Protokół nr V/2007
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej w dniu 01 marca 2007r.
w sali Starostwa Powiatowego w
Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 16.00, a zakończono o godz. 20.00.
Otwarcia obrad V 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 20 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.
Nieobecny radny – Dariusz Eitner.
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 IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz z
zaproszeniem na Sesję.
Porządek obrad V Sesji j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu V Sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w
Wągrowcu na 2007r.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej na 2007r.
9. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady w 2006r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty skarbowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Miejską
Wągrowiec.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada I” w Wągrowcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada II” w Wągrowcu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Marcinkowo” w Wągrowcu.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski
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22. 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 w okresie między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2007r.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/28/2006 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Wągrowcu na 2007r.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/29/2006 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 6
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej Wągrowcu na 2007r.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Radny Alojzy Jessa wnioskował o dopisanie w załączniku do uchwały w Uwagach w
punkcie 3 na końcu zadania słów – „za zgodą Rady Miejskiej w Wągrowcu”.
Powyższy wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/30/2006 stanowi załącznik nr 7do protokołu.

ad.pkt 7
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej Wągrowcu na 2007r.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt
uchwały. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej również pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały wyrażając uwagę do projektu planu Komisji,
dot. częstotliwości używania tych samych sformułowań (opiniowanie, rozpatrywanie).
Rada Miejska 18 głosami „za”, 1 – „przeciw”, przy 1 – „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr V/31/2006 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Aleksandra Podemska zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2007r. Zaproponowała wniesienie autopoprawki
polegającej na dopisaniu w załączniku do uchwały (w ostatnim zdaniu) - słów – „za
zgodą Rady Miejskiej w Wągrowcu”.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/32/2006 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2006 roku.

przedstawił radnym

Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty przedstawił
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta w 2006 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Aleksandra Podemska przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w 2006 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna przedstawiła radnym
sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w 2006 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokółu.

ad.pkt 10
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Komisji Budżetowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/33/2006 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 11
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Miasta Rady
Miejskiej w Wągrowcu
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Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”
uchwałę.

podjęła ww.

Uchwała Nr V/34/2006 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 12
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty skarbowej.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/35/2006 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach
do godz. 1820.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Obsługi Placówek Oświatowych – Pan Ryszard Walkowiak w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia na 2007 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
Zaproponował Radzie w imieniu Burmistrza Miasta wprowadzenie do omawianego
projektu uchwały autopoprawki polegającej na zmianie zapisu w § 10 ust. 5 który
otrzymuje brzmienie – „Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach , w których
nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
traktuje się jak godziny faktycznie odbyte”.
Komisja Rozwoju Miasta oraz Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały łącznie z autopoprawką j.w.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna poinformowała radnych,
że Komisja omawiała projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 22 lutego br. i
postanowiła zaproponować na Sesji wprowadzenie następującej zmiany:
- wykreślić w § 10 ust. 5 w całości, łącznie z punktami 1,2 i 3,
- ust. 6 staje się wówczas ust. 5,
- wprowadzić ust. 6 o treści – „wynagrodzenie za godziny o których mowa w § 10
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane”,
- wprowadzić ust. 7 o treści – „nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone w wysokości jak za
godziny ponadwymiarowe”,
Wprowadzić ust. 8 o treści – „wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu”.

7

W dyskusji głos zabrali:
-

radny Krzysztof Tyborski- wyraził stanowisko Klubu Radnych „PO i PiS”
odnośnie omawianego projektu uchwały i stwierdził, że radni będą głosować za
przyjęciem tej uchwały. Zgłosił jednak uwagę dot. prac komisji Rady nad tym
projektem. Oświadczył, że każda komisja pracowała nad projektem uchwały, który
został przesłany przez Biuro Rady i każda komisja do tego projektu uchwały
wniosła pewne zmiany. Niestety nie wszystkie komisje miały czas aby zapoznać
się z treścią autopoprawki, jaką Burmistrz zgłosił na dzisiejszej Sesji. W związku z
tym Komisja Budżetowa przyjęła autopoprawkę innej treści. Kolejna uwaga
radnego pod adresem Wysokiej Rady dot. trybu konsultacji projektu uchwały ze
związkami zawodowymi – zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady z prośba
aby w przyszłości negocjacje ze związkami zawodowymi odbywały się płynnie i
były konsultowane ze swoim środowiskiem,

-

Burmistrz Miasta ustosunkował się do uwag wniesionych przez radnego
Krzysztofa Tyborskiego i powiedział, że Komisja Edukacji jest komisją resortową.
Jak otrzyma wszystkie protokoły przystępuje do ich analizy i stara się uwzględnić
wnioski większości. Stwierdził, że tak się złożyło, że Komisja Budżetowa
pracowała jako pierwsza i zgłosiła szereg uwag, natomiast Komisja Edukacji jako
komisja resortowa obradowała wczoraj i miała okazję przeanalizować treść
autopoprawki zgłaszanej dzisiaj na Sesji z uwagi na fakt, że również wczoraj na
spotkaniu ze związkami zawodowymi wypracowano wniosek, aby pkt. 5 w § 10
zapisać bardziej ogólnie gdyż będzie korzystniejszy dla całej sprawy. Nadmienił
również, że każdorazowo projekt uchwały w omawianej sprawie musi być
konsultowany ze związkami zawodowymi ( do uchwały dołącza się protokoł ze
spotkania z przedstawicielami związków zawodowych). W przypadku gdyby
wystąpiły rozbieżności to Wojewoda w trybie nadzoru ma prawo taką uchwałę
uchylić.

Przewodniczący obrad poinformował Radę, że w pierwszej kolejności podda
pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Burmistrza. W przypadku
oddalenia autopoprawki Burmistrza, Rada przystąpi do głosowania wniosku
Komisji Budżetowej.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła autopoprawkę Burmistrza Miasta
polegającą na zmianie zapisu w § 10 ustępu 5 omawianego projektu uchwały, który
otrzymuje brzmienie – „Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach , w
których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte”.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr V/362006 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Obsługi Placówek Oświatowych – Pan Ryszard Walkowiak w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/37/2006 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 15
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Pan
Stanisław Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta.
Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Aleksandra Podemska poinformowała Radę, że członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali omawiany projekt uchwały ( 5 członków Komisji było „za”, 4 wstrzymało
się od głosowania). Przytoczyła również wniosek Komisji aby w prasie lokalnej
dokładnie poinformowano społeczeństwo o przyczynach podwyżki cen ścieków.
Opinia Komisji Rozwoju Miasta dot. omawianego projektu uchwały była również
pozytywna - 7 członków było „za”, 2 – „przeciw”, 1 – „wstrzymujący” .
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Mieczysław Linetty oświadczył, że
Komisja uznała, że taryfy zostały podane zgodnie z wyliczeniami i pokryją faktyczne
koszty ponoszone przez Spółkę.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Górna poinformowała Radę,
że członkowie Komisji dwukrotnie głosowali projekt uchwały. Podczas pierwszego
głosowania Komisja nie przyjęła proponowanego projektu uchwały. Przy obecności 7
radnych: 1 – głos był „za”, 4 – „przeciw”, 2 –„wstrzymujące”. Po ponownym
przeanalizowaniu projektu uchwały członkowie Komisji zgłosili wniosek dotyczący
zmniejszenia w § 3 ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych
o 30 gr. tj. z 4 zł netto na 3,70 zł.
Projekt uchwały z ww. wniesioną poprawką został przez Komisję zaopiniowany
pozytywnie: 4 głosami „za”, 2 – „przeciw”, 1 –„wstrzymującym” na 7 obecnych
radnych.
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W dyskusji głos zabrali:
-

radny Alojzy Jessa prosił Dyrektora Spółki MPWiK aby w kolejnych
uchwałach były podawane ceny brutto, a nie netto. Wyraził swoje zadowolenie
z faktu, że przez tak długi okres czasu tj. 3 lata nie były podwyższane ceny
wody i ścieków, a w dniu dzisiejszym podwyższamy tylko cenę ścieków,

-

radny Krzysztof Tyborski nie zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, że
sukcesem jest to, że przez kilka lat nie podwyższano cen wody i ścieków.
Opowiedział się za stopniowym wprowadzaniem podwyżek (jest to mniejsze
obciążenie dla mieszkańca). Kończąc wypowiedź zgłosił wniosek w imieniu
Klubu Radnych „PO” i „PiS” dotyczący zmniejszenia w § 3 ceny 1m3
odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych o 30 gr. tj. z 4 zł netto
na 3,70 zł. Powyższy wniosek motywował tym, że w trakcie prac Komisji
Budżetowej symulacyjnie wyliczono koszty inflacyjne, które mają znaczący
wpływ na regulację cen wody i ścieków. Stwierdził, że wyniosły one około 3% i
w związku z tym postanowiono zgłosić wniosek j.w.

-

Burmistrz Miasta - powiedział, że na sesji jest duża grupa radnych, która po
raz pierwszy pełni funkcję radnego. W związku z tym w kilku zdaniach
przybliżył temat jak się zachować kiedy podejmowane są tematy bardzo
drażliwe. Stwierdził, że każdy z nas woli podejmować decyzje dobre dla
mieszkańców, a nie te źle przyjmowane. Stwierdził, że trzeba mieć
świadomość, że pełniąc funkcję radnego podejmujemy decyzje merytoryczne,
rzeczowe i w pełni odpowiedzialne. Zawsze należy mieć na uwadze odbiorcę,
naszego wyborcę - mieszkańca i świadomość, że w Wągrowcu mamy duże
bezrobocie i wiele rodzin o niskich dochodach.
Rada, Burmistrz odpowiedzialni są za prawidłowe funkcjonowanie spółki gdzie
miasto jest 100% udziałowcem. Jak będzie ona źle funkcjonowała to odbije się
negatywnie na naszych mieszkańcach - będą częste awarie, braki dostaw
wody do mieszkań, albo komplikacje z odbiorem ścieków, a problem ten
pojawi się jeśli spółka będzie niedoinwestowana, będzie brakowało środków
na remonty i naprawy.
Stwierdził, że jego zadaniem jako Burmistrza było sprawdzenie, czy ta
kalkulacja – analiza kosztów, którą przedstawił dyrektor Spółki jest słuszna,
czy w tej grupie nie ma kosztów nieuzasadnionych i to zostało uczynione.
Powołałem zespół 3 – osobowy pod przewodnictwem Pana Grzegorza
Kamińskiego, który sprawdził czy taryfy zostały opracowane zgodnie z
przepisami ustawy oraz bardzo szczegółowo sprawdził zasadność kosztów
przedstawionych przez dyrektora MPWiK.
Poinformował radnych, że na cenę wody i ścieków mają wpływ również
czynniki niezależne od Spółki np. prąd w ciągu 3 lat wzrósł o 13 %, nastąpił
także wzrost cen materiałów, opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego, podatki
od wartości budowli (mamy dziesiątki kilometrów sieci).
Nawiązując do wniosku radnego Krzysztofa Tyborskiego i Komisji Budżetowej
oświadczył, że Burmistrz i jego służby są po to żeby przedstawić Radzie
materiały już zweryfikowane, gdyż na komisjach zazwyczaj brakuje czasu aby
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dokładnie je przejrzeć. Rolą radnego jest zaufać Burmistrzowi, że zostało to
zrobione dobrze.
Zwrócił się z pytaniem do Komisji Budżetowej czym się sugerowała
wnioskując o obniżenie ceny odbioru ścieków o 30gr.
Podał jakie konsekwencje będą wynikać z faktu gdy Rada uchwali cenę niższą
wbrew temu co proponuje dyrektor, rada nadzorcza i burmistrz (każde 10 gr.
to strata dla firmy w wys. 90.000 zł. rocznie).
Kończąc wystąpienie oświadczył, że nie można poniżej kosztów ustalać ceny
wody i ścieków.
-

Krzysztof Tyborski – stwierdził, że daleki jest od tego aby działać na
niekorzyść firmy. Propozycja obniżki ceny 1m3 ścieków powstała na wniosek
Komisji Budżetowej. Oświadczył, że członkowie Komisji dokładnie nie
zapoznali się z wszystkimi materiałami, a na pytanie skierowane do Dyrektora
MPWiK – co się stanie jeżeli nie zgodzimy się na żądane regulacje cen –
Dyrektor odpowiedział, że da sobie radę i stąd wzięły się wnioski Komisji
Budżetowej oraz Klubu Radnych „PO i PiS”

-

Wiceprzewodniczący Rady – Zbigniew Byczyński – oświadczył, że z racji
profesji jaką prowadzi na co dzień jako Rzecznik Konsumentów musi dołączyć
się do tych głosów, które padły dzisiaj na sesji, że ludzie obawiają się tych
podwyżek. Stwierdził, że wniosek Komisji Budżetowej jest zbyt daleko idący i
zaproponował kompromis tj. obniżenie ceny 1m3 ścieków z 4,00 zł do 3,90 zł,
wierząc, że Spółka zarządzana jest bardzo dobrze i Pan Dyrektor upora się z
pokryciem kosztów wynikających z ewentualnego przyjęcia tego wniosku.
Powiedział, że wcale nie łatwo żyje się w naszym mieście, nie pierwszy raz
zasiada w Radzie i wie co znaczy spotykać się z mieszkańcami. Dodał, że
oprócz tych opłat, które Pan Dyrektor wymienił, również należy zapłacić za
różnicę wody na odczytach w Spółdzielni Mieszkaniowej, zapłacić za sam
odczyt, oraz abonament za wodomierze – bo nie jest prawdą, że opłata za
wodomierze nie wzrasta.

-

Krzysztof Tyborski – Przewodniczący Klubu Radnych „PO” i PiS” poprosił o
kilkuminutową przerwę.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad kolejno poddał pod głosowanie
wnioski:
-

Komisji Budżetowej poparty stanowiskiem Klubu Radnych „PO” i PiS”, a
dotyczący zmniejszenia w § 3 ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla
gospodarstw domowych o 30 gr. tj. z 4 zł netto na 3,70 zł.
Rada Miejska 7 głosami „za”, 11
„wstrzymujących” oddaliła ww. wniosek

-

–

„przeciw”

przy

2

głosach

wniosek radnego Zbigniewa Byczyńskiego dot. zmniejszenia w § 3 ceny 1m3
odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych o 10 gr. tj. z 4 zł netto na
3,90 zł.
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Rada Miejska 10 głosami „za”, 8 – „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” przyjęła ww. wniosek
Przed podjęciem uchwały głos zabrał Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji – Pan Stanisław Ziółkowski – przytoczył art. 24 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków :
1. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne , w terminie 70 dni przed
planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia burmistrzowi wniosek o
ich zatwierdzenie.
3. Do wniosku o zatwierdzenie taryf przedsiębiorstwo wodociągowo –
kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz
aktualny plan.
4. Burmistrz sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z
przepisami ustawy i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1,
pod względem celowości ich ponoszenia.
5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia
taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.
5a W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu
taryf albo nie stwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia
taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od
dnia
doręczenia
przedsiębiorstwu
wodociągowo-kanalizacyjnemu
rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie
zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie
po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowokanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.
6. Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje
przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza zatwierdzone taryfy w
miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od
dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.
8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5,
taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od
dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.
9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ogłasza w miejscowej prasie
lub w sposób zwyczajowo przyjęty taryfy, o których mowa w ust. 5b lub 8, w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.
9a Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania
dotychczasowych taryf lecz nie dłużej niż o 1 rok.
9b W uzasadnieniu wniosku, o którym mowa w ust. 9a zamieszcza się w
szczególności informacje dotyczące zakresu świadczonych usług oraz
warunków ekonomicznych uzasadniających przedłużenie obowiązywania
dotychczasowych taryf.
9c Do wniosku, o którym mowa w ust. 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji
cen i stawek opłat oraz planu.
10. Taryfy obowiązują przez 1 rok, z zastrzeżeniem ust. 5a, 5b, 9a.

12

Kończąc wypowiedź dodał, że jego zdaniem w momencie kiedy wniosek został
przyjęty, sprawdzony i przedstawiony Radzie, to każda uchwała która odbiega od
tego wniosku może być uchylona przez Wojewodę w trybie nadzoru. Poza tym
wykładnia prawna jest taka, że jeżeli Rada kwestionuje wniosek taryfowy to musi
udokumentować gdzie został popełniony błąd w przygotowaniu wniosku taryfowego.
Burmistrz Miasta – zaskoczony był wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady –
Zbigniewa Byczyńskiego dot. obniżenia ceny 1m3 ścieków o 10gr. Stwierdził, że
przyjęcie przez Radę tego wniosku oznacza, że należy już w tegorocznym budżecie
szukać 90.000 zł. Zwrócił jeszcze raz uwagę na wypowiedź dyrektora spółki, że
Wojewoda w trybie nadzoru najprawdopodobniej uchyli tą uchwałę.
Radny Krzysztof Tyborski – stwierdził, że pewne zagrożenie odnośnie odrzucenia
tej uchwały istnieje i należy poczekać co zrobi Wojewoda. Jeszcze raz nawiązał do
wcześniejszego wystąpienia nt. stopniowego podwyższania cen jak również do
wypowiedzi dyrektora spółki na posiedzeniu Komisji Budżetowej.
Przewodniczący Rady – dr Władysław Purczyński zamknął dyskusję i poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta na
okres od 1 kwietnia 2007r. do 31 marca 2008r. uwzględniający przyjęty wniosek
przez Radę.
Rada Miejska 10 głosami „za” przy 9 głosach „przeciwnych” i 1 – „wstrzymującym”
podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/38/2006 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
O godzinie 19.10 opuścił salę obrad Sesji radny Mariusz Nowak. Przewodniczący
obrad zwrócił się do Przewodniczącego Klubu Radnych „PO i PiS” – radnego
Krzysztofa Tyborskiego o zwrócenie uwagi radnemu Mariuszowi Nowakowi, że
wyszedł bez usprawiedliwienia.

Stan Rady od punktu 16 włącznie liczy 19 radnych.
ad.pkt 16
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/39/2006 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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ad.pkt 17
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 ”Osada I” w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Radny Krzysztof Tyborski – wyraził zadowolenie z projektów uchwał dot. zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego oraz, że jest to ewidentne wyjście na
potrzeby mieszkańców. Wyraził także nadzieję, że Rada na tym nie poprzestanie i
pójdzie dalej.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/40/2006 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

ad.pkt 18
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 ”Osada II” w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/41/2006 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

ad.pkt 19
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 ”Marcinkowo” w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały. Dodatkowo
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta zgłosił wniosek o ustalenie nazewnictwa
ulic na „Marcinkowie”.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/42/2006 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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ad.pkt 20
1. Radny Leszek Zdrzałka w imieniu Rady Osiedla - Jaśniak zgłosił pod
adresem Burmistrza Miasta następujące pytania:
-

-

jakie konsekwencje prawne i finansowe poniósł Pan Andrzej Dąbrowski za
naruszenie granicy działki budowlanej przy ul. Straszewskiej,
kiedy i jak straż miejska egzekwowała nieład na terenie „lasku” przy
ul.Straszewskiej” i na placu budowy Pana Dąbrowskiego (bałagan, dzikie
wysypisko śmieci na terenie lasku, brak kontenerów na gruz itp.),
czy inwestor Pan Dąbrowski uzyska od władz miasta pozwolenie na dalszą
budowę domów wielorodzinnych wzdłuż ul.Piaskowej, jeżeli mieszkańcy
sąsiadujących działek nie wyrażą zgody,

Jednocześnie prosił o ustosunkowanie się do postulatów:
-

-

-

mieszkańcy wnioskują do komisji o ustawienie lustra
przy wylocie
ul.Straszewskiej na ul.Janowicką,
przedstawienie
warunków
zabudowy
i
zagospodarowania
osiedla
mieszkaniowego przez Pana Dąbrowskiego przy ulicy Straszewskiej i
ul.Piaskowej.
utworzenie w celach rekreacyjno – wypoczynkowych placu zieleni wzdłuż
ul.Piaskowej, gdyż będzie to miejsce w pełni wykorzystane przez ludność
zamieszkałą na osiedlu Jaśniak i innych ulic naszego miasta (brak takiego
miejsca w okolicy),
utworzenie boisk sportowych przy ul.Przybyszewskiego,
Rada nie wyraża zgody i protestuje w sprawie dalszej budowy domów
wielorodzinnych przez Pana Dąbrowskiego przy ul.Piaskowej w Wągrowcu,
Zwracamy uwagę władzom miasta na nieład w dolinie rzeki Wełny na odcinku od
ul.11 Listopada do torów kolejowych (dzikie wysypiska śmieci).
2.

Radny Wojciech Strzelecki wnioskował o naprawę ulicy Letniej (dojazd do
Szkoły Podstawowej Nr 3), ustawienie koszy na śmieci w ul.Rogozińskiej
oraz o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ul.Cysterskiej na wysokości
Kościoła,

3.

Radny Dionizy Macioszek wnioskował o rozważenie możliwości zmiany
czasu otwarcia kasy Urzędu Miejskiego od godz. 8.00.

4.

Radny Marceli Kamiński podziękował Burmistrzowi Miasta za
zorganizowanie lodowiska i zwrócił się z pytaniem do Pana Burmistrza – co
będzie dalej z tym obiektem ?

5.

Aleksandra Podemska wnioskowała o wyrównanie dróg gruntowych na
Osadzie (Wioślarska, Wodna),

6.

Halina Sobota zwróciła się z pytaniem – jak wygląda sprawa nasadzeń
nowych drzew w pasie ulicy na terenie miasta. Wnioskowała również o
ustawienie słupa ogłoszeniowego oraz kosza na śmieci (przy przystanku
autobusowym) na końcu ulicy Skockiej.
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ad.pkt 21
W odpowiedzi na zapytania i wnioski radnego Leszka Zdrzalki Kierownik Wydziału
Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski wyjaśnił:
-

-

-

-

nieznane są tut. Urzędowi fakty naruszania granic działki przy ul.Straszewskiej,
Burmistrz Miasta polecił Komendantowi Straży Miejskiej objęcie systematyczną
kontrolą nieruchomości Pana Dąbrowskiego oraz przyległych przy ul.Piaskowej w
zakresie utrzymania porządku i czystości,
pozwolenia na budowę udziela Starostwo Powiatowe. Burmistrz Miasta natomiast
ustala warunki zabudowy dla inwestycji. Jeżeli zamierzenie Pana Dąbrowskiego
9budowa budynku wielorodzinnego) będzie zgodna z prawem wówczas uzyska
stosowna decyzję o lokalizacji inwestycji,
ulica Ks.Wilii jest ulicą miejską i gmina jest zobowiązana do jej budowy. Należy
poinformować, że Pan Dąbrowski przekazała miastu działkę pod ww. ulicę,
wniosek w sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu ul.Straszewskiej –
Janowiecka przekazałem zarządcy drogi tj. Starostwu Powiatowemu,
z uwagi na obowiązującą zasadę, która mówi o tym, że każdy kto posiada tytuł
prawny do nieruchomości ma prawo do zagospodarowania terenu w granicach
ustalonych przepisami, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu
publicznego oraz osób trzecich tut. Urząd nie ma możliwości arbitralnego
rozstrzygnięcia zgłoszonego postulatu dotyczącego zakazu wznoszenia
budynków przez Pana Dąbrowskiego,
w zakresie zagospodarowania terenów przy ulicy Piaskowej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe podtrzymuje stanowisko przekazane Państwu pismem z dnia 29
stycznia 2007r..
tereny położone pomiędzy torami PKP, a ulicą Przybyszewskiego zamierza się
przeznaczyć na cele rekreacyjno – sportowe, których zagospodarowanie nastąpi
zgodnie z podjętymi przez Państwo inicjatywami.

Pozostałym radnym zgłaszającym wnioski i zapytania Burmistrz Miasta oświadczył,
że:
-

-

-

-

został już rozstrzygnięty przetarg i w najbliższym czasie jak tylko pozwolą na to
warunki atmosferyczne przystąpi się do remontu nawierzchni ulic i wyrównania
dróg gruntowych,
rozważy sprawę zakupu koszy na śmieci - ul.Rogozińska i Skocka oraz słupa
ogłoszeniowego,
w niedalekiej przyszłości rozważy możliwość (wspólnie ze Starostwem)
uruchomienia drugiego punktu kasowego, zmiana godziny otwarcia kasy jest
niemożliwa z uwagi na szereg czynności które musi wykonać kasjerka do godz.
9.00,
lodowisko – temat otwarty. Stwierdził, że jest zamysł taki aby ten obiekt pełnił 2
funkcje – boisko do tenisa ziemnego oraz boisko do piłki ręcznej. Po podliczeniu
kosztów funkcjonowania lodowiska w miesiącu marcu zostanie Radzie
przedstawiona oferta i wspólnie podejmie się decyzję co dalej,
jest zwolennikiem nasadzeń nowym drzew w miejsce wyciętych. Prawo
dopuszcza ich nasadzanie w odległości 0,5m od krawężnika.
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ad.pkt 22
Wobec wyczerpania porządku obrad V 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 /

