Protokół nr II/2006
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r.
w sali nr 301 Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu

Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600 , a zakończono o godz. 18.00
Otwarcia obrad II Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Pan Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na
Sesję gości.
Obradom przewodniczył
Purczyński.

Przewodniczący
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-
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W obradach uczestniczyło 18 radnych na stan 19 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny – Tadeusz Bednarek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta.
Sekretarzem obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że z uwagi na wniosek Burmistrza
Miasta (stanowi załącznik nr 2 do protokołu) została w dniu dzisiejszym zwołana
Nadzwyczajna Sesja. Przeprosił radnych za zmianę w ostatniej chwili terminu Sesji
(planowany termin sesji był na dzień 7 grudnia br.).
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński wnioskował o wprowadzenie do
przesłanego porządku obrad Sesji Nadzwyczajnej trzech punktów o treści.
• Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Wągrowca,
• Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Wągrowca,
• Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca.
O uzasadnienie powyższego wniosku poprosił Pana Sekretarza Miasta – Marka
Sturmę.
Sekretarz Miasta oświadczył, że w wyniku błędu i niedopatrzenia Burmistrz Miasta
dziś ponownie będzie składać ślubowanie i poprosił radnych o podjecie uchwał o
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które we wniosku prosił Pan Burmistrz. Powyższe uzasadnił zbiegiem terminów,
bezpośrednio po wyborach, dotyczących złożenia przez radnych ślubowania w dniu
27 listopada (ten dzień był ostatnim 7 dniem na uczynienie tego aktu - ponieważ
obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej mówi w ten sposób, ze w ciągu 7 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw radni składają ślubowanie) i idąc dalej tym tokiem
pomyślał, że skoro w tym samym dniu ukazało się obwieszczenie PKW o ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów wójtów i burmistrzów nic nie będzie na przeszkodzie
jeżeli Pan Burmistrz wykorzystując zwołaną Sesję, złoży swoje ślubowanie (był to
początek jego stosunku pracy w związku z czym podjęta została uchwala w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta). Stwierdził, że jednak nastąpiła
pomyłka ponieważ można było ten akt ślubowania Burmistrza Miasta dokonać
dopiero od momentu ukazania się tego obwieszczenia (o wyborze wójta i burmistrza)
w Dzienniku Ustaw. Niestety ten Dziennik ukazał się dopiero dwa dni później tj. 29
listopada br. i od tego dnia liczy się termin 7 dni w których Burmistrz mógł złożyć
wobec Rady ślubowanie. Wobec powyższego oświadczył, że organ nadzoru mógłby
zakwestionować akt ślubowania oraz uchylić uchwałę o wynagrodzeniu Burmistrza
Miasta. Dlatego, że Nadzwyczajna Sesja została zwołana na dzień 7 grudnia br.
Sekretarz Miasta poprosił Pana Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji o 24
godziny wcześniej, w celu naprawienia popełnionego błędu i uniknięcia
rozstrzygnięcia Wojewody i konsekwencji z tym związanych. Kończąc wystąpienie
prosił radnych o uwzględnienie wniosku Pana Burmistrza.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Pana Burmistrza dotyczący
wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej Sesji trzech punktów jw.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła wniosek Burmistrza Miasta.
Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Wągrowca.
2.

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Wągrowca.

3.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca.

4.

Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

ad.pkt.1
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Władysław Purczyński zgodnie z art. 29a
Ustawy o samorządzie gminnym przystąpił do czynności związanych ze złożeniem
ślubowania wobec Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta Wągrowca Stanisława
Wilczyńskiego
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Burmistrz Miasta Pan Stanisław Wilczyński wypełnił obowiązek złożenia wobec
Rady Miejskiej ślubowania wypowiadając rotę o treści - „Obejmując Urząd
Burmistrza Miasta Wągrowca uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców Wągrowca”
ad.pkt. 2
Przewodniczący obrad – Pan Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr II/06/2006 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt.3
Przewodniczący obrad – Pan Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Radny Krzysztof Tyborski poprosił o 3 minuty przerwy na spotkanie Klubu Radnych
PO i PiS.
Po przerwie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Rada Miejska 15 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi
Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr II/07/2006 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt.4
Przed przystąpieniem do prezentacji projektów uchwał podatkowych Skarbnik Miejski
– Pani Barbara Chodorowska poinformowała radnych, że podatek od posiadania
psów pozostaje na poziomie roku 2006 w związku z tym w 2007r. obowiązywać
będzie stawka 38 zł za psa. Opłata targowa pozostaje również na poziomie roku
2006r. jak również opłata administracyjna. Dodała, że od stycznia 2007r. opłata
administracyjna włączona będzie do opłaty skarbowej i że stanowi ona w 100%
dochód gminy.
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W dyskusji glos zabrali radni:
•

•
•

•

Wojciech Strzelecki wnioskował o obniżenie stawki podatku za psa o 1 zł
Aleksandra Podemska nie zgodziła się z wnioskiem radnego Strzeleckiego i
wnioskowała o podwyższenie o 2 zł.
Krzysztof Tyborski zwrócił się z pytaniem czy są znane dane nt. ściągalności
podatku od posiadania psów i jakie są wpływy do budżetu z tego tytułu. Pytał
również o opłatę administracyjną – jaki wpływ na budżet będzie miała decyzja
o włączeniu jej w opłatę skarbową.
Ponadto zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady aby na
przyszłość projekty uchwał zawierały uzasadnienia – byłaby skala
porównawcza do stawek ubiegłorocznych,
Wiesław Zając zaproponował opodatkowanie właścicieli kotów,

W odpowiedzi na pytania radnych:
•

•

Przewodniczący Rady poinformował radnego Krzysztofa Tyborskiego, że
podatki uchwalane są zazwyczaj każdego roku w miesiącu listopadzie i
szczegółowo omawiane na poszczególnych komisjach Rady. Ten rok jest
wyjątkowy i obiecał, że taka sytuacja się już nie powtórzy.
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska stwierdziła, że:
- w ewidencji miasta jest ok. 2.000 psów x 38 zł daje to dochód do
budżetu ok. 70.000 zł. 186 osób w 2006r. nie zapłaciło podatku od
posiadania psów,
- o stawce opłaty skarbowej decyduje ustawodawca, są one zbliżone do
obowiązującej opłaty administracyjnej ( dot. to opłaty za wypis i wyrys z
planu zagospodarowania miasta ). Dodała, że opłata skarbowa jest w
100% naszym dochodem,
- ustawa nie przewiduje aby opodatkować właścicieli kotów.

W dalszej części obrad nie brał udziału radny Nowak Mariusz (godz.17.00). W
związku z tym stan radnych na sesji wynosił 17.
Po zakończeniu dyskusji nad sprawami uchwał okołobudżetowych Przewodniczący
obrad poddał pod głosowanie wcześniej zgłoszony wniosek radnej Aleksandry
Podemskiej o podwyższenie o 2 zł stawki podatku od posiadania psa.
Radny Strzelecki wycofał wcześniej zgłoszony wniosek – tj. obniżenie o 1 zł stawki
podatku od posiadania psów.
Rada Miejska wniosek radnej Aleksandry Podemskiej oddaliła 1 głosem „za”, 11
radnych było „przeciwnych” 5 radnych „wstrzymało się od głosowania”.
Następnie Rada przystąpiła do realizacji punktu 4 porządku obrad tj. podjęcia
uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2007r.
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Pani Skarbnik szczegółowo zapoznała radnych z treścią ww. uchwały i w imieniu
Pana Burmistrza poprosiła radnych o jej podjęcie.
Kolejno głos zabrał Pan Burmistrza oświadczając, że podwyżki stawek podatkowych
są minimalne, robimy to świadomie wiedząc o tym , że podatnicy – mieszkańcy
Wągrowca nie należą do najbogatszych w związku z czym podatki nie mogą być
wysokie. Poinformował także radnych, że co roku przed uchwalaniem stawek
podatkowych prowadzi konsultacje ze Zrzeszeniem Kupców i Cechem Rzemiosł
Różnych ( skupia on ok. 300 rzemieślników). Właśnie w dniu dzisiejszym odbył
spotkanie z tymi organizacjami i aby uwzględnić życzenia tej grupy przedsiębiorców
zaproponował radnym wniesienie 3 autopoprawek do przedstawionego przez Panią
Skarbnik projektu uchwały.
•

pierwsza autopoprawka dotyczyła obniżenia o 10 gr. stawki podatku od
nieruchomości – od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. z kwoty 14,50 zł do
14,40 zł,
( przyjęcie tej autopoprawki zmniejszyłoby wpływy do budżetu o kwotę ok.
18.100zł.)

•

druga autopoprawka dotyczyła podwyższenia o 10 gr. stawki podatku od
nieruchomości – od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni
pomieszczeń sanitarno – higienicznych tj. z kwoty 11,80 zł do 11,90 zł,
( przyjęcie tej autopoprawki zwiększyłoby wpływy do budżetu o kwotę ok.
870zł.)

•

trzecia autopoprawka dotyczyła podwyższenia o 1 gr. stawki podatku od
nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni
mieszkalnej tj. z kwoty 0,56 zł do 0,57 zł.
( przyjęcie tej autopoprawki skutkowałoby zwiększeniem dochodów o ok.
5.500 zł).

Kończąc wystąpienie dodał, ok. 10.0000 zł będzie brakowało w budżecie ( po stronie
dochodów) i w najbliższym czasie przy pracach nad projektem budżetu na rok 2007
będzie trzeba wspólnie się zastanowić skąd wziąć środki aby dochody zrównoważyć
z wydatkami.
Pani Skarbnik Barbara Chodorowska oświadczyła, że dla 43 milionowego budżetu
Wągrowca kwota 10.000 zł nie stanowi problemu.
Radna Halina Sobota wnioskowała o pozostawienie stawek podatku od
nieruchomości w wersji przedłożonej radnym w zaproszeniu na Sesję.
Radny Krzysztof Tyborski wnioskował o pozostawienie na poziomie roku 2006
stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2
powierzchni mieszkalnej tj 0,54 zł.
Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności poddał pod glosowanie autopoprawki
Burmistrza Miasta.
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Pierwsza autopoprawka została przyjęta przez radnych jednogłośnie, a dotyczyła
obniżenia o 10 gr. stawki podatku od nieruchomości – od budynków lub ich części od
1m2 powierzchni związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. z kwoty
14,50 zł do 14,40 zł.
Druga autopoprawka została przyjęta przez radnych 15 głosami „za” przy 2
głosach „wstrzymujących”, a dotyczyła podwyższenia o 10 gr. stawki podatku od
nieruchomości – od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni pomieszczeń
sanitarno – higienicznych tj. z kwoty 11,80 zł do 11,90 zł.
Trzecia autopoprawka została przez radnych przyjęta 12 głosami „za”, 3 głosami
„przeciwnymi” przy 2 głosach „wstrzymujących”, a dotyczyła podwyższenia o 1
gr. stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni
mieszkalnej tj. z kwoty 0,56 zł do 0,57 zł.
W związku z przyjęciem przez Radę autopoprawek Burmistrza, Przewodniczący
obrad poinformował radnych, że zgłoszone wnioski przez radną Halinę Sobotę oraz
Krzysztofa Tyborskiego stały się bezprzedmiotowe.
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania projektu uchwały w sprawie podatku
od nieruchomości uwzględniającego autopoprawki Burmistrza Miasta.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 3 „przeciw” przy 1 głosie – „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr II/08/2006 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W dalszej części obrad nie brał udziału radny Zbigniew Sobolewski. Na sali
obecnych było 16 radnych.
ad.pkt.5
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych.
Radny Krzysztof Tyborski zwrócił się z pytaniem czy Zakład Komunikacji Miejskiej
płaci podatki od środków transportowych, w jakiej wysokości i czy Zakład posiada
ulgę w jego płatności. Jeżeli nie to czy można takową zastosować.
W odpowiedzi radnemu Pani Skarbnik stwierdziła, że Zakład Komunikacji Miejskiej
płaci podatek. Jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji finansowej ma rozłożoną
płatność na raty. W niektórych trudnych przypadkach Pan Burmistrz stosuje
umorzenie podatku.
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Rada Miejska 13 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie
podatku od środków transportowych
Uchwała Nr II/09/2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.
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