Protokół nr XV / 2016
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 22 stycznia 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1650 .
Otwarcia obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach uczestniczyło 16 radnych na stan 20 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Dariusz Bąk,
- Zbigniew Byczyński,
- Małgorzata Fimiak,
- Danuta Strzelecka – Purczyńska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Krzysztof Poszwa – Burmistrz Miasta,
- Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
- Pan Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii,
- Pani Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty,
- Pani Marzena Borowińska – radca prawny.
Sekretarz obrad - radny Marek Drobik.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
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Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa
wielkopolskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz określenia
dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów.

ad.pkt. 1
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały która
obejmowała następujące zmiany:
• plan przychodów budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych zwiększa się
o kwotę 22.411,00 zł dokonując równocześnie następujących zmian w zakresie
planu wydatków budżetu:
− zabezpiecza się środki w kwocie 7.411,00 zł z przeznaczeniem na zwrot
do Gminy Wągrowiec części dotacji otrzymanej w 2015 roku na dowożenie
uczniów do szkół,
− ustanawia się dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu
w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup uniwersalnego zestawu
nagłośnieniowego do obsługi wydarzeń ogólnomiejskich,
• dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 94,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nadpłat składek na
ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej,
• dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 392,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nadpłat składek na
ubezpieczenie społeczne w zakresie rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki zmianie ulegnie treść § 1
projektu przedmiotowej uchwały, który uzyska następujące brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
71 166 315,00 zł
w tym:
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1) dochody bieżące w kwocie 70 406 315,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 760 000,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
75 833 914,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 63 918 714,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 11 915 200,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 4 667 599,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych.”;
6) w § 4 kwotę „11 700 000,00 zł” zastępuje się kwotą „7 223 911,00 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 223
911,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.”;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
11) § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) celową w wysokości 344 000,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
190 000,00 zł,
b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec
Sp. z o.o. 135 000,00 zł,
c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
19 000,00 zł.”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że plan przychodów
budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych zmniejsza się o kwotę 4.476.089,00 zł
dokonując równocześnie następujących zmian w zakresie planu wydatków budżetu:
- plan wydatków dla zadania pn. „Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska a
rondem Pałuckim w Wągrowcu” zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł (plan po
zmianie wynosi 8.000.000,00 zł),
- o kwotę 375.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na wykupy nieruchomości na
cele publiczne,
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- zabezpiecza się środki w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu usług basenowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Wągrowcu,
- ustanawia się zadanie inwestycyjne o wartości 50.000,00 zł będące pomocą
rzeczową dla Województwa Wielkopolskiego i polegające na opracowaniu
dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa (przebudowa) ulicy
Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od
skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu kolejowego”,
- kwotę 40.000,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji na oświetlenie i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki”,
- kwotę 5.000,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. „Opracowanie
projektu modernizacji miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia
w Wągrowcu”,
- kwotę 30.000,00 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego na terenie OSIR
w Wągrowcu”,
- zabezpiecza się środki w kwocie 7.411,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Gminy
Wągrowiec części dotacji otrzymanej w 2015 roku na dowożenie uczniów do szkół,
- ustanawia się dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu w kwocie
15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup uniwersalnego zestawu nagłośnieniowego
do obsługi wydarzeń ogólnomiejskich.
Dokonując przesunięć środków w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin o kwotę
13.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne – nabycie
oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 94,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nadpłat składek na
ubezpieczenie zdrowotne w ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 392,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nadpłat składek na
ubezpieczenie społeczne w zakresie rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
O kwotę 664.000,00 zł zmniejsza się plan dotacji dla organizacji pożytku
publicznego ustalony w ramach rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej zabezpieczając równocześnie środki w wysokości 650.000,00 zł na dotacje
dla stowarzyszeń, które są przekazywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Wągrowcu Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia
warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Pozostałe 14.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy celowej na realizację
zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – wartość planowanej emisji obligacji
komunalnych ulega zmniejszeniu o kwotę 4.476.089,00 zł,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko powiedział, że dzisiaj Rada podejmie uchwałę o pomocy
rzeczowej dla województwa wielkopolskiego na opracowanie projektu przebudowy
ulicy Kościuszki w wysokości 50.000 zł i w związku z tym zapytał Pana Burmistrza
czy na tą inwestycję był już opracowany projekt, a jeżeli tak to dlaczego się go nie
realizuje i wydatkuje się dodatkowo środki, które można przeznaczyć na inny cel.
Burmistrz w odpowiedzi na pytanie radnego powiedział, że ulica Kościuszki jest
drogą należącą do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i faktycznie w roku
2014 był przygotowywany projekt, który zakładał tylko odnowienie tej drogi.
Powiedział, że deklarując swoje zaangażowanie finansowe zyskujemy bardzo dużo,
ponieważ to my będziemy decydowali jak faktycznie ma wyglądać najbardziej
reprezentacyjna ulica naszego miasta. Powiedział też że w 2017 roku ma zostać
przebudowywana droga 190 i ulica Kościuszki leży w pasie tej drogi.
- Jakub Zadroga zadał pytanie – czy miasto zawarło porozumienie z województwem
w sprawie partycypacji w kosztach tej inwestycji i żądał do niego wglądu. Pytał też
czy w przypadku przyjęcia przez województwo opracowanego przez nas projektu
remontu ulicy Kościuszki zostanie on w pełni zrealizowany i czy nie będziemy musieli
dokładać do tej inwestycji. Stwierdził też, że jeżeli mamy dołożyć tylko te 50.000 zł, to
zadanie warte jest realizacji. Radny miał obawy, że jednak będziemy musieli
dołożyć kolejne środki na wszystkie rzeczy, które w tym projekcie założymy i
powiedział, że w takim przypadku nie będziemy mogli już mówić o korzystnej dla nas
inwestycji.
- Burmistrz Miasta powiedział, że projekt przebudowy ulicy Kościuszki, który zostanie
przez nas przygotowany, nie będzie miał racji bytu jeżeli nie będzie uzgodniony
z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Co do kwestii porozumienia
powiedział, ze sprawa jest prosta. Najpierw Rada podejmuje uchwałę w sprawie
pomocy finansowej, następnie zabezpiecza na ten cel środki w budżecie i dopiero
wtedy organ wykonawczy podpisuje stosowne porozumienie, które wyraźnie określi,
co na etapie projektowym jest dla nas ważne i wymienił: przekrój drogi, skablowanie,
mała architektura, która kształtować będzie krajobraz miasta oraz urządzona zieleń.
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- Jakub Zadroga zadał pytanie kiedy nastąpi realizacji tego zadania.
- Burmistrz powiedział, że niestety my nie jesteśmy bezpośrednio zarządcami tej
drogi i musimy liczyć się z tym, że to nie my będziemy narzucać terminy. Z informacji,
które posiada jest wysokie prawdopodobieństwo, że remont drogi 190 może
rozpocząć się w 2017 r. Powiedział też, że w tym temacie myśli bardzo pozytywnie
oraz , że nasz projekt może tylko przyspieszyć realizację tego zadania.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Rada Miejska 11 – głosami „za” przy 5 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XV/98/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt. 2
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
– Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa wielkopolskiego.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że niniejsza uchwała dotyczy
udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa wielkopolskiego na opracowanie
dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Rozbudowa (przebudowa) ulicy
Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od
skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu kolejowego". Wspólne działanie
z województwem pozwoli na przygotowanie ww. inwestycji. Biorąc powyższe pod
uwagę stwierdził, że podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Jakub Zadroga chciał otrzymać zapewnienie od Pana Burmistrza, czy to będzie
jedyne wsparcie dla województwa w kwestii remontu ulicy Kościuszki. Powiedział, że
jeżeli województwo przygotowało już projekt, założyło już niezbędną kwotę na
realizację tego zadania, a my wiele elementów do tego projektu dołożymy, to może
okazać się, że za jakiś czas województwo zwróci się do nas o dodatkowe środki.
Pytał też jak ustalenia z WZDW mają się do ustaleń z Marszalkiem Województwa –
bo to Marszałek i Sejmik przeznaczy środki na to zadanie – czy były prowadzone
rozmowy z Marszalkiem i czy dał jakiekolwiek zapewnienie słowne , że ta inwestycja
będzie realizowana.
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- Krzysztof Tchorzewski – Kierownik Wydziały Infrastruktury i Architektury
odniósł się do obaw radnego Jakuba Zadrogi. Powiedział, że dla dobra sprawy
ryzyko to warto podjąć. Jeżeli tego nie zrobimy to będziemy na coś czekać
i będziemy mieli to czego nie chcemy w przyszłości. Mówił też, że województwo od
wielu lat przymierza się do remontu droga 190, która na wielu odcinkach jest w stanie
krytycznym i jest ona nakreślona w zamierzeniach WZDW, ale na dzisiaj nie ma
takiej wiedzy kiedy się to zadanie pojawi się w planach. Co do ostatecznych
kształtów finansowania tej inwestycji powiedział, że inwestorem będzie WZDW i cała
branża drogowa w myśl wszelkich reguł będzie po stronie zarządcy drogi, natomiast
kwestia finansowania oświetlenia, skablowania linii będzie po stronie miasta
i właściciela sieci zasilającej w energię elektryczną poszczególne nieruchomości.
Powiedział również, że Burmistrz już w ubiegłym roku od właściciela sieci niskiego
napięcia otrzymał zapewnienie, że jest szansa na sfinansowanie tego zadania,
a budowa oświetlenia jest zadaniem własnym gminy.
Po zamknięciu dyskusji
projekt uchwały.

prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany

Rada Miejska 11 głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 4 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
województwa wielkopolskiego.
Uchwała Nr XV/ 99/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 3
Kierownik Wydziału Oświaty – Pani Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego
etapu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz
określenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), kandydaci
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami. W
postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów
drugiego etapu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych
gimnazjów oraz określenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów.
Uchwała Nr XV/100/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym posiedzenie nadzwyczajnej sesji zakończono.

Przewodniczący obrad

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Marek Drobik /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

