Protokół nr XXXVII / 2009
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 grudnia 2009 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz.1830.
Otwarcia obrad XXXVII 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 19 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni usprawiedliwieni
- Aleksandra Podemska,
- Andrzej Gąsiorek.
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 XXXVI / 2009 z 10 grudnia 2009 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Do przesłanego porządku obrad zgłosił wniosek Pan Burmistrz Miasta w sprawie
umieszczenia w nim dodatkowego punktu ( po punkcie 8) o treści – „Podjecie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu”„
PowyŜszy wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Kolejny wniosek zgłosił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew
Byczyński dot. wprowadzenia kolejnego punktu do porządku obrad jako punkt 12
o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie odmowy utworzenia jednostki pomocniczej
Gminy Miejskiej Wągrowiec – Osiedla „Nad Jeziorem””
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PowyŜszy wniosek został przez radnych przyjęty 17 – głosami „za” przy
2 – głosach „przeciwnych”.

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
z przyjętymi wyŜej wnioskami
- Rada Miejska 17 – głosami „za” przy
2 – głosach „przeciwnych” przyjęła porządek obrad XXXVII Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miejskiej 10 grudnia 2009 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2009-2010.

Wieloletniego

Planu

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetu, które w 2009 roku nie wygasają
z upływem roku budŜetowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

dotacji

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Wągrowiec
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy utworzenia jednostki pomocniczej Gminy
Miejskiej Wągrowiec – Osiedla „Nad Jeziorem”.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie
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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 dniu 11 grudnia wraz z Burmistrzem Miasta uczestniczył w uroczystej gali
w MDK, w czasie której wręczono nagrody „Złota Pieczęć 2009”. Laureatom
zostały wręczone dyplomy i kwiaty,
- w dniu 16 grudnia wziął udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego
Aquaparku,
- w dniu 18 grudnia uczestniczył w spotkaniu wigilijnym na zaproszenie
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej i Muzeum Regionalnego,
- w dniu 19 grudnia uczestniczy w spotkaniu świąteczno – noworocznym dla
Sybiraków z Wągrowca oraz z gmin Wągrowiec i Rogoźno zorganizowanego
przez Muzeum Regionalne,
- w biurze Rady Miejskiej Przewodniczący Rady załatwiał bieŜące sprawy Rady.

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

ad.pkt 4
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2009-2010.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII / 259 / 2009 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na
2009 r.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady, jednak
z uwagi na brak jej treści nie był przedmiotem głosowania na Komisjach.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budŜecie na 2008r.
Uchwała Nr XXXVII / 260 / 2009 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetu miasta, które
w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budŜetowego.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady, jednak
z uwagi na brak jej treści nie był przedmiotem glosowania na Komisjach.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII / 261 / 2009 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII / 262 / 2009 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Zastępca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII / 263 / 2009 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik
Wydziału
Rozwoju
Miasta
–
Pan
Sławomir
Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
porozumienia międzygminnego z Gminą Wągrowiec w zakresie lokalnego transportu
drogowego.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady, jednak
z uwagi na brak jej treści nie był przedmiotem głosowania na Komisjach.
Z pytaniem do Pana Burmistrza Zwrócił się radny Krzysztof Tyborski odnośnie
funkcjonowania linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno po zakończeniu modernizacji
linii kolejowej Poznań Wschód – Wągrowiec.
Burmistrz Miasta poinformował radnego, Ŝe wykonanie remontu linii Wągrowiec –
Rogoźno daje równieŜ szansę na uruchomienie regularnych połączeń, po
zakończeniu prac modernizacyjnych linii kolejowej Poznań Wschód – Wągrowiec.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII / 264 / 2009 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 10
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego
z Gminą Wągrowiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XXXVII / 265 / 2009 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na
2010 r. Następnie zapoznała Radę z 3 opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu nt. przedłoŜonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na
2010 r. dotyczące :
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-

prognozy kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne - opinia pozytywna,
moŜliwości sfinansowania deficytu – opinia pozytywna,
projektu budŜetu miasta na 2010r. – opinia pozytywna.

Następnie Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili opinie w sprawie
projektu budŜetu na 2010 rok :
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła
opinię Komisji w sprawie projektu budŜetu na 2010 rok j.n.:
„BudŜet miasta Wągrowca na 2010 rok zamykający się po stronie dochodów
kwotą 50.884,676 zł jest niŜszy o 0,24% od przyjętego budŜetu na bieŜący rok,
natomiast po stronie wydatków o 5,17% .
Na przyszłoroczny budŜet po stronie dochodów składają się:
• subwencje, które stanowią - 30,1 %
• udział w podatkach dochodowych PIT i CIT, który stanowi - 24,2 %
• dochody własne, które stanowią - 25,4 %
• dotacje, które stanowią - 14,4 %.
Wydatki w projekcie budŜetu wynoszą ogółem 51.703,176 zł.
Największy udział w wydatkach mają:
• oświata i wychowanie – 16.791,266 zł, co stanowi - 32,5 % budŜetu
• pomoc społeczna – 11.603,444 zł, co stanowi - 22,4 % budŜetu
• kultura fizyczna i sport – 5.869,046 zł, co stanowi - 11,4 % budŜetu
• administracja publiczna – 5.229,119 zł co stanowi 10,1 % budŜetu.
Komisja BudŜetowa trzykrotnie analizowała projekt budŜetu miasta na 2010 rok,
ostatni raz 21 grudnia br. z udziałem Z-cy Burmistrza – Pana Grzegorza
Kamińskiego,
Skarbnika Miejskiego - Pani Barbary Chodorowskiej, która
w poprzednich posiedzeniach równieŜ uczestniczyła.
Komisja BudŜetowa jak równieŜ pozostałe Komisje nie wypracowały Ŝadnych
wniosków w sprawie zmian w budŜecie na 2010 rok.
Członkowie Komisji BudŜetowej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009 r.
4 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących” przyjęli projekt budŜetu miasta na 2010 rok.
Komisja BudŜetowa uwaŜa, Ŝe projekt budŜetu miasta Wągrowca na 2010 rok jest
dokumentem dobrze opracowanym, spójnym, przejrzystym”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Mieczysław Linetty poinformował
radnych, Ŝe członkowie Komisji na trzech posiedzeniach w dniu 26 listopada oraz 16
i 23 grudnia br. zajmowali się analizą projektu budŜetu miasta na 2010 rok. Komisja
w dniu 16 grudnia br. w całości poświęciła inwestycjom. Na posiedzeniu w dniu 23
grudnia br. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budŜetu
miasta na 2010r.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji – radny Mariusz Nowak poinformował
Radę, Ŝe Komisja debatowała nad projektem budŜetu miasta na 2010r. na trzech
posiedzeniach i nie wniosła Ŝadnych wniosków. Komisja nie głosował omawianego
projektu gdyŜ Pani Skarbnik - Barbara Chodorowska poinformowała Komisję, Ŝe na
Sesji zostaną zgłoszone przez Burmistrza Miasta autopoprawki do projektu budŜetu
na 2010.
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Radni nie wzięli udziału w dyskusja nad projektem budŜetu miasta na 2010 r.
Kolejno głos zabrała Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska i przedstawiła
radnym autopoprawki Burmistrza Miasta do omawianego projektu uchwały.
Wykaz autopoprawek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Głosowanie autopoprawek Burmistrza Miasta przeprowadził Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński jak niŜej:
-

Rada Miejska postanowiła zwiększyć o 278.238 zł dochody z następujących
źródeł:
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących” - wpłaty z opłat
za zarząd, uŜytkowanie wieczyste (str. 8 uzas.) – 70.000 zł,
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących” – dochody
z najmu i dzierŜawy (str. 8 uzas.) – 20.000 zł,
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących” - wpływy z opłaty
targowej (str. 9 uzas.)– 10.000 zł,
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących” - podatek od
czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych(str. 9 uzas.)– 30.000 zł,
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących”
- róŜne
rozliczenia finansowe – odsetki od stanu środków na rachunku
bankowym (str.9 uzas.)– 30.000 zł,
- wpływy ze
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących”
zwrotów dotacji (str. 10 uzas.)– 13.200 zł,
• 15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymujących” - dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieŜące dot. rekompensaty
świadczonych usług przez Zakład Komunikacji Miejskiej dla Gminy
Wągrowiec (str. 12 uzas.)– 105.038 zł,

BudŜet po stronie dochodów na 2010 rok po autopoprawkach – 51 162 914 zł
- Rada Miejska równieŜ dokonała zmian w projekcie budŜetu na 2010 rok po
stronie wydatków jak niŜej :
•

•

18 głosami „za przy 1 głosie „wstrzymującym” zwiększyła
o 130.548 zł wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60002
Infrastruktura kolejowa – przygotowanie techniczne linii kolejowej Nr
206 Wągrowiec – Rogoźno dla uruchomienia przewozów na tym
odcinku, w związku z modernizacją i związanym z tym zamknięciem linii
Nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec oraz planowanym
uruchomieniem połączeń Wągrowiec – Rogoźno (docelowo przez
Oborniki do Poznania) po zakończeniu prac rewitalizacyjnych (str. 14
uzas.),
15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zwiększyła
o 142.775 zł wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy – rekompensata tytułu świadczonych usług
(str. 14 uzas.),
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•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zwiększyła
o 800.000 zł wydatki w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016
Drogi publiczne gminne – budowa ulicy Wodnej (str. 14 uzas.),

•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zwiększyła
o 117.704 zł wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – dotacja podmiotowa do
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (str. 16 uzas.),

•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zwiększyła
o 47.902 zł wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa, rozdział 75416 StraŜ Miejska – wynagrodzenia
z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz
zmniejszyła o 47.902 zł wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75416 StraŜ Miejska –
zakup usług pozostałych (str. 14 uzas.),

•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zabezpieczyła
środki w kwocie 16.000 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 – odsetki od kredytu na budowę ulicy Wodnej (str. 27
uzas.),

•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zmniejszyła
o 96.556 zł w dziale 758 RóŜne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy
ogólne i celowe – rezerwę ogólną (str. 28 uzas.),

•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zabezpieczyła
środki w kwocie 13.200 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział
85212 i 85216 – zwroty naleŜnie pobranych świadczeń (str. 38 i 41
uzas.),

•

17 głosami „za przy 2 głosach „wstrzymującym” zmniejszyła
o 44.733 zł wydatki w dziale 726 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604
Instytucje kultury fizycznej – dotacja podmiotowa dla Ośrodka Sportu i
Rekreacji (str. 47 uzas.),

•

15 głosami „za przy 4 głosach „wstrzymującym” zwiększyła
przychody o kwotę 800.000 zł kredytu na ulice Wodną (str. 6 uzas.).

BudŜet po stronie wydatków na 2010 rok po autopoprawkach – 52 781 414 zł.
Po zakończeniu głosowania autopoprawek Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie projekt budŜetu miasta na 2010 r. łącznie z wcześniej przyjętymi
autoporawkami
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 3 głosami „przeciwnych” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2010 r.

Uchwała Nr XXXVII / 266 / 2009 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 12
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński poinformował Radę,
Ŝe w dniu 30 listopada 2009 r. do Rady Miejskiej w Wągrowcu wpłynął z inicjatywy 78
mieszkańców ulic Bartodziejskiej, Wodnej, Letniej, Jeziornej, śeglarskiej,
Wioślarskiej, Jachtowej, Regatowej, Kajakowej, Wiosennej, Jesiennej i Zimowej
wniosek o utworzenie jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Wągrowiec Osiedla
„Nad Jeziorem”. W związku z powyŜszym zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie odmowy utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej Wągrowiec –
Osiedla „Nad Jeziorem”.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie odmowy utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Miejskiej
Wągrowiec – Osiedla „Nad Jeziorem”.
Uchwała Nr XXXVII / 265 / 2009 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Radni nie zgłośnili Ŝadnych wniosków i zapytań.

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

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Halina Sobota /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

