Protokół nr XLVIII / 2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 października 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.19.00.
Otwarcia obrad XLVIII 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 protokoł Nr XLVII/2010 z 30 września br. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie bez uwag.
Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad radni nie zgłosili uwag ani wniosków.
Porządek obrad XLVIII Sesji j.n.:
1.




Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
wybór sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XLVII/2010 Sesji z 30 września 2010 r.

2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
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4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010
rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku
od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
7. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu.

planu

planu

zagospodarowania

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok
2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 r.
11. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych za 2009 r.
12.

Zapytania i wolne wnioski.

13.

Odpowiedzi na wnioski.

14.

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.
 1 października na zaproszenie dyrekcji i Klubu Europejczyk Gimnazjum
Miejskiego uczestniczył w spotkaniu z udziałem europosła Andrzeja
Grzyba,
 jedną z form promocji Rady Miejskiej było spotkanie autorskie w dniu 8
października w związku z wydaną przez Pana Przewodniczącego Rady
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ksiąŜką „Swastyka nad miastem – okupacyjne dzieje Wągrowca 1939 1945” zorganizowane w Muzeum Regionalnym,
 15 października na zaproszenie dyrektora Muzeum Regionalnego i
redaktora naczelnego „Głosu Wągrowieckiego” uczestniczył w otwarciu
wystawy „XX lat Głosu Wągrowieckiego” w Muzeum Regionalnym”,
 22 października uczestniczył w Super Gali „Głosu Wągrowieckiego”,
 na bieŜąco załatwiał sprawy Rady i pełnił cotygodniowe dyŜury.

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

ad.pkt 4
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 dotyczyła wprowadzenia dotacji celowej na zadania zlecone w
kwocie 56 875 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw oraz wyborów burmistrza,
- druga dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania zlecone o
kwotę 18 000 zł w tym:
• 3.000 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
• 15 000 zł na wydatki bieŜące rzeczowe bez wynagrodzeń i pochodnych dla
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Piaskowej 6,
- trzecia dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne o
kwotę 17.240 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania”,
- czwarta dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne o
kwotę 39 024 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych,
- kolejna dotyczyła zwiększenia planu dotacji celowej na zadania własne o
kwotę 95 322 zł – dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- następna polegała na tym, Ŝe do budŜetu po stronie dochodów wprowadzono
kwotę 54 000 zł pochodzącą z róŜnych rozliczeń finansowych i przeznaczono:
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•

-

-

12 000 zł na zakup 3 pieców elektrycznych mających zapewnić utrzymanie
dodatniej temperatury w pomieszczeniach szaletu (Park 600 lecia),
• 17 000 zł na promocje Wągrowca przez sport,
• 25 000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
(wkład własny),
następna autopoprawka dotyczyła zmniejszenia o 20 000 zł nakładów
przewidzianych na programy rozwojowe miasta, a zwiększono o tę wielkość
nakładów na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaŜy mienia
komunalnego,
zmniejszono równieŜ nakłady na rozbudowę placów zabaw o kwotę 30 000 zł,
a o tę kwotę zwiększono nakłady na utrzymanie czystości w mieście,
w załączniku inwestycyjnym w kolumnie roku 2011 do ogólnej kwoty na
wydatki inwestycyjne 965 319 zł dopisano 2 zadania:
• opracowanie dokumentacji – 150 000 zł,
• zakup serwera dla MOPS-u – 5 000 zł.

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r.
Uchwała Nr XLVIII / 326/ 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 wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 2 - głosami „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek i zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała Nr XLVIII / 327 / 2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
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Skarbnik

Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych na 2011 rok

Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, 1 - głosem „przeciw” przy 2 - głosach
„wstrzymujących” podjęła w sprawie podatku od środków transportowych na
2011 rok
Uchwała Nr XLVIII / 328 / 2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. 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 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.
Rada Miejska w Wągrowcu zatwierdziła projekt przedmiotowego planu Uchwałą
Nr XLIII / 306 / 2010 z dnia 29 czerwca 2010 r.
W trakcie oceny zgodności uchwały z przepisami prawnymi Wojewoda
Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 30 lipca 2010r. orzekł
niewaŜność ww. uchwały. Burmistrz Miasta Wągrowca skorygował uchybienia
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wskazane przez organ nadzorczy i ponowił czynności związane z trybem
formalnym sporządzenia planu miejscowego, wynikającym z ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 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. 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
1
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) Rada Miejska w
Wągrowcu
jednogłośnie
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.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.
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Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
2
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm. )
Rada Miejska w Wągrowcu jednogłośnie 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
16,0 m, wprowadzenia zasady podziału terenu na działki mniejsze niŜ 3000 m2

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
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.3) Rada Miejska w
Wągrowcu jednogłośnie rozstrzygnęła co następuje:
§ 1. 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmują:
sieć wodociągową,
1) sieć kanalizacji sanitarnej,
2) sieć kanalizacji deszczowej,
3) 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
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.
Uchwała Nr XLVIII / 329 / 2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. 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
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
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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. 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. Wojewoda
Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 27 sierpnia 2010r. orzekł
niewaŜność uchwały Nr XLIII/307/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29
czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu. Burmistrz Miasta Wągrowca wprowadził
do projektu miejscowego planu zmiany wynikające z rozstrzygnięcia nadzorczego
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i w dniach od 20.09-11.10.2010r. wyłoŜył ponownie projekt planu miejscowego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
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
rozstrzygnięcia 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
4
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm. ) Rada
Miejska w Wągrowcu jednogłośnie 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 i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.5) Rada
Miejska w Wągrowcu jednogłośnie po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez
Burmistrza Miasta Wągrowca uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rozstrzygnęła, co następuje:
§ 1. W odniesieniu do uwag wniesionych do projektu planu, postanawia:
1) Nie uwzględnić, wniesionej w wyniku I wyłoŜenia, w części dotyczącej
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2)

3)

4)

5)

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.
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.
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.
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:
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
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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.
6) 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.
7) 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.
8) 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);”;
9) 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 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.
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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
22 , a 10 dB
00
00
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 głosowanie 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
6
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm. )
Rada Miejska w Wągrowcu jednogłośnie rozstrzygnęła, co następuje:
§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3”
Wągrowcu, obejmują realizację następujących inwestycji:
1) sieci wodociągowej,
2) sieci kanalizacji sanitarnej,
3) sieci kanalizacji deszczowej,
4) dróg publicznych.

w

§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.
§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
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Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały – Rada Miejska w Wągrowcu
jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu.
Uchwała Nr XLVIII / 330 / 2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Uzasadniając podjęcie ww. Uchwały stwierdził, Ŝe Obowiązek podjęcia uchwały w
sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011, wynika z
art. 5a ust. 1 ww. ustawy. Organ stanowiący samorządu terytorialnego
zobowiązany jest do przyjęcia przedmiotowego programu do dnia 30 listopada
roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Projekt Programu
przygotowany został w oparciu o nadesłane do Urzędu Miejskiego przez
organizacje pozarządowe propozycje realizacji zadań publicznych w roku 2011
oraz na podstawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok
2010 z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy. W
dniach od 11 – 17 października 2010r. przeprowadzono konsultacje społeczne
przedmiotowego programu zgodnie z zapisami Uchwały nr XLVII/320/2010 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały
jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Uchwała Nr XLVIII/ 331 / 2010 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

15

ad.pkt 10
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe art. 41 ust. 1 ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy jako
zadanie własne obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program ten zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę
gminy, a na jego realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczane
na inne cele. Z uwagi na powyŜsze, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2011.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XLVIII/ 332 / 2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
Przewodniczący obrad przedstawił informację dotyczącą złoŜonych oświadczeń
majątkowych za 2009 r. przez Zastępcę Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta,
Skarbnika Miejskiego, 1 osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu
Burmistrza, 5 osób zarządzających gminną osobą prawna (spółką prawa
handlowego), 16 osób będących kierownikami jednostek organizacyjnych gminy
miejskiej. Poinformował równieŜ radnych, Ŝe Burmistrz Miasta przekazał
Wojewodzie Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje oświadczenie o
stanie majątkowym za 2009 r. oraz w związku z końcem kadencji 2006-2010.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan dr Władysław Purczyński
przedstawił równieŜ informację dotyczącą złoŜonych oświadczeń majątkowych za
2009 r. oraz w związku z końcem kadencji 2006-2010 przez radnych Rady
Miejskiej w Wągrowcu, Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady.
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Ww. informacje stanowią załączniki nr 12 i 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady
obradach do godz. 1800

zarządził

20

minutową

przerwę

w

ad.pkt 12
Przewodniczący Rady – Pan dr Władysław Purczyński zabierając głos
powiedział, Ŝe dzisiejsza Sesja jest ostatnim posiedzeniem wągrowieckiej Rady
Miejskiej V kadencji i odrodzonego samorządu terytorialnego. Tak bowiem juŜ
jest w Ŝyciu, Ŝe w pewnym momencie coś się zaczyna, a to nasze działanie dla
dobra i na rzecz miasta rozpoczęło się 27 listopada 2006 r. jednak nawet
najlepsze działanie wspierane aktywnością, zaangaŜowaniem i poczuciem
spełnionego obowiązku w jakimś tam momencie się kończy. Nadarza się przeto
okazja do dokonania próby podsumowania naszej wspólnej pracy, wskazania
osiągnięć i poraŜek. ZwaŜywszy na fakt, Ŝe głównym realizatorem, adresatami
podejmowanych przez nas uchwał jest Burmistrz Miasta, stąd prośba o złoŜenie
sprawozdania z działalności za minioną kadencję.
W związku z prośbą Pana Przewodniczącego Rady Burmistrz Miasta – Stanisław
Wilczyński przedstawił Radzie informację o realizacji waŜniejszych zadań
infrastrukturalnych oraz wyróŜnień i nagród jakie miasto uzyskało w latach 20062010
Informacja Burmistrza Miasta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Następnie podsumowania mijającej kadencji dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan dr Władysław Purczyński.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XLVIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

