Protokół Nr IX/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 czerwca 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00

00

Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 20 .
Otwarcia obrad IX 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 21 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.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z VIII sesji z 28 kwietnia 2015 r. został przyjęty przez
Radę 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” (nieobecna radna Natalia
Pałczyńska).
Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad (po punkcie 15) 3 punktów o treści:
- „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia referendum krajowego” – jako punkt 16 porządku obrad;
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- „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu do prowadzenia postępowań dotyczących
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec” – jako punkt 17 porządku
obrad;
- „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego”
– jako punkt 18 porządku obrad;
Wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty przez radnych głosami 20 głosami „za”
(nieobecna radna Natalia Pałczyńska).
Porządek obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z VIII sesji 28 kwietnia 2015 r.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do sądów powszechnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na
stałe obwody głosowania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na
okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w okręgu wyborczym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Wągrowcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Powiatem
Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania publicznego pn. „Koordynacja
Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia referendum krajowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu do prowadzenia postępowań dotyczących
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Odpowiedzi na wnioski.
21. Zakończenie.
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ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- wszyscy radni w ustawowym terminie do 30 kwietnia br. złożyli oświadczenia
majątkowe w których nie stwierdzono nieprawidłowości i za pośrednictwem Biura
Rady – jedna kopia została przekazana do Urzędu Skarbowego, natomiast druga
kopia przekazana została Burmistrzowi Miasta. Oświadczenia zostały opublikowane
w BIP-ie;
00
- pełnił dyżury wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady w każdą środę w godz. 14 –
1530 przyjmując interesantów;
- w związku z informacjami w lokalnych mediach o „pijanej imprezie” na
Berdychowie Przewodniczący Rady spotkał się z jej organizatorami – Dariuszem
Bąkiem – Wiceprzewodniczącym Rady i radnym Dionizym Macioszkiem, którzy
złożyli również pisemną informację w tej sprawie;
- uczestniczył w przygotowaniu dzisiejszej sesji;
- spotkał się z Burmistrzem Miasta – Panem Krzysztofem Poszwą w celu
omówienia przygotowań do uroczystej sesji w lipcu br. Otrzymał zapewnienie, że
prace są zaawansowane i prowadzone są przez Wydział Rozwoju i Promocji
00
Miasta. Sesja odbędzie się 25 lipca ( sobota) o godz. 11 w Miejskim Domu Kultury
(sala kina) i będzie połączona z obchodami 25-lecia istnienia samorządu.
Przewodniczący Rady otrzymał zapewnienie ze strony Burmistrza o bieżącej
informacji o stanie przygotowań, co zaowocowało kolejnym spotkaniem w dniu 24
czerwca, gdzie w trakcie spotkania Burmistrz przedstawił główny zarys tej
uroczystości. Przewodniczący Rady wyraził nadzieję, że szczegóły zostaną
uzgodnione przy kolejnych spotkaniach w najbliższych dniach.
W okresie międzysesyjnym Przewodniczący reprezentował Radę na zewnątrz
w różnych uroczystościach i spotkaniach:
- 29 kwietnia uczestniczył w uroczystym otwarciu Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Nowe –Toniszewo - Kopaszyn ;
- 29 kwietnia udział w sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego;
- od 1 – 3 maja udział w imprezach kulturalnych i sportowych z okazji świąt
majowych oraz we mszy świętej za nasza małą ojczyznę;
- 8 maja w delegacji z Wiceprzewodniczącym Rady – Ryszardem Rączkowskim
i Zastępcą Burmistrza Bogdanem Smykowskim złożono wiązanki kwiatów pod
pomnikiem z okazji 70. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem;
- 12 maja udział w inauguracji XII Festiwalu Muzyki Klasycznej „Pałucka Wiosna
Muzyczna”;
- 17 maja udział w pożegnalnym meczu wągrowieckiej Nielby w ekstraklasie piłki
ręcznej i pożegnaniu czołowych zawodników;
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- 18 maja udział w meczu (zwycięskim) Nielby z Iskra Szydłowo w Pucharze
Polskim na szczeblu okręgu pilskiego;
- 22 maja udział w otwarciu w Muzeum Regionalnym wystawy – Dziadek –
Orzechołom Drewniany (wystawa dziadków do orzechów);
- 1 czerwca udział w otwarciu nowej siedziby wypożyczalni sprzętu pływającego na
kąpielisku miejskim;
- 7 czerwca udział w spotkaniu podsumowującym plebiscyt „Rycerz Florian 2015”
- 7 czerwca udział w pożegnaniu ks. Prałata Andrzeja Rygielskiego oraz w turnieju
prądopiłki;
- 12 czerwca udział w koncercie Chóru Kameralnego UAM w Poznaniu w ramach
Pałuckiej Wiosny Muzycznej z udziałem solistki z Wągrowca Pani Karoliny Piesik;
- 14 czerwca udział w festynie rodzinnym V Powiatowych Dniach Zdrowia
- 18 czerwca udział w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów,
która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1;
- 18 czerwca udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- 18 czerwca udział w podsumowaniu programu edukacyjnego „Super Wiewiórka
Przyjaciółka Oli i Kuby” organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż przy
współudziale Starostwa Powiatowego, Straży Miejskiej, państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej, w którym uczestniczyło ok. 1000 dzieci z wągrowieckich szkół
i przedszkoli, również z Mieściska, Gołańczy i Smogólca. Celem programu była
promocja zdrowia, higieny i bezpieczeństwo;
- 19 czerwca udział w pięknym spotkaniu w przedszkolu „DOREMI” wraz Panią
Małgorzatą Fimiak, którego celem było podziękowanie za współpracę;
- 19 czerwca udział wraz z radną Małgorzatą Fimiak w podsumowaniu i wręczeniu
nagród oraz otwarciu wystawy w Muzeum Regionalnym Miedzywojewódzkiego
Konkursu „Sztuka Ludowa Pałuk”;
- 23 czerwca udział w spotkaniu podsumowującym zrealizowanie inwestycji –
budowa obwodnicy miasta Wągrowca i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196
z udziałem Marszałka Województwa – Pana Marka Woźniaka.
Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- pismem Dyrektora Miejskiego Domu Kultury (pismo skierowane do Burmistrza
Miasta do wiadomości Rada Miejska Wągrowiec), które dotyczyło incydentu
z 7 maja br., a który polegał na nieregulaminowym wykorzystaniu przez
Organizatorów XII Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca Pałucka
Wiosna Muzyczna słupów i tablic informacyjnych;
- dwoma pismami Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba Wągrowiec” (pisma
skierowane do Burmistrza Miasta do wiadomości Rada Miejska Wągrowiec), które
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dotyczyły oferty promocji Wągrowca poprzez sport w 2015 r. przez Klub MKS
Nielba Wągrowiec poprzez udział w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej mężczyzn
oraz piłki nożnej mężczyzn;
- pismem architekta – inicjatora powstania pomnika z okazji 1000 – lecia Chrztu
Polskiego (pismo skierowane do Burmistrza Miasta do wiadomości Rada Miejska
Wągrowiec), które dotyczyło odbudowy tego pomnika z okazji 1050 - lecia Chrztu
Polskiego;
- Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która wskazała, że
uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2015 r.
o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r. została podjęta sprzecznie z przepisem
prawa – zadanie „rozbudowa ulicy Wierzbowej” nie została ujęta w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i wyznaczyła Radzie Miejskiej termin do 30 czerwca br. do
usunięcia tej nieprawidłowości;
- skargą mieszkanki Wągrowca na pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu (skarga złożoną za pośrednictwem Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Warszawie;
Rada Miejska zgodnie z art. 231 kpa - 20 głosami „za” (nieobecna radna Natalia
Pałczyńska) - postanowiła powyższą skargę przekazać do załatwienia
Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
- skargą na sposób prowadzenia postępowania przez Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu oraz Burmistrza Miasta Wągrowca.
Rada Miejska 20 głosami „za” (nieobecna radna Natalia Pałczyńska)
postanowiła ww. skargę przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
celem rozpatrzenia.
Ponadto Przewodniczący Rady odczytał życzenia, które wpłynęły na Jego ręce
z okazji 25. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów do rad gmin:
- szefa kancelarii Prezydenta RP;
- Marszałka Senatu RP – Pana Bogdana Borusewicza;
- Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
- Posła do Parlamentu Europejskiego – pana Andrzeja Grzyba;
- Posłanki na Sejm RP – pani Małgorzaty Janyski.
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ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła cztery posiedzenia. Na
posiedzeniach 21 maja i 11 czerwca komisja analizowała wykonanie budżetu
miasta za 2014 r. Na posiedzeniu 14 maja komisja spotkała się z Dyrektorem
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnym Sp. z o.o., który przedstawił
historię powstania zakładu, analizę finansową spółki oraz przedstawił plany
inwestycyjne na przyszłość. 18 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisja
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą na
czerwcowej sesji. Wszystkie projekty uchwał zostały przez członków komisji
zaopiniowane pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedział, że w okresie między sesyjnym komisja
odbyła cztery posiedzenia 19 i 21 maja oraz 2 i 18 czerwca br.
W okresie między sesjami Przewodnicząca brała udział w następujących
wydarzeniach:
- 1 maja udział w koncercie przedfestiwalowym – zwiastun XII Festiwalu Muzyki
Klasycznej im. Adama z Wągrowca – Pałucka Wiosna Muzyczna;
- 3 maja udział w uroczystej Mszy św. z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks.
prałata Andrzeja Rygielskiego;
- od 7 – 11 maja wyjazd służbowy do Le Plessis TreVise;
- 16 maja udział w Nocy Muzeum oraz w koncercie kwartetu muzycznego
w Państwowej Szkole Muzycznej w ramach Pałuckiej Wiosny Muzycznej;
- 23 maja spotkanie integracyjne z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej
oraz Miejskiej Rady Seniorów i udział w IV Rajdzie Rowerowym Ponad Podziałami;
- 1 czerwca udział w VI Sportowym Turnieju Przedszkolaków „Przedszkolandia
oraz udział w otwarciu nowej siedziby wypożyczalni sprzętu pływającego na
kąpielisku miejskim;
- 8 czerwca wspólnie z radnymi: Adamem Kiełbasiewiczem i Piotrem Plewą
odwiedziła Wągrowiecki Dom Dziecka;
- 15 czerwca udział w przedstawieniu teatralnym „Alicja w Krainie Czarów”
przygotowanym przez uczniów szkoły niepublicznej Akademia Talentów
z Wągrowca;
- 17 czerwca udział w dyskusji Poznań – Warszawa O:1, scentralizowany kraj,
scentralizowana wyobraźnia, która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej;
- 19 czerwca udział w podsumowaniu XI Międzywojewódzkiego Konkursu na
Sztukę Ludową Pałuk w twórczości dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów jak
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również udział w przedstawieniu teatralno – muzycznym dzieci z przedszkola
niepublicznego DO RE MI w Wągrowcu;
- 23 czerwca w imieniu radnego Andrzeja Reisa złożyła wniosek do Burmistrza
Miasta w sprawie zakupu siatek do bramek na boisku sportowym przy ulicy
Bobrownickiej;
- 24 czerwca udział w podsumowaniu sezonu wągrowieckich karateków.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 5 posiedzeń:
- 13 maja tematem komisji było zapoznanie się z projektem technicznym
przebudowy ulicy Przemysłowej i budowy przebicia ulicy Średniej do ul. Kcyńskiej;
- 20 maja komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.. Temat posiedzenia – „Komunikacja miejska w Wągrowcu –
stan obecny, plany dotyczące zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego”;
- 21 maja odbyło się wspólne posiedzenie komisji, którego tematem była analiza
wykonania budżetu miasta za 2014 rok;
- 17 czerwca tematem komisji była informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku
i zabezpieczenia pożarowego na terenie miasta Wągrowca. W posiedzeniu udział
wzięli: Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Wągrowcu oraz Komendant Straży Miejskiej;
- kolejne posiedzenie komisja odbyła 18 czerwca, które poświęcone analizie
projektów uchwał na sesje w czerwcu br.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami oraz dot. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
i wydanych zarządzeniach.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację:
- 29 kwietnia uczestniczył w uroczystym otwarciu Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Nowe – Toniszewo - Kopaszyn, które odbyło się na terenie
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. Gmina miejska
Wągrowiec jest największym spośród 15 udziałowców tego przedsięwzięcia.
Zakład Zagospodarowania Odpadów to inwestycja o łącznej wartości 57,8 mln
zł, z czego 60% stanowi bezzwrotna dotacja z UE, a 40% środki własne
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wszystkich 15 samorządów – udziałowców tego przedsięwzięcia. Została ona
zrealizowana przez MSOK Spółkę z o.o. Wykonawcą robót budowlanych były,
w pierwszym etapie – firma Control Process SA z Krakowa, a następnie spółka AtaTechnik z Budzynia.
W ramach projektu wybudowano:
- sortownię odpadów komunalnych zmieszanych wraz z linią sortowniczą do
doczyszczania selektywnie zbieranych „surowców wtórnych”,
- kompostownię stabilizacji tlenowej wraz z placem technicznym oraz wiatą
dojrzewania kompostu,
- plac na przyjmowanie odpadów budowlanych,
- plac do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych,
- nową kwaterę służącą do składowania odpadów.
Dzięki tej inwestycji MSOK w Toniszewie będzie mógł ograniczyć ilość odpadów
biodegradowalnych oraz wysortować surowce wtórne do powtórnego
wykorzystania. Pośrednio zaś powstanie ZZO wydłuży czas funkcjonowania
składowiska o wiele lat, bowiem mniejsza będzie masa całkowita składowanych
odpadów;
- 8 maja delegacja miasta uczciła 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Z pamięcią o ofiarach oraz z wyrazami największego szacunku delegacje władz
miasta Wągrowca, Powiatu Wągrowieckiego oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu złożyły wiązanki kwiatów oraz zapaliły
znicze przy pomniku ku czci poległych w czasie II Wojny Światowej wągrowczan.
W skład delegacji władz miasta Wągrowca weszli: Bogdan Smykowski – Zastępca
Burmistrza Miasta Wągrowca, Zbigniew Byczyński – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu oraz Ryszard Rączkowski – Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu;
- od 9 do 10 maja Burmistrz przebywał, na zaproszenie mera Didiera Dousseta
we francuskim Le Plessis-Trevise. Delegacja naszego miasta wzięła udział
w oficjalnych uroczystościach związanych z Dniem Europy, obchodzonych
u naszego francuskiego partnera z wielkim szacunkiem dla twórcy współczesnej
Europy Roberta Schumana. To właśnie pod jego pomnikiem po raz pierwszy
zgromadzili się burmistrzowie i prezydenci wszystkich miast – partnerów Le
Plessis Trevise. Po raz pierwszy też wszyscy burmistrzowie i prezydenci, w tym
i Pan Krzysztof Poszwa, przemawiali po francusku, a deklarację R. Schumana
w wielu językach odczytały uczestniczące w uroczystości dzieci z Francji, Polski
i Portugalii. Wcześniej, z samego rana gospodarze z Francji sprawili miłą
niespodziankę, zapraszając naszą delegację na uroczystość otwarcia nowej
uliczki w Le Plessis-Trevise – Allee de Wagrowiec, położonej tuż przy merostwie
i łączącej jedną z głównych ulic miasta z parkiem Ourem (portugalskiego partnera
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gospodarza tej uroczystości). Podczas naszego pobytu w Le Plessis-Trevise
dziewczęco-chłopięca drużyna piłkarska z Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu
wzięła udział w międzynarodowym miniturnieju piłkarskim z udziałem 3 drużyn
francuskich i 2 portugalskich, w którym po 6 zaciętych spotkaniach to
wągrowczanie odnieśli końcowy sukces. Spotkanie w Le Plessis-Trevise było dla
Burmistrza okazją do omówienia planów związanych z rozwojem współpracy obu
miast na następne lata oraz ram przyszłorocznych obchodów, 10. rocznicy
partnerstwa Wągrowiec - Le Plessis Trevise;
- w połowie maja br. w Amfiteatrze Miejskim zostały wymienione siedziska ławek,
odnawiając tym samym wizerunek amfiteatru i przygotowując go do tegorocznego
sezonu kulturalnego. Koszt renowacji siedzisk na widowni Amfiteatru wyniósł
39,4 tys. zł netto – środki te otrzymał MDK z dotacji Urzędu Miejskiego;
- 14 maja do Wągrowca przyjechali przedstawiciele organizacji emeryckiej
z partnerskiej gminy Schönwalde, którzy od lat utrzymują bliskie kontakty
z wągrowieckim kołem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Burmistrz uczestniczył w powitaniu niemieckich gości, które odbyło się w siedzibie
PZERiI, wyrażając przy tym satysfakcję, że współpraca partnerska pomiędzy
naszymi gminami odbywa się na tak różnych poziomach – o czym świadczyła
choćby ta rewizyta niemieckich seniorów;
- 15 maja funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu obchodzili Dzień Strażaka. Z tej okazji Burmistrz
uczestniczył w uroczystym apelu, który odbył się na placu Komendy Powiatowej
PSP. Wraz z wieloma innymi zaproszonymi na święto strażaków gośćmi miał
okazję podziękować im za ich codzienny trud i zaangażowanie w ratowanie
ludzkiego życia i mienia oraz życzyć bezpiecznych powrotów z akcji;
- 20 maja udział w Walnym Zebraniu Banku Spółdzielczego w Wągrowcu;
- 26 maja podczas Gali „Perły Samorządu 2015”, która odbyła się w siedzibie
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, oficjalny serwis internetowy
miasta Wągrowca został wyróżniony tytułem „Samorządowej Perły Internetu”
w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców oraz głosowaniu internautów. Tytuł
najlepszej strony internetowej w Polsce został naszemu miastu przyznany przez
panel ekspertów „Dziennik Gazeta Prawna”, m.in. za funkcjonalnie rozplanowaną
stroną główną, a także przejrzyste rozmieszczenie zakładek z dostępem do BIP,
BOK i elektronicznej skrzynki podawczej. Wągrowiecką stronę doceniono również
za lekki i przejrzysty układ i formę graficzną, a także za to, że strona umożliwia
korzystanie przez osoby niedowidzące. Serwis internetowy miasta został także
wyróżniony I miejscem przez internautów, którzy w głosowaniu oddali na naszą
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stronę aż 58% wszystkich głosów. Nagrody dla naszego miasta odebrał w imieniu
Burmistrza Pan Łukasz Cieślak – Zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju
i Promocji Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. Są to kolejne wyróżnienia przyznane
oficjalnemu serwisowi internetowemu miasta Wągrowca – www.wagrowiec.eu.
W ub.r. został on wybrany jednym z 20 najlepszych serwisów polskich miast oraz
zajął III miejsce w kategorii „Najbardziej estetyczny serwis” w Plebiscycie
ADMINISTRADA magazynu „Wspólnota;
- 31 maja w Ośrodku Rehabilitacyjnym WIELSPIN odbyło się zakończenie roku
szkolnego MKS „LIDER”. W uroczystości wzięło udział kilkadziesięcioro chłopców
i dziewcząt zdobywających i doskonalących umiejętności pływackie w „Liderze”,
którzy przyszli do Wielspinu wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Uczestniczyli
w niej także zaproszeni goście, w tym m.in. Zastępca Burmistrza Pan Bogdan
Smykowski oraz Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, którzy podziękowali
i pogratulowali wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju działalności
Szkoły Aktywnego Wypoczynku „Lider”, w tym także rodzicom, wspierającym jej
działania oraz „sile sprawczej” wągrowieckiego ratownictwa wodnego i pływania –
Panu Grzegorzowi Lewandowskiemu. Szczególnie gorące gratulacje otrzymali
reprezentanci naszego miasta w zimowych VI Mistrzostwach Polski
w Ratownictwie Wodnym. Burmistrz przypomniał zebranym, że nasi młodzi
pływacy, którzy zmierzyli się z doświadczonymi już seniorami, wywalczyli w tych
zawodach bardzo wysokie VII miejsce na 17 rywalizujących między sobą ekip;
- 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie na najlepszy projekt zgłoszony przez
mieszkańców Wągrowca w ramach Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego
na 2016 rok. Wągrowczanie zgłosili 12 projektów o łącznej wartości ponad 1,2
mln zł. W wyniku weryfikacji formalnej, techniczno-prawnej i merytorycznej
ostatecznie pod głosowanie poddanych zostało 7 projektów. Głosowanie trwa do
30 czerwca. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów i zmieszczą się
w puli 300 tys. zł zostaną ujęte w projekcie budżetu miasta na 2016 rok;
- tego samego dnia wraz z Zastępcą Panem Bogdanem Smykowskim
w towarzystwie radnych Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Rady oficjalnie
Burmistrz otworzył sezon wypożyczalni sprzętu wodnego, która – dzięki
przeprowadzonemu remontowi obiektu popularnej „Szkolnej” – została przeniesiona
właśnie w to miejsce. Wraz z otwarciem wypożyczalni dokonano także
symbolicznego otwarcia wągrowieckiej „mariny”, którą tworzą dwa pływające
pomosty w kształcie litery „T”. W ramach modernizacji „Szkolnej”, którą metodą
gospodarczą przeprowadził Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu dokonano
odświeżenia i wymalowania elewacji zewnętrznych wraz z barierkami budynku,
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uszczelniono elewację, a także wyremontowano pomieszczenia wewnętrzne.
Zaniedbywany przez lata obiekt odzyskał swoją dawną świetność;
- 1 czerwca z okazji dziecięcego święta w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła
się wyczekiwana co roku przez dzieci „Przedszkolandia” – turniej sportowy
organizowany z myślą o popularyzacji sportu i zdrowej rywalizacji wśród
najmłodszych. Burmistrz miał przyjemność otworzyć ten turniej i przyglądać się
zmaganiom kilkuset przedszkolaków – reprezentujących, w 10-osobowych
drużynach, wszystkie wągrowieckie przedszkola publiczne, a także 3 przedszkola
prywatne. Korzystając z tej okazji złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta,
życząc im także wspaniałej zabawy podczas zawodów. Zawody w OSiR, które
odbyły się już po raz szósty są jednym z elementów wychowania dzieci poprzez
sport i z pewnością jest to doskonała forma uczenia dzieci umiejętności współpracy
w grupie.
- 3 czerwca otworzył w Aquaparku zawody pływackie dla dzieci i młodzieży
szkolnej pn. „Trzymaj formę”. W rywalizacji o ufundowany przez Burmistrza
Puchar wzięło udział ok. 160 młodych uczestników z wągrowieckich szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy konkurowali
w 7 kategoriach wiekowych, 4 stylach pływackich, na dystansach 25 i 50 m.
W najbardziej spektakularnej rywalizacji drużynowej – sztafecie 4 x 50 m –
zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2;
- tego samego dnia w ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie budowy ulicy na
odcinku od ulicy Średniej do ulicy Przemysłowej oraz ulic „Za sądem”
(ul. Wachowiaka i przyległych). Podczas spotkania odbyły się konsultacje
z mieszkańcami miasta nt. dokumentacji projektowych nowych ulic, których
zadaniem będzie usprawnienie komunikacji samochodowej i pieszo-rowerowej w tej
części Wągrowca;
- w dniach 5-6 czerwca, wraz z dwoma radnymi Rady Miejskiej w Wągrowcu
Burmistrz przebywał na zaproszenie burmistrza Adendorfu w naszej partnerskiej
gminie w Niemczech, gdzie miał okazję spotkać się z burmistrzem, by omówić
współpracę pomiędzy naszymi gminami oraz wziąć udział w święcie Adendorfu.
Było to owocne spotkanie, czego dowodzi choćby ożywiona, trwająca już 10 lat
wymiana młodzieżowa pomiędzy miejskim gimnazjum z jej odpowiednikiem
w Adendorfie. Jej przykładem była wizyta 20 niemieckich gimnazjalistów
w Wągrowcu, którzy gościli w domach polskich kolegów w dniach od 8 do 12
czerwca. Latem zaś z rewizytą do Adendorfu wyjedzie kilkudziesięcioosobowa
grupa sportowa z Gimnazjum nr 1;
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- 7 czerwca wraz z delegacją miasta i licznie zgromadzonymi mieszkańcami
uczestniczył w mszy pożegnalnej przechodzącego na emeryturę ks. Prałata
Andrzeja Rygielskiego. Ta doniosła uroczystość byłą doskonałą okazją, by
podziękować temu zasłużonemu wągrowieckiemu kapłanowi za wszystko co przez
34 lata swojej obecności w Wągrowcu zrobił dla naszego miasta. Przypomnę, że
Jego dziełem jest nie tylko budowa 2 kościołów, ale także noclegownia dla
bezdomnych, jadłodajnia dla ubogich czy Hospicjum św. Samarytanina dla
terminalnie chorych. Za to wszystko, w imieniu mieszkańców miasta, serdecznie
księdzu prałatowi podziękował, życząc by emerytura była dla Niego okresem
zasłużonego odpoczynku;
- w tym samym dniu wręczył pamiątkowe medale uczestnikom pierwszej w naszym
mieście „Sztafety maratońskiej”. Impreza ta odbyła się w ramach realizacji
zadania pn. „Wągrowiecki Festiwal Biegowy” finansowanego z budżetu miasta.
Wzięło w niej udział około 70 miłośników biegania, którzy w parach pokonywali
1-kilometrowe odcinki maratonu;
- 13 czerwca wągrowczanka Marta Gogolewska wywalczyła I miejsce
w Szosowych Mistrzostwach Polski Masters Kobiet. To jeden z wielu sukcesów
naszych sportowców w ostatnich tygodniach, wspomniał o nim jednak także
dlatego, że Pani Marta jest od kilku lat pracownicą naszego Urzędu Miejskiego,
zatrudnioną w Wydziale Finansowym;
- tego samego dnia gościliśmy w Wągrowcu ekipę radiową z RMF FM, która
nadawała z naszej miejscowości informacje promujące nasze atrakcje turystyczne
i ciekawostki dotyczące miasta. To, że udało się - bez ponoszenia kosztów promować Wągrowiec w całej Polsce, zawdzięczamy internautom, którzy
w głosowaniu pokonali 5 rywalizujących z naszym miastem miejscowości, a dzięki
temu Wągrowiec znalazł się w audycji „Twoje miasto w Faktach RMF FM”;
- 14 czerwca wręczył puchary i dyplomy najlepszym szachistom, którzy wzięli
udział w corocznych Mistrzostwach Wągrowca w Szachach Błyskawicznych.
W tym roku w turnieju tym wzięło udział 32 uczestników z 12 miejscowości,
a Puchar ufundowany przez Burmistrza Wągrowca pojechał do Bydgoszczy.;
- tego samego dnia Burmistrz miał także przyjemność wręczać medale i puchary
uczestnikom Finału Ogólnopolskiego w Piłce Ręcznej Chłopców, rozgrywanym
w ramach „Licealiady 2015” właśnie w naszym mieście. Rywalizacja w Ośrodku
Sportu i Rekreacji, w której wzięło udział 10 drużyn zakończyła się sukcesem
drużyny szczypiornistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Wągrowcu, która zajęła w turnieju III miejsce. Drugi z wągrowieckich zespołów –
z ZSP nr 2 zakończył turniej na ostatnim miejscu;
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- 17 czerwca wcielił się w rolę członka jury, które rozstrzygnęło konkurs
plastyczny dla dzieci pod hasłem „Wągrowiec moich marzeń”, który odbywał się
Jego patronatem. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac, wśród których wyróżniono
nagrodami 12 najciekawszych wizji Wągrowca. 23 czerwca wręczył dzieciom
nagrody, a najciekawszą pracę postanowił dodatkowo wyróżnić zawieszeniem w
swoim gabinecie do końca tego roku;
- 18 czerwca przyjął w ratuszu przedstawicieli Zakładu Optycznego RiA
Janachowscy, którzy zostali 30. już partnerem programu Wągrowiecka Rodzina
3+. Przypomnę, że dzięki programowi Wągrowiecka Rodzina 3+ mieszkańcy
naszego miasta mogą korzystać nie tylko ze zniżek oferowanych rodzinom
wielodzietnym w całej Polsce, czyli ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, ale też ze
zniżek wynikających z równolegle funkcjonującego wągrowieckiego programu,
zwłaszcza że zyskuje on w naszym mieście coraz większą popularność. Łącznie
Wągrowiecka Rodzina 3+ obejmuje już 204 spośród ok. 230 rodzin
wielodzietnych zamieszkujących w Wągrowcu, a ze zniżek ogólnopolskich
i oferowanych przez 30 wągrowieckich podmiotów korzystają 1022 osoby.
Przypomnę, że przystępując do programu Wągrowiecka Rodzina 3+, posiadacze
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny mogą korzystać ze zniżek np. w komunikacji
autobusowej, przy zakupie biletów do kina, aquaparku czy muzeum, ale także m.in.
taniej kupić książki, ubrania czy wyleczyć zęby;
- 18 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
II kadencji. Uczestniczył w niej, w imieniu Burmistrza - Wiceburmistrz Pan Bogdan
Smykowski. Jedną z najciekawszych inicjatyw, którą podjęli młodzi radni jest
z pewnością włączenie się do ogólnopolskiej kampanii pn. „STOP zwolnieniom
z WF-u”, którą młodzież zamierza prowadzić w wągrowieckich szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 w porozumieniu
z dyrekcjami poszczególnych szkół;
- tego samego dnia - udział Burmistrza w spotkaniu na temat przemocy
w rodzinie, którego honorowym gościem był Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak. Spotkanie to odbyło się w Pile z inicjatywy senatora RP Mieczysława
Augustyna. Wzięło w nim udział kilkuset uczestników, wśród których była liczna
delegacja wągrowieckich instytucji i szkół mających do czynienia z tą trudną
tematyką. Interesujące i bogate w dyskusję spotkanie było jednocześnie
początkiem akcji „Reaguj. Masz prawo” w północnej Wielkopolsce, której
ambasadorem jest senator Mieczysław Augustyn. Jego uczestnicy rozmawiali m.in.
o tym, jak działać i reagować, gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, a przede
wszystkim o ty, jakie działania należy podejmować, by temu przeciwdziałać;
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- 20 czerwca Burmistrz spotkał się w Wągrowcu z przedstawicielami Gyula naszego partnerskiego miasta na Węgrzech. Ich wizyta w naszym mieście była
związana z nowym unijnym projektem realizowanym przez samorząd Gyula pn.
„Udział mieszkańców w europejskim życiu społecznym – wzmocnienie
zaangażowania społeczeństwa”, do udziału w którym zaproszono również nasze
miasto. Podczas spotkania omówiono szczegóły realizacji tego projektu w jego
wągrowieckim wymiarze, zaplanowane na wrzesień br.;
- 22 czerwca udział w Walnym Zebraniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów samorządowych w Poznaniu oraz zakończeniu roku akademickiego
Uniwersytetu III Wieku;
- 23 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu, podsumowujące zakończone w 2015 roku inwestycje
drogowe: budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr
241 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Murowana
Goślina-Wągrowiec. Podczas spotkania przedstawiciele inwestora (Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich), przedstawiciele wykonawców tych inwestycji dwóch
inwestycji drogowych oraz samorządowcy mieli okazję zapoznać się z przebiegiem
prac prowadzonych podczas realizacji tych dwóch dużych i ważnych dla naszego
miasta inwestycji drogowych. Spotkanie to, było także okazją do podziękowania
władzom samorządu wojewódzkiego oraz do podjęcia rozmów dotyczących nowych
inwestycji ważnych dla naszego miasta oraz powiatu. Przypominał zebranym, że
omawiane zadania drogowe zostały zrealizowane przy współudziale środków Unii
Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013. Łączna wartość tych projektów wyniosła 110,1 mln zł, w tym udział
środków Unii Europejskiej 89,9 mln zł. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marek
Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Paszyk Przewodniczący
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Paweł Katarzyński p.o. Dyrektora WZDW,
Michał Piechocki Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego, Przemysław Majchrzak
Wójt Gminy Wągrowiec, Agnieszka Kubiakowska – Michalak Dyrektor
Departamentu
Infrastruktury
Urzędu
Marszałkowskiego,
radni
Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado, Henryk Szopiński, Marcin Porzucek
oraz przedstawiciele wykonawców;
- 23 czerwca udział w uroczystym zakończeniu sezonu Klubu Karate TIGER;
- 25 czerwca udział w naradzie wójtów i burmistrzów powiatu wągrowieckiego.
Organizatorem spotkania był Starosta Wągrowiecki.

16

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił
radnym najważniejsze elementy sprawozdania finansowego oraz z wykonania
budżetu Miasta Wągrowca za rok 2014. Następnie zapoznał radnych z opinią
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu
w Pile o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2014 rok - opinia
pozytywna.
Kolejno Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Pan Sławomir Wojcieszak przedstawił
radnym informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowią
załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym
oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca i informacją o stanie
mienia komunalnego za 2014 rok.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Kolejno głos zabrał Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski, który w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 rok
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Zarządzeniami Nr 55/2015
z dnia 30 marca 2015 roku oraz Nr 80/2015 z dnia 7 maja 2015 roku Burmistrz
Miasta Wągrowca przedłożył Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego za 2014 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr
SO.0954/26/14/Pi/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku wyraziła opinię pozytywną o
przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca sprawozdaniu z wykonania
budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Wągrowca. Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku
pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 rok. Na podstawie
art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza
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sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym Skarbnik Miejski
powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2014 rok.
Uchwała Nr IX/40/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Adam Kiełbasiewicz zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2015 z dnia
2 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2014 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, oraz
odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespołu w Pile nr SO-0955/39/14/Pi/2015 z 8 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2014 rok.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 r.
- radny Mieczysław Wołejko zadał pytanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej –
czy rozliczanie wyjazdów służbowych przez poprzedniego Burmistrza Stanisława
Wilczyńskiego było niewłaściwe, niezgodne z prawem?
W odpowiedzi radny Adam Kiełbasiewicz stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie
kwestionowała niezgodności z prawem, jedynie uznała, że każdy wyjazd służbowy
powinien być rozliczany na osobnym blankiecie, a nie jak to czynił poprzedni
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Burmistrz - wszystkie wyjazdy służbowe w miesiącu - były rozliczane na jednym
dokumencie, co było bardzo nieczytelne.
Następnie Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa podziękował
współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych samorządu miejskiego
za rzeczową realizację budżetu w 2014 roku. Szczególne podziękowania skierował
pod adresem Pana Skarbnika Tomasza Pachowicza i prosił Radę o przyjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
Po dyskusji prowadzący obrady na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania
budżetu Miasta Wągrowca za 2014 rok poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2014 rok.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2014 rok.
Uchwała Nr IX/41/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutowa przerwę do godz. 1830.
ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20152033.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały w związku z potrzebą ujęcia dodatkowych zmian w ramach
uchwały budżetowej na 2015 rok, która spowodowana jest koniecznością
zapewnienia zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca
z uchwałą budżetową na 2015 rok. Zaproponował dokonanie następujących zmian
w ramach załącznika Nr 1 do projektu przedmiotowej uchwały w zakresie roku
2015:
poz. 1 przed zmianą 69 206 836,82 zł, po zmianie 69 253 187,82 zł,
poz. 1.1 przed zmianą 68 464 124,82 zł, po zmianie 68 510 475,82 zł,
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poz. 1.1.5 przed zmianą 11 691 760,82 zł, po zmianie 11 722 060,82 zł,
poz. 2 przed zmianą 73 455 926,82 zł, po zmianie 73 502 277,82 zł,
poz. 2.1. przed zmianą 63 313 126,82 zł, po zmianie 63 349 977,82 zł,
poz. 2.2 przed zmianą 10 142 800,00 zł, po zmianie 10 152 300,00 zł.
Powiedział też, że proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia
zmian w treści samej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20152033.
Uchwała Nr IX/42/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2015 r.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która obejmowała następujące zmiany:
- pismem z 10 czerwca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 30.300,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania
gmin w zakresie dożywiania
•

•

dochody budżetu zwiększa się o kwotę 151,00 zł w związku z otrzymanym
odszkodowaniem za uszkodzone mienie w Szkole Podstawowej Nr 2
zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup
materiałów i wyposażenia w zakresie rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu w zakresie rozdziału
85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą:
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Dział
852 – Pomoc
społeczna

Rozdział
Zadania własne
85219 – Ośrodki
pomocy społecznej
85219 - ogółem

852 – ogółem
•

§
4210
4270
4300

Zwiększyć Zmniejszyć
4 800,00
--4 800,00
4 800,00

-2 000,00
2 800,00
4 800,00
4 800,00

o kwotę 15.900,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu usług realizowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zabezpieczając równocześnie
środki w tej samej kwocie na zakup wyposażenia gastronomicznego na
potrzeby Ośrodka

Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki zmianie ulegnie treść § 1 pkt
1 i 3 projektu przedmiotowej uchwały, które uzyskają następujące brzmienie:
1) „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości
69 253 187,82 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 68 510 475,82 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 742 712,00 zł;”
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 73
502 277,82 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 63 349 977,82 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 10 152 300,00 zł;”
Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Jakub Zadroga wnioskował o całkowite wykreślenie poniższej zmiany
w budżecie miasta na 2015 r. :
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 145.000 zł – dotacja celowa dla
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na realizację zadania pn. modernizacja sali
na piętrze i przeznaczenie w ramach uwolnionych środków kwoty 45.000 zł na
następujące zadania w dziale Transport i łączność – 45.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Konwaliowej – 31.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kulińskiego – 14.000 zł.
Pozostałe zaś 100.000 zł przeznaczyć na umniejszenie zaangażowania wolnych
w finansowaniu przychodów budżetu miasta.
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Radny Mieczysław Wolejko zabrał głos w sprawie zwiększenia wydatków
o 120.000 zł na realizację zadania – budowa placu zabaw w Parku 600 Lecia.
Radny nie kwestionował budowy tego placu zabaw, tylko sposób przygotowania
inwestycji.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu powiedział, że jest to zadanie
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i mieszkanki naszego miasta które
przygotowały ten projekt nie przewidziały na etapie projektowania wiele
dodatkowych prac m.in. związanych z uporządkowaniem terenu np. usunięcie
betonowych elementów. Miasto natomiast przystępując do ogłoszenia przetargu
musi mieć w pełni zabezpieczone środki w budżecie środki, które ujęte są w
projekcie technicznym i kosztorysie. Burmistrz wyraził nadzieję, że kwota
z przetargu może być niższa niż te 420.000 zł i prosił radnych o poparcie tego
projektu.
Radny Tomasz Kruk odniósł się do wniosku zgłoszonego przez radnego Jakuba
Zadrogę i przypomniał radnemu, że podczas objazdowego posiedzenia Komisji
Rozwoju Miasta, którego tematem był stan dróg i ulic w mieście zostało ustalone,
że nad tym tematem przy najbliższej sposobności komisja się pochyli i na spokojnie
przyjrzy się potrzebom w tym względzie, których jest wiele. Stwierdził też, że nie
przypadkowo zostały zgłoszone ulice; Konwaliowa i Kulińskiego, gdyż dotyczą one
ulic z okręgów wyborczych członków Klubu Radych. Powiedział też, że nie rozumie
tego wniosku, ponieważ komisja jeszcze do tego tematu nie wróciła i jako
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Miasta - radny Jakub Zadroga powinien
pamiętać o takich ustaleniach. Kończąc Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta –
Pan Tomasz Kruk wnioskował o skierowanie wniosku radnego Jakuba Zadrogi do
Komisji Rozwoju Miasta.
Radny Jakub Zadroga zgodził się z przedmówcą, że temat ten był przedmiotem
obrad Komisji Rozwoju Miasta, że został skierowany pod adresem Urzędu
Miejskiego wniosek w sprawie wykazu ulic i mieszkańców zamieszkałych przy danej
ulicy, jednak do końca maja nie zostało nic w tym względzie zrobione, że rozmowy
w tym temacie nie są prowadzone i temat ten został odłożony. W związku z tym
radny Jakub Zadroga uznał, że właśnie dzisiaj radni powinni się nad tym tematem
pochylić. Poinformował również radnych, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Zastępca Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Piotr
Hayn mówił o możliwości pozyskania środków unijnych na oświetlenie ulic.
W związku z faktem, że ulica Konwaliowa nie ma oświetlenia stwierdził, że jak
będzie gotowy projekt budowy tej ulicy, będzie możliwość pozyskania środków
unijnych na jej oświetlenie.
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Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady w pierwszej kolejności przystąpił do
głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Tomasza Kruka, który dotyczył
skierowania pod obrady Komisji Rozwoju Miasta wniosku zgłoszonego przez
radnego Jakuba Zadrogę.
Rada Miejska wniosek radnego Tomasza Kruka oddaliła 10 - głosami „za”, 11
– głosami „przeciw”.
Następnie prowadzący obrady przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego
przez radnego Jakuba Zadrogę, który dotyczył wykreślenie poniższej zmiany
w budżecie miasta na 2015 r. :
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 145.000 zł – dotacja celowa dla
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na realizację zadania pn. modernizacja sali
na piętrze i przeznaczenie w ramach uwolnionych środków kwoty 45.000 zł na
następujące zadania w dziale Transport i łączność – 45.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Konwaliowej – 31.000 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kulińskiego – 14.000 zł.
Pozostałe 100.000 zł przeznaczyć na umniejszenie zaangażowania wolnych
w finansowaniu przychodów budżetu miasta.
Rada Miejska 11 – glosami „za” przy 10 – głosach „przeciwnych przyjęła
wniosek radnego Jakuba Zadrogi.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z autopoprawką i przyjętym wnioskiem radnego Jakuba Zadrogi.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 11- głosami „za”, przy 10 – głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr IX/43/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do sądów powszechnych.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że wyboru ławników do sądów
powszechnych na kolejna kadencję 2016-2019 dokonuje Rada Miejska ze
zgłoszonych kandydatów ze swojego terenu działania zgodnie z ustawą z dnia 27
lipca 2001 r - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie z art. 163 § 2
cytowanej ustawy „przed przystąpieniem do wyborów Rada powołuje Zespół, który
przedstawia Radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach”.
Proponowany skład powoływanego Zespołu składa się z przedstawicieli klubów
radnych. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował radnych, że na wspólnym
posiedzeniu komisji desygnowano do składu tego zespołu po 2-ch przedstawicieli
Klubów Radnych:
- radny Stanisław Igielski;
- radny Jakub Zadroga;
- radny Mieczysław Wołejko;
- radny Ryszard Zych;
- radny Piotr Seemann;
- radny Ryszard Rączkowski.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie i pracę w Zespole opiniującym kandydatów
na ławników do sądów powszechnych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr IX/44/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał również radnych z pismem
Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych w sprawie naboru
kandydatów na ławników.
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ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że dotychczasowa siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Wągrowcu mieściła się w budynku
administracyjnym Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu przy ul. Jeżyka 50. Lokal
wyborczy urządzony był w sali na piętrze ww. budynku i w żaden sposób nie był
przystosowany dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku.
W związku z powyższym konieczne jest wyznaczenie nowej siedziby dla
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wągrowcu przy ul. Średniej 18. Lokal wyborczy w tym budynku zagwarantuje
łatwiejszy dostęp wyborców, a szczególnie niepełnosprawnych z uwagi na to, iż nie
posiada tak dużych utrudnień architektonicznych, jakie posiadał lokal
w dotychczasowej lokalizacji. Wysoka Rada, Uchwałą nr VIII/38/2015 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, nadała nazwę „aleja Polinova” ulicy
Wierzbowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Wierzbowej z ulicą 11 Listopada do
granic miasta. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany
w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania w części dotyczącej
obwodu nr 10. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych. Wobec powyższego
Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni 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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany w podziale
Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr IX/45/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 12
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej
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Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Wysoka Rada, Uchwałą nr
XXXIX/259/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy,
dokonała zmianę nazwy Placu Dworcowego na ul. Dworcową. W związku
z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi wyborcze w części dotyczącej okręgu nr 3. W okręgu
wyborczym nr 16 dla ul. Janowieckiej zakres numerów budynków ustalony był od 53
do 98E. W związku z możliwością powstania kolejnych budynków powyżej numeru
98E, konieczna jest zmiana na zapis w brzmieniu: „JANOWIECKA: od numeru 53
do końca”. Ponadto zaistniała konieczność zmiany granic okręgu wyborczego nr 17.
Z uwagi na pobudowanie kolejnych bloków mieszkalnych przy tej ulicy, konieczna
jest zmiana zakresu numeracji. Dotychczas zapis w uchwale brzmiał: „PIASKOWA:
47A-57B”. Obecnie należy wprowadzić zapis „PIASKOWA od numeru 33 do
końca”. Wysoka Rada, Uchwałą nr VIII/38/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy, nadała nazwę „aleja Polinova” ulicy Wierzbowej na
odcinku od skrzyżowania ulicy Wierzbowej z ulicą 11 Listopada do granic miasta.
W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w podziale
Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze w części dotyczącej okręgu nr 19.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany w podziale
Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Uchwała Nr IX/46/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 13
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani
Danuta Paszkiewicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Wągrowcu.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że w związku ze zmianą przepisów,
nałożeniem na gminę nowych zadań oraz zamiarem przeniesienia części zadań
realizowanych dotychczas przez Urząd Miejski, statut Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu wymaga aktualizacji. Wobec powyższego zaistniała
potrzeba opracowania nowego statutu, który odzwierciedla aktualnie obowiązujący
stan prawny i zmiany organizacyjne. Mając powyższe na uwadze, podjęcie
niniejszej uchwały jest 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.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Uchwała Nr IX/47/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Rozwoju i promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
podjęcia współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia
zadania publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie
województwa wielkopolskiego”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Szlaku Piastowskiego na terenie
województwa wielkopolskiego” oraz "List intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku
Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego". Wśród sygnatariuszy
Porozumienia – jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego
położonych na obszarze Szlaku Piastowskiego, było m.in. miasto Wągrowiec. Tym
samym, zgodnie z zapisami ww. dokumentu miasto Wągrowiec:
1. Przyjęło i zaakceptowało efekty prac Rady Programowo - Naukowej ds. Szlaku
Piastowskiego powołanej w roku 2011 przez marszałków województw
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, m.in. fakt wyznaczenia nowej przestrzeni
Szlaku Piastowskiego w sensie geograficznym i historycznym;
2. Zadeklarowało wolę podjęcia wszelkich starań mających na celu poprawę stanu
i dostępu do obiektów Szlaku Piastowskiego zgodnie z obszarem działania danej
jednostki samorządu terytorialnego;
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3. Postanowiło uczestniczyć w koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie
województwa wielkopolskiego, poprzez realizację wspólnego zadania pn.
„Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”;
4. Stwierdziło, że liderem wszelkich działań mających na celu wdrożenie idei
wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego jest Powiat Gnieźnieński;
5. Zadeklarowało wolę przekazywania od roku 2015 dotacji celowej dla Powiatu
Gnieźnieńskiego na realizację zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na
terenie województwa wielkopolskiego”.
Kwota przeznaczona na realizację zadania dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego została
określona w odniesieniu do liczby i rangi obiektów Szlaku Piastowskiego
zlokalizowanych na obszarach ich działania. Dla miasta Wągrowca wynosi ona:
3.410,00 zł. W związku z powyższym Pan Sławomir Wojcieszak powiedział, że
podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podjęcia
współdziałania z Powiatem Gnieźnieńskim w zakresie prowadzenia zadania
publicznego pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa
wielkopolskiego”.
Uchwała Nr IX/48/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
ad.pkt. 15
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kielbasiewicz zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6
w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski w piśmie
z dnia 16 kwietnia 2015 r. uznał, że uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22
stycznia 2015 r. w sprawie ponownej skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6
w Wągrowcu została błędnie podjęta albowiem skarga M.S z dnia 14 grudnia
2014r. która była przedmiotem wyżej wymienionej uchwały zawiera nowe
okoliczności, które nie uzasadniają podjęcie uchwały w trybie art. 239 k.p.a.
Wojewoda zwrócił uwagę, iż M.S. w skardze z dnia 17 czerwca 2014 r. w sposób
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ogólny wskazał na trudności w uzyskiwaniu informacji w sprawie jego dzieci od
Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu, a w skardze z dnia 14 grudnia 2014 r.
odniósł się do konkretnej sytuacji. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna dokonała
ponownej analizy całej dokumentacji dotyczącej sprawy, z uwzględnieniem pisma
Skarżącego z dnia 29 października 2014 r. w którym zwrócił się do Dyrektorka
Przedszkola nr 6, o przekazanie informacji dotyczących m.in. frekwencji jego dzieci
w przedszkolu w czerwcu, wrześniu i październiku 2014 r., a także pisma z dnia 19
listopada 2014 r. w którym Dyrektor Przedszkola odmówiła, w ocenie Skarżącego
niesłusznie, przekazania wyżej wymienionych informacji. Z wyjaśnień Dyrektora
Przedszkola nr 6 wynika, że odmówiła udzielenia żądanych informacji z uwagi na
treść ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do tej
ustawy (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Przedszkola nr
6 opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wągrowca.
Przedszkole jest placówką oświatową, która świadczy usługę oświatowowychowawczą bezpłatną – polegającą na realizacji co najmniej 5 godzinnej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach określonych
w statucie przedszkola oraz usługę opiekuńczo bytową, odpłatną – polegającą na
sprawowaniu przez przedszkole, nadzoru nad dzieckiem zleconego przez rodziców,
stanowiącą świadczenie wykraczające ponad programową podstawę wychowania
przedszkolnego. Statut Przedszkola nr 6 w Rozdziale XI określa zasady współpracy
przedszkola z rodzicami. Zasady te nie przewidują sporządzania pisemnych
informacji, których domagał się Skarżący w swoim piśmie z dnia 29 października
2014 r. Statut nie przewiduje także pisemnych kontaktów i powiadomień rodziców.
Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na bezpośrednich kontaktach
i codziennym bieżącym współdziałaniu, a w szczególności kontaktach
indywidualnych bezpośrednich rodzica z nauczycielem dziecka, czy dyrektorem
przedszkola: vide § 27 ust. 2 pkt 8 Statutu. W tej sytuacji odmowa udzielenia
żądanych informacji przez Dyrektora Przedszkola nr 6 z dnia 19 listopada 2014 r. –
nie jest niezgodna z wyżej wymienionymi przepisami i z tego powodu skarga M.S.
z dnia 14 grudnia 2014 r. nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto należy
stwierdzić, że w odmowie Dyrektora Przedszkola nie można dopatrzeć się
podważania, czy uniemożliwiania ze strony Dyrektora Przedszkola wykonywania
władzy rodzicielskiej Skarżącego. Ze względu na silny ładunek emocjonalny
występujący w rozpatrywanej sprawie pomiędzy rodzicami dzieci, Komisja
Rewizyjna uważa, że ocena całej sytuacji nie jest obiektywna.
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 wzięło udział 21 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, przy 3 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu.
Uchwała Nr IX/49/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ad.pkt 16
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że postanowieniem z 17 czerwca
2015 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum
na dzień 6 września 2015 r. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rada gminy tworzy obwody
głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej najpóźniej w 35 dniu przed terminem
referendum, jeżeli w dniu referendum ogólnokrajowego przebywać będzie w nich co
najmniej 15 wyborców. W Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, jak wynika ze spisów
wyborców sporządzanych w poprzednich wyborach, przebywa każdorazowo około
100 wyborców. Koszty referendum ogólnokrajowego pokrywane będą przez Skarb
Państwa. Utworzenie w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, jest konieczne
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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
Uchwała Nr IX/50/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
ad.pkt 17
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego

30

Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postepowań w sprawach
dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
W imieniu Burmistrza Miasta została również wniesiona autopoprawka do
omawianego projektu uchwały – w podstawie prawnej do ustawy o samorządzie
gminnym dodano również art. 39 ust. 4.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że postępowania w sprawach
z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec dotychczas prowadził
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, a decyzje wydawał
Burmistrz Miasta Wągrowca. W wyniku reorganizacji, zadania realizowane przez
Wydział Polityki Społecznej zostaną przeniesione do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z dniem 1 lipca 2015 r.. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają
przekazanie Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej również
uprawnień do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń pomocy materialnej.
Większość osób korzystających z formy pomocy materialnej, jaką są stypendia
i zasiłki szkolne to klienci Ośrodka, czyli osoby pobierające różnego rodzaju
świadczenia pomocy społecznej. Ośrodek jest najlepiej zorientowany w sytuacji
życiowej mieszkańców, w tym również uczniów i ich rodzin, a wiedza ta oparta jest
na informacjach zbieranych w trakcie wywiadów środowiskowych i jest stale
aktualizowana przez pracowników MOPS. Dokumentacja, którą dysponuje
Ośrodek, może więc być wykorzystywana przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc
materialną. Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniów
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu ułatwi załatwianie wyżej
wymienionych spraw klientom MOPS. Wygodniej będzie wnioskować
o świadczenia, w tym stypendia socjalne i zasiłki specjalne dla dzieci w jednej
instytucji. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu miasta. Biorąc
powyższe pod uwagę Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie uchwały jest
zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia
postepowań w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej
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o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr IX/51/2015 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
ad.pkt 18
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji
publicznej
dotyczących
zryczałtowanego
dodatku
energetycznego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że na podstawie ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorcą wrażliwym energii
elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. W wyniku
przeniesienia zadań realizowanych dotychczas przez Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego, obsługa dodatków mieszkaniowych będzie prowadzona przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasadne jest zatem aby Kierownik Ośrodka
był upoważniony również do prowadzenia postępowań dotyczących dodatków
energetycznych, co umożliwi mieszkańcom załatwianie tych spraw w jednym
miejscu. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu miasta. Biorąc
powyższe pod uwagę Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie uchwały jest
zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do upoważnienia
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Uchwała Nr IX/52/2015 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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ad.pkt 19 i 20
Radny Tomasz Kruk zwrócił się do radnych o podjęcie poniższego stanowiska
dotyczącego poparcia działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 356
Gołańcz – Bydgoszcz”:
„Rada Miejska w Wągrowcu wyraża zdecydowane poparcie działań
zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 356 na odcinku Gołańcz –
Bydgoszcz.
W latach 2011 - 2013 przeprowadzono modernizację trasy na odcinku
Poznań Wschód – Wągrowiec o długości 52 km, którą w połowie sfinansowano
z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jej następstwem jest znaczące skrócenie czasu
podróży, zwiększenie częstotliwości połączeń i liczby pasażerów oraz przebudowa
infrastruktury dworcowej i peronowej na stacjach położonych przy ww. trasie. Dzięki
modernizacji jeżdżące tą trasą ekologiczne szynobusy stały się dla mieszkańców
Wągrowca i okolicznych miejscowości popularnym, masowo wykorzystywana
środkiem transportu m.in. do miejsc pracy, szkół oraz uczelni wyższych. Ich lepszej
obsłudze służyć będzie także finalizowana właśnie modernizacja Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego w Wągrowcu, pozwalająca na powiązanie połączeń
kolejowych (wyremontowany dworzec) i autobusowych (przystanki komunikacji
miejskiej i międzymiastowej), samochodowych (nowe miejsca parkingowe) oraz
rowerowych (ścieżka dla jednośladów).
Jesteśmy przekonani, że dalsza modernizacji linii nr 356 w kierunku
Gołańczy oraz – przez Kcynię i Szubin - do Bydgoszczy pozwoli nie tylko na lepsze
skomunikowanie ze stolicą sąsiedniego województwa, ale i wpłynie na
zrównoważony rozwój obu regionów, znacząco poprawiając możliwości
inwestycyjne oraz dostęp do rynku pracy, placówek oświatowych czy dóbr kultury
mieszkańców miejscowości położonych na ww. trasie”
Rada Miejska powyższe oświadczenie podjęła jednogłośnie.
Radny Wiesław Zając na podstawie § 38 Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec oraz
art. 18 Regulaminu Rady Miejskiej w Wągrowcu, zaniepokojony sytuacją, związaną
z funkcjonowaniem szkół w naszym mieście, złożył na ręce Przewodniczącego
Rady interpelację dotyczącą prowadzenia komercyjnej szkoły zawodowej
w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Wągrowcu jak niżej:
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„Docierają do mnie glosy zaniepokojonych rodziców, których dzieci uczęszczają do
szkoły Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu, dotyczące prowadzenia zajęć lekcyjnych na
„dwie zmiany” ze względu na brak odpowiedniej ilości sal lekcyjnych.
Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W jaki sposób zostanie rozwiązany problem tzw. :drugiej zmiany” w Szkole
Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu, która boryka się z problemem pomieszczeń
lekcyjnych, podczas gdy wynajmuje się sale lekcyjne prywatnym instytucjom
w sąsiedniej placówce oświatowej.
2. Na jakich zasadach i w oparciu o jakie gminne regulacje prawne szkoły
wynajmują pomieszczenia prywatnym instytucjom
3. Czy stawka 1000 zł czynszu za wynajmowanie następujących pomieszczeń:
2
- dwie sale lekcyjne o pow. po 50 m każda;
- sekretariat o pow. 18 m2;
- sanitariaty;
2
- ciągi komunikacyjne o pow. 100 m ;
- hala sportowa, boisko i lodowisko;
2
w sumie 234 m jest korzystna dla miasta i czy każdy podmiot miałby
możliwość wynajęcia sal lekcyjnych za taką stawkę.
4. Jak rozwiązano problem młodzieży – uczniów szkoły zawodowej,
przebywającej w murach Gimnazjum jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa
gimnazjalistów”
Radny Wiesław Zając prosił o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych
w interpelacji kwestii.
Radny Mieczysław Wołejko powrócił
do wniosku, na który otrzymał już
odpowiedz, a dotyczył on poprawy przejazdu przy rondzie na Osiedlu Wschód (tory
kolejowe). Radny oświadczył, że od momentu otwarcia IV etapu obwodnicy, ruch na
tej ulicy bardzo się nasilił. W związku z tym prosił Burmistrza o interwencję
w sprawie poprawy przejazdu na tym odcinku poprzez podniesienie płyty do
poziomu torowiska.
Radny Adam Kiełbasiewicz zadał pytanie czy firma, która wygrała przetarg na
odbiór nieczystości z terenu naszego miasta wywozi je na składowisko
w Kopaszynie, a jeżeli nie to kiedy to nastąpi.
Radny Andrzej Reis zadał pytania Panu Burmistrzowi:
- jak wygląda proces likwidacji Straży Miejskiej;
- jakie prace zostaną wykonanie w ramach modernizacji plaży miejskiej;
- w którym roku planowane jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w Wągrowcu.
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W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- co do kwestii poparcia działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 356
Gołańcz – Bydgoszcz - słuszna decyzja, która również dotyczy naszego układu
komunikacyjnego;
- w sprawie interpelacji zgłoszonej przez radnego Wiesława Zająca – odpowiedź
zostanie udzielona pisemnie;
- w kwestii poprawy przejazdu przy rondzie na Osiedlu Wschód – ma zapewnienia
PKP – PLK, że w najbliższym czasie torowisko na trasie Wągrowiec – Damasławek
zostanie rozebrane;
- w kwestii kierowania odpadów z terenu naszego miasta na składowisko
w Kopaszynie - będzie to wynikało z nowego przetargu oraz że taka tendencja
powinna być zachowana;
- likwidacja Straży Miejskiej leży w kompetencji Rady Miejskiej, jesteśmy na etapie
opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji – jest to opinia negatywna;
- w sprawie modernizacji plaży miejskiej – temat warty dyskusji – modernizacji
wymaga nie tylko plaża, ale również dojście do plaży (schody) jak również okolice
amfiteatru;
- w kwestii wydajnej i darmowej komunikacji – w przyszłym tygodniu planowane jest
spotkanie z Prezesem ZKM Sp. z o.o. w tym temacie. Burmistrz zwrócił się do
radnych z propozycją składnia lub przesyłania na emaila wniosków w zakresie
zmiany usytuowania przystanków komunikacji miejskiej lub zmiany tras autobusów
itp. które zostałyby omówione na tym spotkaniu.
Pan Maciej Zieliński - Prezes Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno –
Muzycznego zabrał głos w sprawie eksmisji siedziby stowarzyszenia z pomieszczeń
przy ulicy Berdychowskiej w Wągrowcu. Z ubolewaniem stwierdził, że nie rozumie
tej decyzji władz miasta. Powiedział, że Towarzystwo dzierżawi te pomieszczenia
od 20lat, ponosząc nakłady i płacąc dzierżawę. Nadmienił, że w Polsce
organizacje pożytku publicznego zwalniane są z tego typu opłat. Oznajmił też
radnym, że w dniu dzisiejszym złożył od wyroku eksmisyjnego apelację. Mówił też
o zasługach Towarzystwa w zakresie pomocy przy modernizacji Szkoły Muzycznej
w Wągrowcu. Kończąc wystąpienie zaprosił radnych w najbliższą sobotę na koncert
w siedzibie Towarzystwa – na Berdychowie podczas którego radni będą mieli
okazję zapoznać się z działalnością Towarzystwa oraz poznać plany w zakresie
dzierżawionych od miasta pomieszczeń przy ulicy Berdychowskiej.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że należy pochylić się nad problemem
poruszanym przez Pana Macieja Zielińskiego. Mówił też, że na spokojnie chciały się
zapoznać z dotychczas obowiązującą umową, jakie obowiązki ciążyły na
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wydzierżawiającym i dzierżawcy
rozwiązana.

i co spowodowało, że umowa ta została

Radni Rady Miejskiej z okazji Rocznicy Obchodów Czerwca ’56 minutą ciszy uczcili
pamięć ofiar tamtych wydarzeń.

ad.pkt 21
Wobec wyczerpania porządku obrad IX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął jej obrady.
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