Protokół nr XXVI / 2008
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 30 grudnia 2008 r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.18.30.
Otwarcia obrad XXVI 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 do godz. 1620 uczestniczyło 20 radnych (nieobecny usprawiedliwiony
radny Dariusz Eitner) na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło quorum przy którym
Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Od godziny 1620
w sesji
uczestniczyło 21 radnych.
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 protokół Nr XXV / 2008 z dnia 09 grudnia 2008r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad sesji radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad przesłany radnym
wraz z zaproszeniem na sesję - Rada Miejska jednogłośnie przyjęła porządek
obrad XXVI Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
n otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
n wybór sekretarza obrad,
n przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Miejskiej z dnia 09 grudnia 2008r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu, które w 2008 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009r.
8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA WĄGROWCA W LATACH
2008 – 2013.
9. Rozpatrzenie skargi Państwa Elżbiety, Andrzeja i Wojciecha Watałów na
działalność Burmistrza Miasta Wągrowca.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na wnioski.
12. Zakończenie

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński przedstawił informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 3
Burmistrz
Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesyjnym.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Krzysztof Tyborski w nawiązaniu do przedstawionej informacji zwrócił się
z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie ustaleń jakie zostały przyjęte na
spotkaniu w dniu 11 grudnia br. w Szkole Podstawowej Nr 3. Pytał czy w spotkaniu
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tym uczestniczyli Przewodniczący Komisji Budżetowej oraz Rozwoju Miasta oraz czy
poczynione ustalenia zostały przez nich zaopiniowane.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta poinformował radnych, że spotkanie to zostało
zorganizowane na życzenie mieszkańców osiedla Osady. Oświadczył, że z uwagi na
odroczenie realizacji zadania jakim jest remont ulicy Bartodziejskiej nie można
przystąpić do budowy ulic na Osadzie. To co zostało powiedziane na spotkaniu dniu
11 grudnia było tylko propozycją. Oznajmił, że o zadaniach jakie będą realizowane
w bieżącym roku zadecyduje wspólnie Rada i Burmistrz przy tworzeniu Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego.

ad.pkt 4
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVI / 188 / 2008 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na
2008r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej poinformowali Radę, że Komisje nie analizowały
omawianego projektu uchwały. Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 29
grudnia br. szczegółowo analizowała ten projekt uchwały i nie wniosła uwag.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
Uchwała Nr XXVI / 189 / 2008 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które
w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej poinformowali Radę, że Komisje nie analizowały
omawianego projektu uchwały. Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 29
grudnia br. szczegółowo analizowała ten projekt uchwały i nie wniosła uwag.
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Radny Krzysztof Tyborski zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta by Komisje Rady
miały możliwość wypowiedzenia się nad danym projektem uchwały. Prosił aby
w przyszłości w inny sposób rozwiązać ten problem.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVI / 190 / 2008 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2009r. Następnie zapoznała Radę z 3 opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu nt. przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2009r. dotyczące :
- prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - opinia pozytywna,
- możliwości sfinansowania deficytu – opinia pozytywna,
- projektu budżetu miasta na 2009r. – opinia pozytywna.
Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili opinie w sprawie
projektu budżetu na 2009 rok :
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna przedstawiła
opinię Komisji w sprawie projektu budżetu na 2009 rok j.n.
„Budżet miasta Wągrowca na 2009 rok zamykający się po stronie dochodów
kwotą 51.007,127 zł jest wyższy od przyjętego budżetu na bieżący rok o 110%,
natomiast po stronie wydatków jest niższy o 9% od uchwalonego na 2008 rok.
Nasuwa się pytanie co wpłynęło na niższy wskaźnik procentowy po stronie
wydatków ? Otóż wynika to z faktu, że źródłem pokrycia wyższych wydatków w 2008
roku były przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych, które wyniosły 12 mln
złotych.
Nadmieniam, że wskaźniki procentowe ulegały zmianie na przestrzeni całego
2008 roku w związku z podejmowanymi uchwałami o zmianie budżetu po stronie
dochodów i wydatków.
Na przyszłoroczny budżet po stronie dochodów składają się:
· subwencje, które stanowią - 28,3 %
· udział w podatkach dochodowych PIT i CIT, który stanowi - 24,8 %
· dochody własne, które stanowią - 23,5 %
· dotacje, które stanowią - 18 %.
Wydatki w projekcie budżetu wynoszą ogółem 54.377,127 zł.
Największy udział w wydatkach mają:
· oświata i wychowanie – 14.985,490 zł, co stanowi - 27,6 % budżetu
· pomoc społeczna – 11.932,655 zł, co stanowi - 21,9 % budżetu
· kultura fizyczna i sport – 9.820,642 zł, co stanowi - 18,1 % budżetu.
Komisja Budżetowa czterokrotnie analizowała projekt budżetu miasta na 2009
rok, ostatni raz 17 grudnia br. z udziałem Z-cy Burmistrza – p. Grzegorza
Kamińskiego,
Skarbnika Miejskiego - p. Barbary Chodorowskiej, która
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w poprzednich posiedzeniach również uczestniczyła oraz Kierownika Wydziału
Infrastruktury, Architektury i Ekologii – p. Krzysztofa Tchórzewskiego.
Komisja Budżetowa jak również pozostałe Komisje nie wypracowały żadnych
wniosków w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Reasumując powyższe, projekt
budżetu na przyszły rok Stałe Komisje Rady przyjęły bez uwag.
Komisja Budżetowa 7 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym” przyjęła projekt
budżetu miasta na 2009 rok. W głosowaniu uczestniczyło 8 członków Komisji.
Komisja Budżetowa uważa, że projekt budżetu miasta Wągrowca na 2009 rok jest
dokumentem dobrze opracowanym, spójnym, przejrzystym”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Mieczysław Linetty poinformował
radnych, że członkowie Komisji czterokrotnie zajmowali się analizą projektu budżetu
miasta na 2009 rok. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie budżetu miasta na 2009r.
Przewodnicząca Komisji Edukacji – radna Aleksandra Podemska poinformowała
Radę, że Komisja debatowała nad projektem budżetu miasta na 2009r. na dwóch
posiedzeniach i nie wniosła żadnych wniosków. Komisja 9 – głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu
miasta na 2009r.
W dyskusji nad projektem budżetu miasta na 2009r. głos zabrali radni :
-

Alojzy Jessa – poparł omawiany projekt budżetu, dokonał jego porównania
z budżetem ubiegłorocznym oraz z projektem budżetu państwa na 2009r.
Podziękował Panu Burmistrzowi, jego Zastępcy oraz Pani Skarbnik za właściwe
opracowanie tego dokumentu, a radnym za szczegółową analizę,

-

Mariusz Nowak odniósł się sprawy związanej z opłatą za pobyt dzieci
w przedszkolach (stwierdził, że jest ona jedną z najwyższych w Polsce) oraz do
sprawy związanej z kryteriami podziału środków na realizację zadań pożytku
publicznego w szczególności dot. klubów sportowych.

Burmistrz Miasta odniósł się do spraw poruszanych przez radnego Mariusza Nowaka
i stwierdził, że wysokość opłaty za pobyt dzieci w naszych przedszkolach ustalana
jest w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu i nigdy nie budziła żadnych
zastrzeżeń. W odniesieniu do kryteriów podziału środków na działalność klubów
sportowych stwierdził, że specjalnie powołana komisja kieruje się ich liczebnością.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
projekt budżetu miasta na 2009r.
Rada Miejska 16 – głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych” podjęła uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009r.
Uchwała Nr XXVI / 191 / 2008 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ad.pkt 8
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca
w latach 2008 – 2013.
Wniosła do omawianego projektu uchwały autopoprawkę w załączniku – w rozdziale
2 pn. Charakterystyka miasta Wągrowca, na stronie 29 dodano podrozdział 2.7.
opieka medyczna o treści jak w załączniku nr 9 do protokołu. Tym samym
zmieniła się numeracja kolejnego podrozdziału 2.8 pomoc społeczna.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXVI / 192 / 2008 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Alojzy Jessa
zapoznał radnych z opinią Komisji z dnia 30 grudnia 2008r. (wraz z uzasadnieniem)
dotyczącą skargi wniesionej w dniu 8 grudnia 2008r. przez Państwa Elżbietę,
Andrzeja i Wojciecha Watałów na Pana Burmistrza Miasta Wągrowca dotyczącej
„bezczynności w kwestii uregulowania spraw związanych z :
- bezprawnym zaborem gruntu, działanie podlegające pod Kodeks Karny,
- uregulowania należności za niemożność korzystania w okresie 2002-2008 tj. 7 lat
z gruntu zajętego pod inwestycję (na którą nie było pozwolenia budowlanego
zgodnego z Ustawą prawo budowlane – Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118),
uregulowanie wynikające z art. 128 Ustawy o gospodarce nieruchomościami –
Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603”.
Ww. opinia wraz z uzasadnieniem stanowi załączniki nr 11 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargę Państwa
Elżbiety, Andrzeja i Wojciecha Watałów na działalność Burmistrza Miasta.
Rada Miejska 15 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 5 głosach
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uznania za bezzasadną skargę
Państwa Elżbiety, Andrzeja i Wojciecha Watałów działalność Burmistrza Miasta
Wągrowca zawierającą zarzut bezczynności i brak dobrej woli w ostatecznym
załatwieniu sprawy nieprawidłowości do jakich doszło podczas robót melioracyjnych.
Uchwała Nr XXVI / 193 / 2008 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 10 i 11
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z treścią:
-

postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie
odrzucenia skargi Pana Lesława Pilca na działalność Burmistrza Miasta
w przedmiocie melioracji wodnych,

-

postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie
odrzucenia skargi Elżbiety, Andrzeja i Wojciecha Watałów na działalność
Burmistrza Miasta w przedmiocie melioracji wodnych,

-

pisma Pana Lesława Pilca dotyczącym „wyjaśnienia działania radnej Aleksandry
Podemskiej” (pismo z dnia 23 grudnia). Przewodniczący Rady odniósł się do
sprawy terminowości przekazywanych pism. Wyjaśnił, że pismo Pana L.Pilca
z dnia 18 lipca br. przekazane zostało radnym w dniu 23 lipca br. o czym pismem
z dnia 24 lipca br. poinformował zainteresowanego. Radni potwierdzili sprawę
wysłania pism w dniu 23 lipca br. Ponadto Przewodniczący Rady – dr Władysław
Purczyński poinformował radnych, że odnośnie spraw poruszanych
w drugiej części pisma zwróci się o opinię do radcy prawnego Urzędu,

-

skargi mieszkańców i właścicieli sklepów na Rynku na działalność Burmistrza
Miasta Wągrowca dotyczącą realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Rynku
w Wągrowcu” – Rada Miejska 13 głosami za”, 4 głosami „przeciw” przy 4
głosach „wstrzymujących” postanowiła skargę przekazać do Komisji
Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia.

Radni nie zgłośnili żadnych wniosków i zapytań.

ad.pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
Przewodnicząca obrad
/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /
Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

