Protokół Nr IV/2014
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 grudnia 2014 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00

45

Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 16 .
Otwarcia obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Zbigniew Byczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński.
W obradach uczestniczyło 18 radnych na ogólny stan 20 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Dariusz Bąk;
- Adam Kiełbasiewicz.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście:
- Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa;
- Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński;
- Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma;
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz;
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba;
- radny Rady Powiatu Wągrowieckiego – Pan Piotr Pałczyński;
- lokalne media.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z III Sesji z 18 grudnia 2014 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
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Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej został wraz z zaproszeniem przekazany
radnym na Sesji 18 grudnia br.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z III sesji 18 grudnia br.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca na rok 2015.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
ad. pkt. 3
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na
2014 r.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która polegała na przesunięciu w planie wydatków budżetu
zgodnie z poniższym wykazem:
Dział
750 – Administracja
publiczna

Rozdział
Zadania własne
75075 – Promocja
jednostek
samorządu

§
4300

Zwiększyć Zmniejszyć
3 800,00

--
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terytorialnego
750 – ogółem

921 – Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego
921 – ogółem

926 – Kultura
fizyczna
926 – ogółem

3 800,00
Zadania własne
92105 – Pozostałe
zadania w zakresie
kultury

Zadania własne
92605 – Zadania
w zakresie kultury
fizycznej

4300

4300

--

--

1 800,00

--

1 800,00

--

2 000,00

--

2 000,00

Powyższa autopoprawka nie miała wpływu na zmianę wielkości ujętych w treści
projektu uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Sekretarz Miasta powiedział, że pismem Nr
ST5/4822/34g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r. Minister Finansów
poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok
o kwotę 20.220,00 zł. Powyższe środki wprowadza się do budżetu przeznaczając
na zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 200.000,00 zł z tytułu wpływów
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własności przeznaczając powyższe środki na następujące
cele:
Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na zakup
nieruchomości na cele publiczne - 10.000,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu wydatków
na zakup energii w zakresie oświetlenia ulic i terenów miejskich - 40.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie dotacji podmiotowej
dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu - 25.000,00 zł.
Kultura fizyczna - 125.000,00 zł:
- zabezpieczenie środków na zakup sauny fińskiej – Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu - 15.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na dopłaty pieniężne do Spółki Aquapark
Wągrowiec - 110.000,00 zł.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 700.000,00 zł, w tym z tytułu:
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie
karty podatkowej - 10.000,00 zł;
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 250.000,00 zł;
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- wpływów z opłaty targowej - 30.000,00 zł;
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 400.000,00 zł;
- wpływów z różnych opłat związanych z dochodami z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10.000,00 zł;
zmniejszając równocześnie o 700.000,00 zł zaangażowanie wolnych środków
w finansowaniu przychodów roku bieżącego.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 15.000,00 zł z tytułu podatku od
środków transportowych opłacanego przez osoby prawne zmniejszając
równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu podatku od środków
transportowych opłacanego przez osoby fizyczne.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych
opłat wnoszonych przez osoby fizyczne zmniejszając równocześnie o tę samą
kwotę plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
O 30.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „Sporządzenie
dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego
miasta Wągrowca” wprowadzając równocześnie nowe zadanie inwestycyjne
o wartości 30.000,00 zł pn. „Zakup urządzeń na potrzeby monitoringu wizyjnego
miasta Wągrowca”.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – przychody budżetu zmniejsza się
o 700.000,00 zł,
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
· plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – plan przychodów i kosztów
zwiększa się na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu o 40.000,00 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie z
wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej
na 2014 r.
Uchwała Nr IV/6/2014 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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ad. pkt. 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 263 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz
z upływem roku budżetowego określając ostateczny termin dokonania każdego
z wydatków oraz ustalając dla nich plan finansowy. W zakresie realizacji zadania
pn. „Modernizacja ul. Skrajnej” w dniu 22 września 2014 r. podpisano umowę
o roboty budowlane nr TI.272.45.2014 na kwotę 996.015,79 zł brutto oraz umowę
nr TI.272.44.2014 z dnia 10 września 2014 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego
o wartości 7.500,00 zł brutto. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
(okres zimowy) Wykonawca nie miał technicznej możliwości ukończenia zadania
w roku 2014. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie kwoty
134.600,00 zł w formie wydatków niewygasających, co pozwoli na ukończenie
przedmiotowego zadania w okresie I półrocza 2015 roku. Realizując zadanie pn.
„Sporządzenie dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu
wizyjnego miasta Wągrowca” w dniu 20 sierpnia 2014 r. zawarto umowę nr
SM.272.1.2014 na kwotę 12.177,00 zł brutto, której przedmiotem było wykonanie
powyższej dokumentacji. Dodatkowo w dniu 10 października 2014 r. zawarto
umowę na nadzór na kwotę 5.535,00 zł brutto celem zapewnienia
kompatybilności tworzonej dokumentacji technicznej z zadaniem realizowanym
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu pn. „Rewitalizacja budynku
dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. W trakcie
realizacji zadania pojawiła się konieczność uwzględnienia w przygotowywanej
dokumentacji zmian, które uniemożliwią Wykonawcy realizację zadania do końca
roku 2014. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w formie
wydatków niewygasających kwoty 17.712,00 zł na realizację wyżej
przedstawionego zadania w I kwartale 2015 roku. Biorąc powyższe pod uwagę,
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz powiedział, że podjęcie niniejszej
uchwały uważa się za celowe i uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
Uchwała Nr IV/7/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
ad.pkt 5
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie w Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca na rok 2015.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że art. 41 ust. 1 ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy jako
zadanie własne obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten
zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę gminy, a na
jego realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Podobnie art.10 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii wskazuje zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania projektu programu oraz
uchwalenia go przez radę gminy. Z uwagi na kompatybilność zadań gminy
określonych w obu ustawach wymienionych w podstawie prawnej dopuszczalne
jest uchwalenie jednego Programu o charakterze kompleksowym. Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2015 rok został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie miasta w oparciu m.in.
o diagnozę skali problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy na terenie
miasta Wągrowca. W świetle powyższego Kierownik Miejskiego Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba
powiedziała, że konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2015.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2015.
Uchwała Nr IV/8/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 6
Radny Mieczysław Wołejko wnioskował do Pana Burmistrza o udzielenie
pisemnej odpowiedzi na poniższe wnioski:
- uzupełnienie lub wymianę pasa zieleni z odpowiednio przystosowanymi do tego
krzewami na odcinku ulicy 11 Listopada na wysokości bloku nr 1 Osiedla
Wschód. Powiedział, że dotychczasowy pas zieleni oprócz walorów estetycznych
miał chronić przed nadmiernym hałasem;
- wyrównanie nawierzchni jezdni obwodnicy na nieczynnym przejeździe
kolejowym przy rondzie Wschód, co ograniczy i zmniejszy w znaczny sposób
emitowanie hałasu z pojazdów ciężkich na tym odcinku i przyczyni się do
poprawy stanu środowiska mieszkańców Osiedla Wschód;
- zagospodarowanie skweru tzw. małego parku przy ulicy Mikołajczyka
naprzeciwko bloku TBS. Powiedział, że teren ten znajduje się w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej, która chętnie go odstąpi miastu.
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa w odpowiedzi na wnioski radnego
powiedział:
- w kwestii pasa zieleni – zadanie w trakcie realizacji, o szczegółach poinformuje
radnego pisemnie;
- w kwestii przejazdu kolejowego przy rondzie – podjęte zostaną rozmowy
z władzami PKP oraz zarządcą drogi tj. WZDW. O sposobie rozwiązania tego
problemu radny będzie informowany na bieżąco;
- w kwestii zagospodarowania skweru – temat ten powinien być przedmiotem
obrad komisji Rady np. przy planowaniu przestrzennym.
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Na zakończenie obrad Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady złożyli
radnym, a za ich pośrednictwem – wszystkim mieszkańcom i sympatykom
Wągrowca życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym
w Nowym 2015 Roku.
ad.pkt 7
Wobec wyczerpania porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Zbigniew Byczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

