunków zabudowy. W ustaleniach planu
miejscowego oraz prognozie uwzględniono wymagania organów uzgadniających,
zgłoszone w trybie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu.
Do przedstawionego do opiniowania i uzgodnień projektu planu miejscowego
Burmistrz Miasta Wągrowca uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. Do
wyłoŜonego
do
publicznego
wglądu
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania ustaleń planu
na środowisko wpłynęło 5 uwag. Burmistrz Miasta Wągrowca postanowił uwag
nie uwzględnić. Nieuwzględnione uwagi zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
Uzasadnienie do uchwały spełnia wymagania art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Przedkładany do uchwalenia projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
i podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska
w Wągrowcu 17 głosami ”za” przy 3 glosach „wstrzymujących” stwierdziła
zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo”
w Wągrowcu
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Marcinkowo” w Wągrowcu obejmuje teren wyznaczony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na cele zabudowy
mieszkaniowej, działalności produkcyjnych i usług wytwórczych. Ustalenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne
z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w zakresie kształtowania
ładu przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz
zasad rozwoju infrastruktury technicznej.
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Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn.
1
zm. ) Rada Miejska w Wągrowcu 17 głosami ”za” przy 3 głosach
„wstrzymujących” rozstrzygnęła co następuje:
§ 1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej wprowadzenia od strony zachodniej
i południowej ogrodzenia zakładu pasa zieleni wysokiej i niskiej o szerokości
50,0 m, w celu zminimalizowania skutków oddziaływania zakładu na środowisko.
§ 2. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej wykluczenia wprowadzenia terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie działki nr
5446.
§ 3. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej zagospodarowania terenów wokół działki nr
3886/27, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, której uciąŜliwości
w zakresie hałasu przekraczają granice działki.
§ 4. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej poprowadzenia drogi wewnętrznej
o symbolu KDW w połowie po działce nr 4035/1 i 4035/2.
§ 5. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 1P
w odniesieniu do dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej, zmiany powierzchni
zabudowy do 100% powierzchni terenu, dopuszczenia wysokości zabudowy do
2
16,0 m, wprowadzenia zasady podziału terenu na działki mniejsze niŜ 3000 m .
Następne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu,
realizacji
zapisanych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
„Marcinkowo” w Wągrowcu
inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania. Rada Miejska 17 głosami ”za” przy 3 głosach
„wstrzymujących” postanowiła, Ŝe :
§ 1. 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmują:
1) sieć wodociągową,
2) sieć kanalizacji sanitarnej,
3) sieć kanalizacji deszczowej,
4) drogi publiczne.
2. Zadania wymienione w ust. 1 będą realizowane etapowo,
wyodrębnieniem w I etapie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

z
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§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą
zgodnie z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich planach
inwestycyjnych i finansowych miasta Wągrowca, wieloletnich planach rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz strategią
rozwoju miasta Wągrowca.

Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały – Rada Miejska w Wągrowcu 17
głosami ”za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo”
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XLIII / 306 / 2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W dalszej części obrad sesji nie brał udziału równieŜ radny Maceli Kamiński
(godz. 1815). Od punktu 13 obrad na Sesji obecnych jest 19 radnych.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Osada 3” w Wągrowcu.
W uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały stwierdził, Ŝe Rada Miejska w
Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XVI/99/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu. Burmistrz Miasta Wągrowca
przeprowadził tryb formalny sporządzenia planu miejscowego zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przeprowadził
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta Wągrowca kolejno:
1) ogłosił o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu w miejscowej
gazecie „Tygodniku Wągrowieckim” w dniu 11 stycznia 2008r. i na stronie
internetowej www.wagrowiec.eu oraz przez obwieszczenia, które były
wywieszone od 7 stycznia 2008r. w gablotach urzędu, określając formę, miejsce
i termin składania wniosków do planu;
2) dnia 18.01.2008r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu;
3) rozpatrzył w dniu 25 lutego 2008r. wnioski, o których mowa w pkt. 1;
4) dnia 11.02.2009 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania
planu miejscowego właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
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oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zwrócił się o określenie zakresu i
stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko;
5) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko, uwzględniając ustalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wągrowca oraz zakres
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko podane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
6) w dniu 28 października 2009r. uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej;
7) w dniu 21 grudnia 2009r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska;
8) w dniu 23 grudnia 2009r. uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu;
9) uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do
uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wojewodą,
zarządem województwa, zarządem powiatu, właściwym wojewódzkim
konserwatorem zabytków, organami właściwymi do uzgadniania projektu planu,
właściwymi terytorialnie organami wojskowymi, bezpieczeństwa państwa oraz
właściwymi zarządami dróg;
10) w projekcie planu uwzględniono uwagi i zastrzeŜenia złoŜone na etapie
opiniowania i uzgadniania;
11) w dniach od 18.01.2010r. do 15.02.2010r. wyłoŜył projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu;
12) w dniu 04.02.2010r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami;
13) w wyniku I wyłoŜenia wpłynęło 49 uwag do projektu planu;
14) w dniu 22 marca 2010r. Burmistrz Miasta Wągrowca rozpatrzył uwagi,
zgłoszone w trakcie wyłoŜenia planu i prognozy oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu, z których uwzględnił 20 uwag;
15) W związku z wprowadzeniem zmian do projektu planu miejscowego
wynikających z rozpatrzenia uwag, w dniach od 12.04.2010r. do 11.05. 2010r.
Burmistrz Miasta Wągrowca wyłoŜył ponownie projekt planu wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu;
16) w dniu 11 maja 2010r. zorganizował drugą dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami;
17) W wyniku II wyłoŜenia wpłynęły 3 uwagi do projektu planu;
18) w dniu 14 maja 2010r. Burmistrz Miasta Wągrowca rozpatrzył uwagi,
zgłoszone w trakcie ponownego wyłoŜenia planu i prognozy oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu, które zostały uwzględnione;
19) Uwagi nieuwzględnione, w wyniku I wyłoŜenia, stanowią załącznik nr 3 do
uchwały.
Przedstawiając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie „Osada 3” w Wągrowcu – Burmistrz Miasta Wągrowca wnosi
o nieuwzględnienie zgłoszonych uwag.
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Uzasadnienie do uchwały spełnia wymagania art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przedkładany do uchwalenia projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca i podjęcie uchwały jest
uzasadnione.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wągrowcu 16 głosami ”za” przy 3 głosach
„wstrzymujących”
stwierdziła
zgodność
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego„Osada 3” w Wągrowcu, z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28
grudnia 2007r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - zgodnie z zakładanymi kierunkami rozwoju przestrzennego
miasta Wągrowca projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Osada 3” w Wągrowcu obejmuje obszar wyznaczony w studium do
sporządzenia miejscowego planu. Ustalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego są zgodne z polityką przestrzenną określoną
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury technicznej.
Następne głosowanie dotyczyło:
rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu
miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Osada 3”
w Wągrowcu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

planowaniu
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i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm. ) Rada
Miejska w Wągrowcu, po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Burmistrza
Miasta Wągrowca uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego 16 głosami ”za” przy 3 głosach „wstrzymujących”
postanowiła, co następuje:
§ 1. W odniesieniu do uwag wniesionych do projektu planu, postanawia:
1) Nie uwzględnić, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, w części dotyczącej
terenu MN1 - dz. nr 302/1 i 302/2 - ograniczenia wysokości zabudowy
obiektów nr 1 i 2 (oznaczenie
z załącznika graficznego do uwagi) ze względu na sprzeczność tej części
uwagi z zasadami zachowania ładu przestrzennego. Zapis w projekcie
planu umoŜliwia kształtowanie pierzei ulicy budynkami o zbliŜonych
gabarytach i jest zgodny z przepisami odrębnymi.
2) Nie uwzględnić uwag , wniesionych w wyniku I wyłoŜenia, dotyczących
przebiegu ulicy zbiorczej (KD-Z) od ulicy Projektowanej do planowanego
ronda na ul. Rogozińskiej, ze względu na to, Ŝe przebieg drogi jako części
obsługującego układu komunikacyjnego jest zgodny ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca.
3) Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyniku I wyłoŜenia, dotyczących
zmiany funkcji terenu miejskiego połoŜonego między ul. Projektowaną a
torami kolejowymi z usługowo-przemysłowej (UP – zapis w studium) na
przemysłową (P – zapis w projekcie planu).
Wyznaczenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)
jest zgodne z zapisem w studium (ustęp 5.4.3), poniewaŜ zgodnie z
tekstem studium symbol „up” oznacza: „up
– tereny usług oraz
działalności produkcyjnej, jako przewaŜającej funkcji wyznaczonego
obszaru, z ograniczeniem dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;
wyodrębniane tereny mogą dotyczyć działalności usługowej, produkcyjnej
lub usługowo – produkcyjnej;(oznaczenia U – tereny zabudowy
usługowej;, U/P tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów
produkcyjnych, magazynów i składów; P – tereny obiektów produkcyjnych,
magazynów i składów wg definicji poniŜszej);”;
4) Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyniku I wyłoŜenia, dotyczących
wyznaczenia ciągu pieszo-rowerowego (Kx) po poszerzonej skarpie rowu
melioracyjnego W-IX przebiegającego przez działki prywatne.
Wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego stanowi cel publiczny i jest zgodny
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca. Zgodność ze studium zapewnia zapis
ust. 8.3.3:
„Drogi rowerowe realizowane będą z zastosowaniem wyznaczenia
przebiegu drogi w pasach drogowych układu komunikacyjnego miasta oraz
poprzez samodzielne drogi rowerowe lub pieszo-rowerowe. Podstawowe
powiązania ruchem rowerowym spełniają rolę uzupełniającą w relacjach:
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5)

6)

7)

8)

9)

1. miejsce zamieszkania – miejsce pracy;
2. miejsce zamieszkania – centrum miasta;
3. miejsce zamieszkania – tereny wypoczynkowe.
Poza wymienionymi relacjami, rowerowe drogi rekreacyjne zapewniają
równieŜ powiązania ze szlakami i obszarami turystycznymi strefy
podmiejskiej. „
Nie uwzględnić uwag, wniesionych w wyniku I wyłoŜenia, dotyczących
zakwestionowania zaprojektowania pasów zieleni wysokiej okalających
obszary oznaczone w projekcie planu jako P2, ze względu na to, Ŝe
wyznaczenie pasów zieleni izolacyjnej na stykach obszarów konfliktowych
w zakresie funkcji terenu jest zgodne z zasadą minimalizowania
negatywnych skutków uchwalenia planu na środowisko i zostało
zaopiniowane pozytywnie przez organy do tego powołane, w trybie
sporządzania projektu planu. Ponadto w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zwyczajowo i zgodnie z trybem
sporządzania nie określa się wysokości i rodzaju zieleni izolacyjnej.
Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
ograniczenia powierzchni terenów P2 poprzez zlokalizowanie w ul.
Projektowanej drogi
KD-D o szerokości 20,0 m z chodnikami i ograniczeniu ruchu pojazdów w
ulicy Projektowanej do 5T, ze względu na to, Ŝe ograniczenia w ruchu
kołowym nie dotyczą właściwości planu.
Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
ograniczenia powierzchni terenów P2 poprzez wydzielenie pasa 10,0 m
szerokości zieleni Z2
o max. wysokości 3,0 m ze względu na to, Ŝe zwyczajowo i zgodnie z
trybem sporządzania nie określa się wysokości i rodzaju zieleni izolacyjnej.
Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
ograniczenia powierzchni terenów P2 poprzez wydzielenie pasa 20,0 m
szerokości U1 i U2
o max. wysokości obiektów h = 5,0 m, od powierzchni gruntu, następnie
zlokalizowanie terenów P2 z moŜliwością zabudowy kubaturowej do 50%
powierzchni działki i maksymalnej wysokości obiektów h = 8,0 m od
powierzchni gruntu.
Wyznaczenie terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P)
jest zgodne z zapisem w studium (ustęp 5.4.3), poniewaŜ zgodnie z
tekstem studium symbol „up” oznacza: „up
– tereny usług oraz
działalności produkcyjnej, jako przewaŜającej funkcji wyznaczonego
obszaru, z ograniczeniem dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;
wyodrębniane tereny mogą dotyczyć działalności usługowej, produkcyjnej
lub usługowo – produkcyjnej;(oznaczenia U – tereny zabudowy usługowej;,
U/P tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów
produkcyjnych, magazynów i składów; P – tereny obiektów produkcyjnych,
magazynów i składów wg definicji poniŜszej);”;
Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
zlokalizowania na granicy U1, U2 a P2 ścian dźwiękochłonnych,
przejrzystych, o wysokości h = max. wysokości budynków 8,0 m ze
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względu na to, Ŝe uwaga nie dotyczy właściwości planu. Przepisy o
ochronie środowiska stanowią o oddziaływaniu tylko na obszarze działki.
10) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
zlokalizowania drogi KD-D na granicy południowej, wzdłuŜ torów
kolejowych, umoŜliwiającej dojazd do terenów P2 bez ograniczenia ruchu
od „ronda Rogozińskiego” drogą KD-Z. Po nieuwzględnieniu uwag w
zakresie funkcji terenów nie ma konieczności rozbudowy układu
komunikacyjnego - obsługę komunikacyjną terenów (P) stanowi ul.
Projektowana.
11) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
00
wpisania do treści planu ograniczenia hałasu do 50 dB w okresie od 6 do
00
00
00
22 , a 10 dB w godz. 22 do 6 . Ustalanie dopuszczalnych poziomów
hałasu nie stanowi właściwości Rady Miejskiej.
12) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
wpisania w treść planu emisję wszelkich pyłów i związków do stęŜenia 0%
w powietrzu. Ustalanie dopuszczalnych norm emisji zanieczyszczeń nie
stanowi właściwości Rady Miejskiej.
13) Nie uwzględnić uwagi, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, dotyczącej
zmniejszenia stawki stanowiącej podstawę do określenia opłat z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości z maksymalnej 30% do np. 10%.
Kolejne glosowanie dotyczyło :
rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” w
Wągrowcu,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.) Rada
Miejska w Wągrowcu 16 głosami ”za” przy 3 głosach „wstrzymujących”
postanowiła, co następuje:
§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” w
Wągrowcu, obejmują realizację następujących inwestycji:
1) sieci wodociągowej,
2) sieci kanalizacji sanitarnej,
3) sieci kanalizacji deszczowej,
4) dróg publicznych.
§2.1. Zadania wymienione w §1 będą realizowane etapowo,
z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Docelowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych realizowane
będzie sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg
istniejących oraz budowy dróg wyznaczonych w planie.
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§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane
będą zgodnie z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich planach
inwestycyjnych i finansowych miasta Wągrowca, wieloletnich planach rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz strategią
rozwoju miasta Wągrowca.

Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały – Rada Miejska w Wągrowcu 16
głosami ”za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” w
Wągrowcu.
Uchwała Nr XLIIII / 307 / 2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta
zaproponował
radnym
podjęcie
uchwały w sprawie likwidacji
zakładów budŜetowych – przedszkoli Gminy Miejskiej Wągrowiec w celu
przekształcenia ich w jednostki budŜetowe.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe na podstawie art. 87 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) z dniem 31 grudnia 2010 r.
zakończeniu ulega likwidacja gminnych zakładów budŜetowych prowadzących
działalność w zakresie innym niŜ określony w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zadania
własne gmin z zakresu oświaty nie zostały w tym przepisie wymienione,
w związku z czym zachodzi konieczność przekształcenia przedszkoli miejskich
funkcjonujących obecnie w formie zakładów budŜetowych w jednostki budŜetowe.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIII/ 308 / 2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego.
Wniósł do omawianego projektu uchwały 2 autopoprawki :
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- pierwsza dotyczyła skreślenia w § 2 ust. 3 po wyrazie „określa” słów
„Burmistrza Miasta w drodze decyzji” i w to miejsce wpisania słów
„się
w uchwale budŜetowej”,
- druga dotyczyła § 4 ust. 5 punkt 1 – cyfrę „0,49” zastąpiono cyfrą „0,5”,
- trzecia dotyczyła § 5 ust. 1 zastąpienia słowa „Burmistrz” słowem
„Burmistrza”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe na podstawie art. 90 ust. 2c i
2d ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja na
kaŜdego ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ 75% ustalonych w budŜecie miasta
wydatków bieŜących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu
na jednego ucznia, a w przypadku wychowania przedszkolnego prowadzonego w
formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7
ww. ustawy, tj. w punktach przedszkolnych i zespołach wychowania
przedszkolnego w wysokości nie niŜszej niŜ 40% ww. wydatków w przeliczeniu na
jednego ucznia.
Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb
udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich
wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji,
zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Niniejszy
projekt uchwały wszystkie ww. kwestie reguluje.
PoniewaŜ na terenie naszego miasta w najbliŜszym czasie mają powstać
dwie niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, podjecie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLIII/ 309 / 2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 16
Burmistrz Miasta Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie uchwały w
sprawie nadania Panu Edwardowi Kozińskiemu honorowego obywatelstwa
miasta Wągrowca.
Motywując wniosek, przytoczył kilka wydarzeń związanych z latami pracy
związanej z piłką ręczną wykonanej przez pana Edwarda Kozińskiego, dzięki
której zdobył ogromne doświadczenie, które następnie wykorzystał w pracy
z Nielbą Wągrowiec.
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Trener Edward Koziński jest w zawodzie 41 lat (od 1969 r.). Jego największymi
sukcesami – poza Wągrowcem – było wprowadzenie i utrzymanie w ekstraklasie
zespołu Wisły Płock S.A., a w sezonie 2001/2002 zdobycie Mistrza Polski
seniorów
z w/w zespołem. Ponadto z druŜyną juniorów starszych uczestniczył 13 razy
w finale Mistrzostw Polski. Warto odnotować takŜe inne Jego sukcesy: z
zespołem Kasztelan Sierpc, który – w ciągu dwóch lat – wprowadził zespół z III
do I ligi, oraz zespołem Azoty Puławy, który wprowadził w sezonie 2005/2006, do
ekstraklasy i go w niej utrzymał.
Od 2006 roku związał się z miastem Wągrowiec, podejmując pracę z I-ligową
wówczas druŜyną – przejął zespół po trzech poraŜkach, a do końca sezonu
2006/2007 wygrał z nim wszystkie spotkania. Właśnie z naszą Nielbą w sezonie
2006/2008 dwukrotnie zajął 2. miejsce w I lidze. Po dwóch latach pracy, dzięki
podwalinom stworzonym przez trenera Kozińskiego, w sezonie 2008/2009
druŜyna uzyskała bezprecedensowy awans do ekstraklasy wygrywając wszystkie
mecze (jako pierwsza druŜyna w historii tej dyscypliny). W sezonie 2009/2010
ponownie poprowadził nasz zespół w ekstraklasie, który był beniaminkiem i po
zakończeniu utrzymał w tej klasie rozgrywkowej, co w przypadku beniaminka
zdarza się bardzo rzadko. DruŜyna Nielby stała się i nadal jest najlepszym
zespołem w Wielkopolsce
i gości co tydzień na łamach prasy centralnej: Przeglądu Sportowego, Gazety
Wyborczej oraz w wielu innych gazetach w naszym województwie, a mecze
ligowe były transmitowane na Ŝywo w telewizji Polsat Sport. Dla naszego miasta
jest to ogromna, nieoceniona promocja w całym kraju.
Ostatecznie M.K.S. Nielba Wągrowiec zajął 7. miejsce w tabeli, dzięki czemu
nasz klub otrzymał propozycję gry w Challenge Cup – rozgrywkach europejskich
– co dla miasta Wągrowca jest ogromnym osiągnięciem i kolejną wspaniałą
promocją.
Pozycja Nielby Wągrowiec w rozgrywkach ekstraklasy spowodowała przekazanie
nieodpłatnie wągrowieckiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji wykładziny (koszt ok.
200 000 zł) przez ZPRP oraz powierzenie Nielbie i OSiR organizacji meczów o
randze międzynarodowej. Posiadanie takiej wykładziny to takŜe atut waŜny w
przypadkach otrzymania propozycji organizowania obozów kadry Polski w
róŜnych grupach wiekowych, co w konsekwencji będzie promocją naszego
miasta.
Pośrednio, dzięki sukcesom druŜyny pod wodzą Pana Edwarda Kozińskiego
nasze miasto uzyskało moŜliwość organizacji towarzyskich meczów
międzynarodowych:
– meczu reprezentacji Polska – Gruzja
– meczu reprezentacji młodzieŜowych Polska –Norwegia
oraz eliminacji do Mistrzostw Europy do lat 18.
Wprowadzone przez trenera Kozińskiego profesjonalne treningi dały moŜliwość
rozwoju zawodnikom, którzy zostali powołani do kadry Narodowej seniorów – co
zdarza się niezwykle rzadko. Tymi zawodnikami są Dawid Przysiek oraz – jako
rezerwowi – Bartosz Witkowski i Łukasz Gierak.
Ponadto zawodnik Łukasz Gierak został objęty programem „Talent” prowadzony
przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
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Nienaganna postawa trenera Kozińskiego stanowi wzór dla wielu trenerów, a
tego typu wyróŜnienie zmotywowałoby ich do lepszej pracy.
Osiągnięcia piłkarzy ręcznych stanowią wspaniałą promocję dla miasta
Wągrowca. Cała sportowa Polska wie, gdzie leŜy i z czego słynie nasze miasto.
W ogromnej mierze zawdzięczamy to właśnie Panu Edwardowi Kozińskiemu.
Coraz więcej zespołów z Polski i zagranicy jest zainteresowane organizacją
obozów sportowych – mając moŜliwość grania z zespołem trenera Edwarda
Kozińskiego.
UwaŜam, Ŝe nadanie Panu Edwardowi Kozińskiemu Honorowej Nagrody
Obywatela miasta Wągrowca będzie stanowiło wyraz naszej wdzięczności dla
Jego działalności
w Miejskim Klubie Sportowym Nielba i w mieście Wągrowiec.

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.

Uchwała Nr XLIII/ 310 / 2010 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 17 i 18
Radny Alojzy Jessa zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o udostępnienie
materiałów z XX Kongresu Samorządu Terytorialnego, który odbył się
w Poznaniu.
Radna Jolanta Nowak – Węklar w swojej wypowiedzi
nowopowstałych w mieście prywatnych przedszkoli.

nawiązała

do

Radny Wiesław Zając zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniami dotyczącymi
terenu przy ulicy Janowieckiej (po byłym POM-ie):;
- czy miasto zbyt łatwo zrezygnowało z tego terenu?
- czy decyzja o powstaniu na tym terenie nowego zakładu była konsultowana
z właścicielami domków jednorodzinnych znajdujących się w jego sąsiedztwie?
- czy miasto z tego tytułu będzie czerpać korzyści?
Burmistrz odniósł się do wystąpień radnych i udzielił im szczegółowych wyjaśnień
radnym.

ad.pkt 19
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