Protokół Nr V/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 22 stycznia 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00
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Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 19 .
Otwarcia obrad V 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 20 radnych na ogólny stan 20 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 IV sesji z 30 grudnia 2014 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej został wraz z zaproszeniem przekazany
radnym na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady 8 stycznia br.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
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przyjęcie protokołu z IV sesji 30 grudnia 2014 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 planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu
na 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu
służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2015 – 2033.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 6
w Wągrowcu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na wnioski.
18. Zakończenie.
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ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 5 stycznia br. odbył spotkanie z Burmistrzem Miasta – Panem Krzysztofem
Poszwą w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Rady VII Kadencji i kwestii
zapraszania osób na sesję, co wynika z zapisów Regulaminu Rady
o „uzgadnianiu listy osób zapraszanych na sesję”. Powiedział, że Pan Burmistrz
wyszedł z założenia, iż informacja o terminie sesji jest zamieszczana w BIP-ie,
sesje są otwarte i jawne i zasugerował, aby imienne zaproszenia ograniczyć
i wysyłać tylko do: włodarzy powiatu wągrowieckiego – Starosty, Wicestarosty
i Przewodniczącej Rady Powiatu i radnych powiatowych (miejskich) wybranych
w okręgu Nr 1, ścisłego kierownictwa Urzędu i rzecznika prasowego, osób
referujących materiały sesyjne, kierowników wydziałów, dyrektorów i prezesów
spółek, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych w sytuacji, jeżeli
tematyka dotyczyć będzie zakresu ich działania oraz lokalnych mediów.
W trakcie spotkania Pan Burmistrz poinformował, że sprawozdania ze swojej
działalności będzie składał ustnie i w bardzo skróconej wersji oraz, że w każdej
sesji uczestniczyć będzie radca prawny Urzędu Pani Marzena Borowińska;
- 7 stycznia odbył posiedzenie z Wiceprzewodniczącymi Rady
i Przewodniczącymi stałych komisji Rady z udziałem pracownika Biura Rady, na
którym ustalono:
· zaplanowano ilość posiedzeń komisji w 2015 r. (20 posiedzeń - komisje
stałe + 15 posiedzeń - Komisja Rewizyjna);
· przyjęto, że sesje Rady Miejskiej odbywać się będą w stałym dniu tygodnia
(tak jak dotychczas w czwartki) – w nadzwyczajnych sytuacjach w inne
dni;
· ustalono stałe dni pracy komisji:
wtorki – Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej;
środy – Komisja Rozwoju Miasta;
czwartki – Komisja Budżetowa;
Komisja
Rewizyjna
terminy
posiedzeń
będzie
ustalała
indywidualnie;
W trakcie spotkania ustalono także:
· w każdą środę pełnione będą dyżury przez Przewodniczącego Rady od
14.00 – 16.00 (przemiennie również Wiceprzewodniczący);
· omówiono projekt pracy Rady Miejskiej na 2015 r., który stanowił
podstawę do sporządzenia planów pracy stałych komisji;
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przyjęto zasadę, że goście na posiedzenia komisji zapraszani będą
osobiście przez przewodniczącego komisji lub za pośrednictwem Biura
Rady ze stosownym wyprzedzeniem;
- 8 stycznia uczestniczył we wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady;
- 13, 14 i 15 stycznia brał udział w posiedzeniach stałych komisji;
- 16 stycznia udział w: szkoleniu: „status prawny radnego gminy” i gali
„Wolontariusz Roku 2014”,
- 17 stycznia udział w spotkaniu noworocznym strażaków ochotników;
- 21 stycznia
na spotkaniu noworocznym Stowarzyszenia CIVITAS
CHRISTIANA Radę reprezentował Wiceprzewodniczący - Ryszard Rączkowski;
- 20 stycznia uczestniczył wraz z Wiceprzewodniczącym Rady – Dariuszem
Bąkiem i grupą radnych w I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- prowadził bieżącą pracę, przygotowując dzisiejszą sesję.
·

Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- Polskiego Czerwonego Krzyża Koła Środowiskowego w Wągrowcu dotyczące
możliwości wystąpienia na sesji w temacie działalności organizacyjnej PCK na
ziemi wągrowieckiej oraz honorowego dawstwa krwi;
- Burmistrza Miasta – sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
- Zarządu Sekcji Piłki Nożnej MKS Nielba (do wiadomości Rady Miejskiej
w Wągrowcu) w sprawie wsparcia finansowego w 2015 r. kwotą 120.000 zł.

ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Na
pierwszym posiedzeniu 8 stycznia Komisja omawiała projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033 oraz
projekt uchwały budżetowej na 2015 rok. Na drugim posiedzeniu 15 stycznia
Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał procedowanych na sesji
oraz ustaliła plan pracy Komisji Budżetowej na 2015 rok. Komisja wypracowała
również wniosek dotyczący projektu budżetu Miasta Wągrowca na 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Natalia Pałczyńska powiedziała, że w okresie międzysesyjnym Komisja
odbyła dwa posiedzenia:
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- 8 stycznia na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Rozwoju Miasta
członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zapoznali się
z projektem uchwały dotyczącym budżetu na rok 2015 oraz projektem uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015 –
2033;
- drugie posiedzenie Komisji odbyło się 13 stycznia i dotyczyło opracowania oraz
przeanalizowania planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r. Komisja wystosowała wniosek
o wykreślenie zadania „budowa zatoczki na ulicy Gnieźnieńskiej” z projektu
budżetu na rok 2015. Wszyscy radni zagłosowali za wykreśleniem powyższego
zadania. Po niniejszym głosowaniu radni jednogłośnie opowiedzieli się za
przyjęciem propozycji projektu budżetu na rok 2015 uwzględniając wcześniejszy
wniosek dotyczący wykreślenia ww. zadania. Więcej wniosków i zapytań się nie
pojawiło.
Ponadto Przewodnicząca Komisji uczestniczyła w spotkaniu roboczym
z Przewodniczącym oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Wągrowcu,
które odbyło się 7 stycznia. Na spotkaniu został przedstawiony plan pracy Rady
Miejskiej na 2015 r. Przewodnicząca oraz członek Komisji radny Andrzej Reis
11 stycznia br. wzięli udział w biegu 3 kilometrowym „Policz się z cukrzycą”
w ramach ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przewodnicząca, Wiceprzewodniczący oraz sekretarz Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej wzięli udział w I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
II Kadencji w Wągrowcu, która odbyła się 20 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia:
- 8 stycznia Komisja zapoznała się z projektem uchwały dotyczącym budżetu na
rok 2015 oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2015 – 2033;
- 14 stycznia tematem posiedzenie było ustalenie planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta na 2015 r. oraz zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2033 oraz projektu uchwały
budżetowej na 2015 r. Komisja wypracowała 3 wnioski:
- pierwszy dotyczył wykreślenia z projektu budżetu zadania – budowa zatoczki
przy ul. Gnieźnieńskiej na kwotę 100.000 zł,
- drugi wniosek dotyczył przeznaczenia ww. środków na opracowanie
dokumentacji dotyczącej modernizacji oraz budowy dróg na nowych osiedlach,
- trzeci wniosek dotyczył zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ulic: Południowej
i 23 Stycznia.
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ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami dot. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
i wydanych zarządzeniach.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację:
· 6 stycznia – jako gospodarz miasta – przywitał na wągrowieckim Rynku kilka
tysięcy uczestników Orszaku Trzech Króli – zorganizowanego już po raz 2
przez Parafię Farna w Wągrowcu;
· 14 stycznia uczestniczył w historycznym, bo pierwszym, posiedzeniu Miejskiej
Rady Seniorów, która obradowała w ratuszu i podczas której wybrano
Prezydium Rady. Na czele Miejskiej Rady Seniorów stanęła radna Aleksandra
Podemska;
· 15 stycznia uczestniczył w akcie podpisania umowy na „Przebudowę ulicy
Wierzbowej w Wągrowcu”. Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała firma
TRAKCJA PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa, opiewająca na kwotę
2,3 mln zł przewiduje, że przebudowa ulicy Wierzbowej zostanie zakończona
do 6 maja br., czyli przed terminem zakończenia budowy fabryki skórzanych
mebli tapicerowanych Polinova Polska, planowanym na 15 maja br.;
· 16 stycznia był gościem konferencji zorganizowanej w Pile przez senatora
Mieczysława Augustyna pn. „Karta Dużej Rodziny jako element polityki
prorodzinnej w Polsce”. Omawiano na niej tematykę wprowadzania
i funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w północnej Wielkopolsce, w jej
samorządowym wydaniu, m.in. na przykładzie naszego Programu
Wągrowiecka Rodzina 3+. W konferencji tej wzięły udział także panie:
podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Aleksandra Kowalska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu;
· tego samego dnia, na zaproszenie wójta gminy Wągrowiec Przemysława
Majchrzaka, uczestniczył także w spotkaniu noworocznym zorganizowanym
w oddanej niedawno do użytku świetlicy w Grylewie;
· 17 stycznia uczestniczył w dorocznym spotkaniu strażaków – ochotników,
które odbyło się w Siedleczku;
· 20 stycznia był gościem podczas obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu II kadencji, na której wybrano Prezydium Rady. W sesji tej
uczestniczyło
15
radnych,
wybranych
w
wyborach
szkolnych
przeprowadzonych w grudniu ub. r.
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· 21 stycznia na zaproszenie Przewodniczącego Stowarzyszenia CIVITAS
CHRISTIANA uczestniczył w spotkaniu noworocznym.

ad.pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2015 r.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
Uchwała Nr V/9/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Pan Adam Kiełbasiewicz
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
Uchwała Nr V/10/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

8

ad.pkt 8
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej – Pan Piotr Seemann
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
Uchwała Nr V/11/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 9
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej – Pan Tomasz Kruk
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
Uchwała Nr V/12/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9

ad.pkt 10
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej – Pani Natalia Pałczyńska zaproponowała radnym podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2015 r.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2015 r.
Uchwała Nr V/13/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 11
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu
służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia do
podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr V/14/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 12
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu odnośnie omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Ponadto Skarbnik Miejski w imieniu Pana Burmistrza wniósł autopoprawkę do
omawianego projektu - w związku z potrzebą zapewnienia zgodności
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca z uchwałą budżetową na
2015 r. zaproponował dokonanie następujących zmian w ramach załącznika Nr 1
do projektu przedmiotowej uchwały w zakresie roku 2015:
poz. 1 przed zmianą 68 139 229,00 zł, po zmianie 68 330 609,00 zł,
poz. 1.1 przed zmianą 67 414 229,00 zł, po zmianie 67 605 609,00 zł,
poz. 1.1.3 przed zmianą 18 054 290,00 zł, po zmianie 18 187 122,00 zł,
poz. 1.1.3.1 przed zmianą 10 493 000,00 zł, po zmianie 10 625 832,00 zł,
poz. 1.1.5 przed zmianą 10 770 088,00 zł, po zmianie 10 828 636,00 zł,
poz. 2 przed zmianą 70 050 151,00 zł, po zmianie 70 241 531,00 zł,
poz. 2.1. przed zmianą 61 729 451,00 zł, po zmianie 61 920 831,00 zł,
poz. 11.1 przed zmianą 25 839 365,00 zł, po zmianie 25 961 865,00 zł,
poz. 11.2 przed zmianą 5 109 224,00 zł, po zmianie 5 231 724,00 zł,
poz. 12.1 przed zmianą 59 400,00 zł, po zmianie 117 948,00 zł,
poz. 12.1.1 i 12.1.1.1 przed zmianą 50 490,00 zł, po zmianie 109 038,00 zł,
poz. 12.3 przed zmianą 59 400,00 zł, po zmianie 128 280,00 zł,
poz. 12.3.1 i 12.3.2 przed zmianą 50 490,00 zł, po zmianie 109 038,00 zł.
Proponowane zmiany nie wywierają wpływu na treść 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 łącznie
z autopoprawka.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033.
Uchwała Nr V/15/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad. pkt. 13
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta prowadzący obrady
przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu budżetu i podejmowania
uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/302/2010
z 29 czerwca 2010 r.
Następnie zabrał głos Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz, który w imieniu
Burmistrza Miasta przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zapoznał również Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt.
przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
budżetowej na 2015 r
Następnie głos zabrał Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz i przedstawił
radnym sześć autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej
na 2015 rok, które obejmowały następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
W związku z uczestnictwem w charakterze partnera w realizacji projektu pn.
„Taneczno-muzycznie idę do przedszkola” proponuje się zwiększenie planu
dotyczącego zakupu usług obcych w rozdziale
80104 - Przedszkola o kwotę 32.400,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu
o powyższą kwotę planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych
zgodnie z poniższą tabelą.
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
Zadania własne
801 – Oświata
80104 – Przedszkola
2540
-- 32 400,00
i wychowanie
4300
32 400,00
-80104 – ogółem
32 400,00 32 400,00
Autopoprawka nr 2
Proponuje się wykreślić z zadań przewidzianych do realizacji w projekcie
budżetu na 2015 rok zadanie ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
pn. „Budowa zatoki postojowej w ul. Gnieźnieńskiej” o wartości 100.000,00 zł.
Jednocześnie w związku z nieujęciem w projekcie budżetu na 2015 rok zadań
polegających na sporządzeniu dokumentacji budowy dróg miejskich
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stanowiących kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2014 proponuje się
dopisać w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne następujące zadania:
− „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic „za sądem”
o wartości 60.000,00 zł,
− „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy na odcinku od ul.
Średniej do ul. Przemysłowej” o wartości 50.000,00 zł,
− „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej”
o wartości 45.000,00 zł.
Środki na realizację powyższych zadań proponuje się zabezpieczyć
wykorzystując uwolnione 100.000,00 zł wynikające z odstąpienia od realizacji
zadania pn. „Budowa zatoki postojowej w ul. Gnieźnieńskiej” oraz zmniejszając
o 55.000,00 zł plan wydatków na zakup nieruchomości na cele publiczne.
Autopoprawka nr 3
W związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wągrowca w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 proponuje się
zwiększyć dochody budżetu o kwotę 58.548,00 zł tytułem dotacji z NFOŚiGW
na realizację przedmiotowego zadania, wprowadzając równocześnie do planu
wydatków budżetu nowe zadanie pn. „Wyznaczenie kierunków działań
o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z niezbędnymi
elementami” o wartości 68.880,00 zł. Środki na wkład własny wynoszący
10.332,00 zł (15% wartości zadania) proponuje się zabezpieczyć zwiększając
planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Autopoprawka nr 4
W związku z koniecznością wypłaty w 2015 roku niezaplanowanych na etapie
projektu budżetu odpraw emerytalnych pracowników przechodzących na
emeryturę, a także trzymiesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza,
który pełnił powyższą funkcję do końca 2014 roku, niezbędne jest zabezpieczenie
dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale
75023 – Urzędy gmin w kwocie 122.500,00 zł.
Powyższe środki proponuje się zabezpieczyć zwiększając planowane dochody
z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

13

Autopoprawka nr 5
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, konieczne jest wprowadzenie
następujących zmian o charakterze „technicznym” do planu dochodów
i wydatków budżetu.
W zakresie dochodów budżetu z rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
przenosi się do rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami planowane dochody
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W zakresie planu wydatków przesuwa się środki zabezpieczone w paragrafach
4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz 4370 – Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej do paragrafu, 4360 który otrzyma brzmienie – Opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych (w ramach poszczególnych rozdziałów).
Powyższe działanie jest czynnością techniczną niewpływającą na zmiany
w zakresie wielkości środków zabezpieczonych na realizacje poszczególnych
zadań ujętych w projekcie budżetu na 2015 rok.
Autopoprawka nr 6
W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej co do formy załącznika
nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok proponuje się dokonać zmiany
formy przedmiotowego załącznika zgodnie z załącznikiem nr 11 do protokołu.
Powyższe działanie jest czynnością techniczną niewpływającą na zmiany
w zakresie realizacji budżetu.
W przypadku podjęcia przez Wysoką Radę przedstawionych autopoprawek
zmianie ulegną wartości ujęte w §§ 1 i 2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej na 2015 rok, otrzymując brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok
w wysokości 68 330 609 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 67 605 609 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 725 000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”
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„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok
w wysokości 70 241 531 zł
w tym:
3) wydatki bieżące w kwocie 61 920 831 zł;
4) wydatki majątkowe w kwocie 8 320 700 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
Pozostałe wielkości ujęte w treści projektu przedmiotowej uchwały pozostaną
niezmienione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na ten
rok i autopoprawkami, w której głos zabrali radni:
- Krzysztof Tyborski zadał dwa pytania, które dotyczyły drugiej autopoprawki
(planowania środków na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę
ulic: za Sądem, Przemysłowej i ulicy na odcinku od ulicy Średniej do ulicy
Przemysłowej) - czy w najbliższych 2 latach przewiduje się realizację tych zadań
(powiedział, że ustawowy termin realizacji inwestycji to 2 lata od wykonania
dokumentacji projektowej);
- Danuta Strzelecka – Purczyńska pytała o plany Pana Burmistrza w kwestii
budowy i remontów dróg osiedlowych;
- Mieczysław Wołejko pytał czy w ramach budowy planowanych ulic przewiduje
się również wykonanie ścieżek rowerowych;
- Małgorzata Fimiak zadała pytanie dot. autopoprawki nr 3 i 4 – czy planowana
jest w br. podwyżka stawek podatku od nieruchomości.
Na pytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta:
- w kwestii planowanych środków na opracowanie dokumentacji projektowych
budowy ulic i realizacji tych zadań powiedział, że w ramach rewitalizacji dworca
kolejowego i terenów przyległych jak najszybciej trzeba będzie przystąpić do
przebudowy ulicy Przemysłowej i budowy nowej ulicy od ul. Średniej do
ul. Przemysłowej. Odnośnie planów budowy ulicy za Sądem powiedział, że
w pierwszej kolejności środki unijne na zadania inwestycyjne trafią do tych, którzy
już mają opracowane dokumentacje projektowe i dlatego już decyzja
o opracowaniu tej dokumentacji. Wspomniał też radnym, że w najbliższym czasie
najprawdopodobniej przystąpimy do przebudowy ulicy Kcyńskiej w ramach
narodowego programu przebudowy dróg lokalnych;
- w kwestii budowy i remontów dróg osiedlowych powiedział, że w II kwartale tego
roku planuje opracować harmonogram potrzeb w tym zakresie;
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- na etapie projektowania przebudowy, budowy oraz modernizacji ulic zakłada się
budowę ścieżek pieszo – rowerowych,
- w br. nie planuje się podwyżki stawek podatku od nieruchomości.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję.
Następnie prowadzący obrady
Burmistrza Miasta jak niżej:

przystąpił

do

głosowanie

autopoprawek

Rada Miejska postanowiła:
- jednogłośnie - w związku z uczestnictwem w charakterze partnera w realizacji
projektu pn. „Taneczno-muzycznie idę do przedszkola” zwiększyć plan
dotyczący zakupu usług obcych w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę
32.400,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu
wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z poniższą tabelą.
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
Zadania własne
801 – Oświata
80104 – Przedszkola
2540
-- 32 400,00
i wychowanie
4300
32 400,00
-80104 – ogółem
32 400,00 32 400,00
jednogłośnie wykreślić z zadań przewidzianych do realizacji w projekcie
budżetu na 2015 rok zadanie ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
pn. „Budowa zatoki postojowej w ul. Gnieźnieńskiej” o wartości 100.000,00 zł.
Jednocześnie w związku z nieujęciem w projekcie budżetu na 2015 rok zadań
polegających na sporządzeniu dokumentacji budowy dróg miejskich
stanowiących kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2014 dopisano w rozdziale
60016 – Drogi publiczne gminne następujące zadania:
− „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic „za sądem”
o wartości 60.000,00 zł,
− „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy na odcinku od ul.
Średniej do ul. Przemysłowej” o wartości 50.000,00 zł,
− „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej”
o wartości 45.000,00 zł.
Środki na realizację powyższych zadań zabezpieczono wykorzystując uwolnione
100.000,00 zł wynikające z odstąpienia od realizacji zadania pn. „Budowa zatoki
postojowej w ul. Gnieźnieńskiej” oraz zmniejszając o 55.000,00 zł plan wydatków
na zakup nieruchomości na cele publiczne.
- jednogłośnie - w związku z otrzymaniem dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
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opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wągrowca w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
zwiększyć dochody budżetu o kwotę 58.548,00 zł tytułem dotacji z NFOŚiGW
na realizację przedmiotowego zadania, wprowadzając równocześnie do planu
wydatków budżetu nowe zadanie pn. „Wyznaczenie kierunków działań
o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z niezbędnymi
elementami” o wartości 68.880,00 zł. Środki na wkład własny wynoszący
10.332,00 zł (15% wartości zadania) zabezpieczono zwiększając planowane
dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 15 głosami „za”, 3– głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” w związku z koniecznością wypłaty w 2015 roku niezaplanowanych na etapie
projektu budżetu odpraw emerytalnych pracowników przechodzących na
emeryturę, a także trzymiesięcznego wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza,
który pełnił powyższą funkcję do końca 2014 roku postanowiła zabezpieczyć
dodatkowe środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 75023
– Urzędy gmin w kwocie 122.500,00 zł zwiększając planowane dochody z tytułu
podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- jednogłośnie - w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
postanowiła wprowadzić następujące zmiany o charakterze „technicznym” do
planu dochodów i wydatków budżetu. W zakresie dochodów budżetu z rozdziału
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw przenieść do rozdziału 90002 – Gospodarka
odpadami planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W zakresie planu wydatków przesunąć środki zabezpieczone
w paragrafach 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz 4370 – Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej do paragrafu, 4360 który otrzyma brzmienie – Opłaty
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w ramach poszczególnych
rozdziałów). Powyższe działania były czynnością techniczną niewpływającą na
zmiany w zakresie wielkości środków zabezpieczonych na realizacje
poszczególnych zadań ujętych w projekcie budżetu na 2015 rok;
- jednogłośnie - w związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej co do
formy załącznika nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok dokonać
zmiany formy przedmiotowego załącznika zgodnie z załącznikiem nr 12 do
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protokołu. Powyższe działanie były czynnością techniczną niewpływającą na
zmiany w zakresie realizacji budżetu.
Po zakończeniu głosowania autopoprawek prowadzący obrady poddał pod
głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2015 r. łącznie z wcześniej
przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
na 2015 rok.
Uchwała Nr V/16/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu
ad.pkt 14
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kiełbasiewicz
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 14 grudnia 2014 roku do Rady
Miejskiej w Wągrowcu wpłynęła skarga Pana M. S. na Dyrektora Przedszkola Nr
6 w Wągrowcu, która na sesji w 18 grudnia 2014 r. została przekazana Komisji
Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła zasadność
skierowania skargi Pana M. S. do Rady Miejskiej w Wągrowcu w oparciu
o Ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
uznając za organ właściwy do rozpatrzenia skargi Radę Miejską w Wągrowcu.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu przeanalizowała wszystkie
z przedstawionych dokumentów i odniosła się do stanu faktycznego:
- od 30 października 2014 r. do dnia 9 stycznia 2015 r. nie zaistniały żadne nowe
okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę bądź unieważnienie Uchwały Nr
XXXIX/264/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2014 roku;
- członkowie Komisji Rewizyjnej ponownie wnikliwie przeanalizowali
dokumentację źródłową otrzymaną z Przedszkola Nr 6 i nie dopatrzyli się
żadnych uchybień w rozpatrzeniu skargi Pana M.S. z dnia 17 czerwca 2014 roku;
- Komisja Rewizyjna nie stwierdziła też by do dnia 9 stycznia 2015 r. wpłynęły
inne zażalenia, skargi bądź uwagi na działanie Przedszkola Nr 6 oraz Pani
Dyrektor Violetty Giżyckiej. Reasumując Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że po obiektywnym i wnikliwym
rozpatrzeniu materiałów źródłowych dotyczących skargi Komisja postanowiła
uznać skargę za bezzasadną.
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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 20 radnych.
Rada Miejska 19 - głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr 6
w Wągrowcu.
Uchwała Nr V/17/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 15
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kiełbasiewicz
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 29 września 2014 r. do Rady
Miejskiej w Wągrowcu wpłynęło pismo Pana P. O. na działanie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu. W związku z brakiem możliwości
rozpatrzenia pisma przez Radę Miejską VI kadencji na sesji 30 października
2014r. wolą tejże Rady pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej VII kadencji. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła zasadność
skierowania pisma Pana P. O. na ręce Przewodniczącego w/w komisji w oparciu
o Ustawę Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
uznając za organ właściwy do rozpatrzenia skargi Radę Miejską w Wągrowcu.
Komisja Rewizyjna zapoznała się także z zasadami udzielania pomocy przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu w oparciu o Ustawę o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Wągrowcu po zapoznaniu się z pismem Pana P. O., a także zapoznaniu się ze
szczegółowym sprawozdaniem Kierownika MOPS-u odnośnie udzielenia
dotychczasowej pomocy skarżącemu odniosła się do stanu faktycznego:
- z pisma kierowanego do Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29.09.2014 r. przez
Pana P. O. nie wynika jednoznacznie, że jest to skarga gdyż w żadnym ze zdań
tego pisma Pan P. O. nie używa sformułowania skarga;
- w piśmie skarżący nie precyzuje, z jaką decyzją odmowną MOPS-u się nie
zgadza i na jaką chce złożyć skargę, bądź, od jakiej decyzji się odwołać;
- MOPS udzielił Panu P. O. pomocy w formie zasiłków celowych wielokrotnie:
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a) w roku 2011 dwukrotnie;
b) w roku 2012 siedmiokrotnie;
c) w roku 2013 dziesięciokrotnie;
d) w roku 2014 siedmiokrotnie;
- MOPS odmówił udzielenia pomocy podopiecznemu tylko w takich przypadkach
gdzie było to niezgodne z przepisami prawa bądź skarżący nie spełniał
określonych warunków (w roku 2014 decyzję odmowną na przyznanie zasiłku
celowego skarżący otrzymał czterokrotnie). Reasumując Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej - radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że Komisja po obiektywnym
oraz wnikliwym przeanalizowaniu pisma Pana P. O., wysłuchaniu Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiotowej sprawie uznała, że
skarga wniesiona przez Pana P.O. jest bezzasadna.
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 20 radnych.
Rada Miejska 19 - głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Uchwała Nr V/18/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 16
Pan Starosta Tomasz Kranc wraz z przedstawicielem ZOZ – Panem Arturem
Skrętnym
przedstawili
kierunki
remontów
i
modernizacji
szpitala,
a w szczególności Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego. Starosta wystąpił
z propozycją do Rady Miejskiej dotyczącą współfinansowania tej inwestycji
w wysokości 800.000 zł (300.000 zł w 2015 r. i w 2016 r. – 500.000 zł).
Starosta Wągrowiecki udzielił również wyczerpujących odpowiedzi na pytania
radnych dotyczących:
- prywatyzacji szpitala;
- likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (co w zamian);
- sytuacji finansowej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (czy generuje straty, czy
jest dochodowy).
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Burmistrz Miasta podziękował Panu Staroście za prezentację i przedstawienie
części problemu służby zdrowia, która dotyczy całego powiatu. Powiedział, że
temat ten będzie przedmiotem obrad komisji Rady Miejskiej. Decyzja dotycząca
dofinansowania modernizacji ZOL-u zostanie podjęta w terminie późniejszym.
Radny Krzysztof Tyborski złożył na ręce Pana Burmistrza oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek dotyczący likwidacji/usunięcia
pomnika przy ulicy Jeżyka, który hołduje czasom Milicji Obywatelskiej oraz Służby
Bezpieczeństwa jako organom socjalistycznej władzy ludowej.
Radny Wiesław Zając w odniesieniu do wniosku zgłoszonego przez radnego
Krzysztofa Tyborskiego powiedział – „co z tego, że zginie obelisk jeśli dalej
patronem tej ulicy pozostanie postać o bardzo wątpliwej biografii”. W związku
z tym złożył wniosek dalej idący - by radni w najbliższym czasie, na osobnym
spotkaniu zajęli się kwestią nazewnictwa ulic na terenie Wągrowca.
Radny Mieczysław Wołejko poinformował Radę, że raz w miesiącu, począwszy
od lutego br., w swoim okręgu wyborczym na Osiedlu Wschód będzie pełnił
dyżury w celu odbycia spotkań z wyborcami.
Radny Jakub Zadroga wnioskował o wyznaczenie spośród radnych opiekuna
Młodzieżowej Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Seniorów.

ad.pkt 17
Burmistrz Miasta w odpowiedzi na wnioski radnych powiedział:
- w kwestii wniosku zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Tyborskiego –
ustawa o samorządzie gminnym mówi, że do właściwości Rady należy sprawa
wznoszenia i znoszenia pomników. W związku z tym, że wniosek został
skierowany również do Rady Miejskiej, w najbliższym czasie przygotuje projekt
uchwały w tej sprawie, nad którym radni będą mogli dyskutować na
posiedzeniach komisji;
- w kwestii wniosku zgłoszonego przez radnego Wiesława Zająca powiedział, że
sprawa zmiany nazewnictwa ulic (weryfikacji ich patronów) wymaga konsultacji
z mieszkańcami ponieważ rodzi ona konsekwencje finansowe dla mieszkańców
np. wymiana dowodu osobistego, rejestracyjnego itp.;
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- w kwestii wniosku zgłoszonego przez radnego Jakuba Zadrogę – zaproponował
radnym rozważenie propozycji wytypowania opiekuna tych rad spośród
pracowników Urzędu Miejskiego.
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w uzupełnieniu wypowiedzi Pana
Burmistrza powiedział, że Młodzieżowa Rada Miejska ma swojego opiekuna –
Pana Tomasza Hoffmanna – pracownika Urzędu Miejskiego – z Wydziału
Promocji i Współpracy Zagranicznej.

ad.pkt 18
Wobec wyczerpania porządku obrad V 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 /

