Protokół Nr VI/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 19 lutego 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00

50

Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 18 .
Otwarcia obrad VI 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 V sesji z 22 stycznia 2015 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
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przyjęcie protokołu z V sesji 22 stycznia 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 taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłat do ceny wody oraz odbioru
ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31
marca 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2015 – 2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pomnika.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.
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ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 21 stycznia br. z okazji 70 rocznicy wyzwolenia miasta wraz z Panem
Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza złożył wiązankę kwiatów pod tablicą Burmistrza
Wachowiaka przy ulicy Gnieźnieńskiej;
- 4 lutego wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Panem Ryszardem Rączkowskim
i Sekretarzem Miasta Panem Markiem Sturmą wziął udział w pożegnaniu radnego
II,III i IV kadencji Jerzego Wyrembka, który odszedł na wieczna wartę,
- 5 lutego spotkał się z Burmistrzem Miasta w celu omówienia przygotowań do
sesji. Przedstawił również kwestie poprawy komunikatywności, udrożnienia
przepływu informacji, materiałów z organu wykonawczego, jego wydziałów do
komisji Rady, przewodniczących. Otrzymał zapewnienie, że sprawa ta będzie
przedmiotem najbliższego posiedzenia Kierownictwa Urzędu;
- 8 lutego udział w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Fundację „Do
Góry Głowa” Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół i Dyrekcji I Liceum
Ogólnokształcącego. Radę reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Pan Ryszard
Rączkowski;
- 10 lutego udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej. Przed Komisją spotkał się z radną Natalia Pałczyńską w związku
z podjętą decyzją o rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji. Podziękował
radnej za pracę;
- 12 lutego brał udział w koncercie „W karnawałowym nastroju” w Państwowej
Szkole Muzycznej z udziałem uczniów szkoły, pedagogów i orkiestry dętej.
W koncercie uczestniczyli również radni: Pani Natalia Pałczyńska i Pan Piotr Plewa;
- 13 lutego wraz z Panem Burmistrzem i radnymi: Adamem Kiełbasiewiczem
i Piotrem Plewą uczestniczył w uroczystości - 35 – lecia Przedszkola Nr 7 „Pod
Grzybkiem” oraz w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, która odbyła się w przedszkolu
11 lutego;
- 16 lutego udział w debacie o przyszłości MKS Nielba, w której uczestniczyło
również 12 radnych;
- 18 lutego udział w I części sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego;
- pełnił dyżur;
- prowadził bieżącą pracę, przygotowując dzisiejszą sesję.
Odbył również spotkanie z Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Panem
Włodzimierzem Naumczykiem, który zaproponował spotkanie w siedzibie MDK
w dniu 16 marca br. o godz. 17:00 wszystkich radnych (poza planem pracy). Celem
spotkania byłoby przybliżenie pracy instytucji, którą kieruje.
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Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- skarga Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu na
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury,
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła ww. skargę przekazać do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej celem jej rozpatrzenia.
- radnego Stanisława Igielskiego w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji sekretarza
Komisji Rozwoju Miasta.
Przewodniczący Rady powiedział również, że decyzję w sprawie wniosku
zgłoszonego na ostatniej sesji przez radnego Jakuba Zadrogę dotyczącego
wyznaczenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej z ramienia Rady Miejskiej
podejmie w marcu br.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Na
pierwszym posiedzeniu 5 lutego Komisja zapoznała się z informacją o działaniach
miasta wspierających rozwój przedsiębiorczości. Na drugim posiedzeniu 12 lutego
Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą
dzisiaj na sesji. Wszystkie projekty uchwał, Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej – radny Adam Kiełbasiewicz na wstępie sprawozdania bardzo
serdecznie podziękował radnej Natalii Pałczyńskiej za krótkie choć treściwe
przewodniczenie komisji. Wyraził ubolewanie z powodu podjęcia przez radną
decyzji o rezygnacji z przewodniczenia Komisji i stwierdził, że z tą decyzją
całkowicie się nie zgadza jednak szanuje wolę radnej.
W okresie międzysesyjnym Komisja odbyła dwa posiedzenia:
- 3 lutego członkowie Komisji zapoznali się z opinią rodziców, dyrekcji
wągrowieckich przedszkoli miejskich dotyczącej zadowolenia ze świadczonych
usług cateringowych w przedszkolach. Na Komisję zaproszeni zostali dyrektorzy
oraz przedstawiciele rad rodziców z przedszkoli miejskich. Podczas Komisji
Burmistrz Miasta przedstawił oraz odniósł się do wyników wcześniej
przeprowadzonych ankiet. Naturalnie toczyła się też debata odnośnie konfrontacji
między cateringiem, a powrotem do funkcjonowania kuchni przedszkolnych.
Problemem jednak jak zwrócił uwagę Burmistrz są kwestie finansowe.
Zdecydowana większość dyrektorów oraz rodziców wyrażała swoje zadowolenie ze
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świadczonych usług cateringowych Kolejną ważną informacją przekazaną przez
Burmistrza podczas komisji była kwestia zawartych umów. Firma cateringowa
28 listopada 2014 r. podpisała z ówczesnym burmistrzem miasta Wągrowca,
Stanisławem Wilczyńskim, nową umowę na dostarczanie posiłków do
wągrowieckich przedszkoli publicznych na kolejne trzy lata, która będzie
obowiązywać od 1 marca 2015 r., do końca lutego 2018 roku. W Komisji udział
wzięli przedstawiciele firmy cateringowej Państwo Katarzyna i Marcin Gajewscy,
którzy odnieśli się do wypowiadanych opinii oraz komentarzy podczas spotkania.
Następnie członkowie Komisji zapoznali się z długością i kadencyjnością umów
dyrektorów, która została przedstawiona przez Kierownika Wydziału Oświaty.
- drugie posiedzenie komisji odbyło się 10 lutego . Tematem kKmisji było
opiniowanie materiałów sesyjnych. Materiały dotyczyły kwestii:
a) ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec;
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy i umowy najmu;
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca;
d) likwidacji pomnika;
e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków i dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków na terenie miasta
Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 r.;
f) zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji oraz radna Strzelecka – Purczyńska, radni: Ryszard
Rączkowski, Piotr Plewa uczestniczyli w otwarciu wystawy prac Edwarda Dwurnika
w wągrowieckim Muzeum. 12 lutego Przewodnicząca Komisji oraz
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Rączkowski uczestniczyli w koncercie
charytatywnym fundacji „Do Góry Głowa”. 8 lutego Przewodnicząca Komisji oraz
radny Piotr Plewa uczestniczyli w koncercie w „Karnawałowym nastroju”
organizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. 16 lutego radna
Natalia Pałczyńska, radni: Piotr Plewa, Adam Kiełbasiewicz, Andrzej Reis
i Krzysztof Bucholc uczestniczyli w debacie sprawie organizacji sportu z Zarządem
MKS Nielba . W dniach 11 oraz 13 lutego radni: Piotr Plewa i Adam Kiełbasiewicz
uczestniczył w obchodach 35- lecia Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem”. W związku
z problematyką cateringu, radny Adam Kiełbasiewicz aby zapoznać się
z powyższym tematem spotykał się kilkukrotnie z dyrektorami przedszkoli: nr 7
Panią Hanną Andrzejewską oraz nr 6 Panią Violettą Giżycką. Zobowiązał się także
uczestniczyć w spotkaniu rodziców Przedszkola nr 6 poświęconemu cateringowi.
Spotkanie to ma odbyć się na początku marca br. O czym zainteresowanych
poinformuje w osobnym sprawozdaniu.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia:
- 11 lutego
Komisja odbyła posiedzenie w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji. Tematem tego posiedzenia była zgodnie z planem pracy
Komisji analiza sytuacji ekonomicznej spółki oraz omówiono propozycje taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na ternie miasta
Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Również tematem
tego posiedzenia było opiniowanie pozostałych materiałów sesyjnych. Wszystkie
projekty uchwał, Komisja zaopiniowała pozytywnie
- kolejne posiedzenie Komisja odbyła 18 lutego w siedzibie Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie. Komisja szczegółowo
zapoznała się z pracą tego składowiska oraz z planami na przyszłość.
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:
23 stycznia złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą tragiczną
śmierć Burmistrza Szymona Wachowiaka,
w styczniu i lutym lista Partnerów Programu Wągrowiecka Rodzina 3+
powiększyła się o cztery kolejne firmy: Księgarnię s.c. Muszyńscy, UbojnioMasarnię Karstusz sp.j.,F.H. „Szyszka” Małgorzaty i Grzegorza Owczarzaków
oraz „TOP MODA” Joanny Kruk. Tym samym, cieszący się coraz większym
zainteresowaniem wągrowiecki program wspierania rodzin wielodzietnych
powiększył się do 26 pomiotów, które oferują już ponad 165 rodzinom cenne
zniżki lokalne. Uzupełniają one zniżki wynikające z posiadania ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny, której użytkownikami jest już ok. 850 mieszkańców
naszego miasta. Zgodnie z przyjętym zwyczajem przyjął przedstawicieli nowych
Partnerów Programu Wągrowiecka Rodzina 3+ w ratuszu, podpisując z nimi
umowę i wręczając im partnerskie certyfikaty;
23 stycznia udział w otwarciu wystawy prac Edwarda Dwurnika w Muzeum
Regionalnym;
30 stycznia udział w wizytacji wągrowieckiego oddziału Związku Strzeleckiego
„Strzelec”. Spotkanie to, w którym wzięło udział ok. 200 osób, było jednocześnie
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okazją do zaprezentowania dorobku wągrowieckiego „Strzelca” oraz nabytych
przez jego członków umiejętności;
31 stycznia udział w corocznym zebraniu sprawozdawczym, na którym
podsumowano działalność strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu
w minionym roku;
2 lutego Burmistrz wdrożył w życie I etap reorganizacji działania Urzędu
Miejskiego. Powiedział, że działania te usprawnią pracę Urzędu i obsługę
mieszkańców naszego miasta, m.in. zlikwidowane zostały Wydziały Promocji
i Współpracy Zagranicznej oraz Rozwoju Miasta, a w ich miejsce został
powołany Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. Zlikwidowane zostały Miejski
Ośrodek Informacji Europejskiej oraz Gminne Centrum Informacji, a także
utworzone zostały nowe stanowiska pracy: audytora wewnętrznego, którego
zatrudnienie pozwoli na obniżenie kosztów prowadzonych do końca ub.r.
audytów przez firmę zewnętrzną oraz koordynatora systemów zarządzania;
3 lutego podsumowano wyniki badania ankietowego wyżywienia w placówkach
przedszkolnych zarządzanych przez miasto. Wyniki te są w przeważającej
części korzystne dla obecnego systemu wydawania posiłków, co było także
przedmiotem obrad Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Ponadto poinformował radnych, że umowa dot. cateringu w przedszkolach która
została podpisana przez poprzedniego burmistrza na kolejne 3 lata, na 3 dni
przed zakończeniem jego urzędowania, jest zgodna z prawem;
4 lutego udział w naradzie zorganizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego
nt. bezpieczeństwa publicznego;
od 6 do 8 lutego przewodniczył delegacji miasta, goszczącej na zaproszenie
władz partnerskiego miasta, w Gyula na Węgrzech. Nasza delegacja wzięła
udział w międzynarodowej konferencji pn. „Praca i rodzina”. Spotkanie na
Węgrzech zorganizowano przy okazji podsumowania realizacji tego projektu,
w ramach którego 5 samorządów – z Węgier, Rumunii, Włoch i Niemiec –
realizowały autorskie przedsięwzięcia i wymieniały się doświadczeniami
w zakresie tej dziedziny społecznej. Wągrowiec, jako miasto partnerskie Gyula,
uczestniczył w tym projekcie gościnnie. Burmistrz miał okazję zaprezentować
uczestnikom konferencji doświadczenia naszego samorządu w zakresie
wspierania dużej rodziny. Podczas pobytu w Gyula wziął także udział
w spotkaniu organizacyjnym związanym z nowym unijnym projektem
realizowanym przez samorząd tego węgierskiego miasta pn. „Udział
mieszkańców w europejskim życiu społecznym – wzmocnienie
zaangażowania społeczeństwa”. Do udziału w nim zaproszono również nasze
miasto. Jest to spora szansa na uzyskanie środków z UE na wsparcie działania
organizacji pozarządowych działających w Wągrowcu;
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13 lutego udział w uroczystych obchodach 35. rocznicy istnienia Przedszkola
nr 7 w Wągrowcu. Burmistrz pogratulował dyrektor Przedszkola oraz jej
pracownikom dotychczasowej pracy wychowawczej, życząc im wielu sukcesów
w przyszłości;
15 lutego uczestniczył w uroczystości zakończenia VII Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców. W imprezie tej uczestniczyło około 330
chłopców skupionych w 27 drużynach z 12 miast z całej Polski. Podczas turnieju
rozegrano łącznie 84 mecze;
17 lutego na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego udział w naradzie
burmistrzów i wójtów na którym zebrani zapoznali się z budżetem powiatu na
2015 r. oraz zadaniami, które będą realizowane wspólnie;
18 lutego spotkał się z przedstawicielami Zarządu MKS Nielba w celu
omówienia dalszej współpracy. Poinformował Radę, że dzisiaj ukazało się na
stronach internetowych miasta i klubu oświadczenie Burmistrza i Prezesa MKS
Nielba dotyczące wypracowanej wspólnej wizji rozwoju sportu wśród dzieci
i młodzieży oraz grup seniorskich w br. w latach kolejnych.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko oświadczył, że Burmistrz Miasta powinien pojawić się na
spotkaniu – debacie publicznej na temat przyszłości i finansowania Klubu MKS
Nielba, które odbyło się 17 lutego. Powiedział, że miejscowe tradycje sportowe,
które maja 90 lat należy pielęgnować oraz, że spotkanie w zaciszu gabinetu nie jest
rozwiązaniem;
- Danuta Strzelecka – Purczyńska pytała czy w związku z reorganizacją
w Urzędzie Miejskim nastąpiły zwolnienia pracowników.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- w ramach reorganizacji Urzędu Miejskiego nie nastąpiły żadne zwolnienia;
- w odniesieniu do wypowiedzi radnego Mieczysława Wołjeki powiedział, że kwota,
która została zaplanowana w projekcie budżetu na sport została niezmieniona
i zapisana w budżecie miasta na 2015 r. Powiedział, że nie ucieka od dyskusji ani
od trudnych decyzji, że jeżeli już to powinna być merytoryczna, a nie na zasadzie –
kto ma racje. Organizatorzy debaty zostali poinformowani przez Burmistrza, że nie
weźmie w niej udziału i wysłał również pismo w tej sprawie informujące dlaczego
podjął taką decyzję i zaprosił Zarząd Klubu na spotkanie do ratusza, które było
spotkaniem konkretnym i merytorycznym. Obydwie strony wyszły z tego spotkania
zadowolone, wyjaśniono sobie wiele kwestii i obiecano, że takich spotkań będzie
więcej. Debata zorganizowana przez Klub nie dotyczyła tego - czy miasto chce
sport finansować - czy nie, chodziło tylko o przełożenie ciężaru sportu amatorskiego
na sport zawodowy. Burmistrz stwierdził, że sport dzieci i młodzieży na tym
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najniższym poziomie, za który odpowiada gmina powinien być priorytetem,
natomiast dyskusję nt. sportu zawodowego, czy jest on kontynuacją sportu
amatorskiego i ważny do promocji naszego miasta pozostawił radnym do dyskusji.
Ponadto oświadczył, że każdy wg. swojego sumienia powinien ocenić czy jesteśmy
tak bogatym miastem by finansować sport zawodowy. Kończąc wypowiedz odesłał
radnych do artykułu który ukazał się w ostatnich dniach w „Przeglądzie sportowym”
nt. finansowania sportu przez duże miasta.
ad.pkt 6
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. _ Pan
Szymon Tuliszkiewicz zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków i dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków na
terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że
W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4
ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji, Burmistrz Miasta Wągrowca
ustalił, że:
1. wniosek został złożony w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowej taryfy;
2. taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy
z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz
przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r.
Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.
Założono, że w okresie obowiązywania taryfy dostawy wody oraz ilości odebranych
i oczyszczonych ścieków pozostaną na poziomie bliskim do okresów minionych.
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci przedsiębiorstwa zostały
wyposażone w wodomierze główne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
wyróżniono dwie odrębne grupy odbiorców usług. Decydujący wpływ na takie
rozwiązanie ma zróżnicowanie kosztów obsługi odbiorcy i stopień
nierównomierności poboru wody i zrzutu ścieków oraz zróżnicowane opłaty
środowiskowe. Stosując się także do obecnie obowiązujących przepisów,
pozostawia się taryfę ryczałtową za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do
sieci kanalizacji deszczowej, które wg Prawa Ochrony Środowiska i innych
przepisów są ściekami. Przy kalkulacji na okres 01.04.2015 r. - 31.03.2016 r.
podstawę ustalenia taryf stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia ) dane
ewidencji księgowej za poprzedni okres obrachunkowy.

10

Do obliczeń niezbędnych przychodów zastosowano:
- wskaźnik amortyzacji środków trwałych zgodny z Ustawą o podatku dochodowym
od osób prawnych, zróżnicowany w zależności od oceny technicznego zużycia;
- aktualne stawki podatków i opłat obowiązujące w 2015 roku, zarówno w zakresie
podatku od nieruchomości i budowli, opłat za wbudowanie sieci w pas drogowy jak
i opłat za korzystanie ze środowiska;
- w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen jednostkowych
wynikający ze wzrostu cen produkcji przemysłowej, cen nośników energii oraz
zmiany zakresu rzeczowego.
Zmiana wysokości taryf wynika ze wzrostu kosztów, które w porównaniu do
wykonania w 2014 r. zwiększą się o 552 tys. zł. tj. o 5,7%. Na kwotę tą składają się
m.in.:
- wzrost amortyzacji o kwotę 73 tys. zł. z tytułu przyrostu wartości środków trwałych;
- wzrost kwoty należnych podatków lokalnych i opłat o kwotę 105 tys. zł.;
- przyrost płac i pochodnych o kwotę 146 tys. zł., w tym narzutów na płace o 37 tys.
zł.;
- wzrost kosztów remontów o 125 tys. zł.;
- wzrost kosztów materiałów o 8 tys. zł.;
- spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o 15 tys. zł.;
- spadek kosztów usług zewnętrznych o 57 tys. zł.
Zakłada się również zmianę wyniku na działalności, tj. spadek o 128 tys. zł.
w porównaniu do roku 2014, a w szczególności zmiany wyniku na sprzedaży;
- wody z 63 073,29 na 6 658 zł.;
- ścieków z 145 262 na 50 989 zł.
Dochód z kanalizacji opadowej pozostający do dyspozycji Spółki przeznaczony
będzie na budowę tej sieci i zapewnienie środków na realizację planu rozbudowy i
modernizacji.
We wnioskowanych taryfach przewiduje się następujące zmiany:
- ceny wody i ścieków z uwzględnieniem dopłat, przedstawia poniższa tabela nr 1.
Tabela nr 1 – zmiany cen wody i ścieków z uwzględnieniem dopłat w okresie
obowiązywania nowych taryf
woda

taryfa 2014

gosp. domowe
nieprodukcyjni
przemysł
ścieki

2,47
2,80
2,80
taryfa 2014

gosp. domowe
nieprodukcyjni
przemysł

5,49
5,74
5,74

taryfa
wnioskowana
2,80
3,15
3,15
taryfa
wnioskowana
5,72
6,15
6,15

dopłata
gminy
0,35
0,00
0,00
dopłata
gminy
0,24
0,00
0,00

taryfa dla
odbiorcy
2,45
3,15
3,15
taryfa dla
odbiorcy
5,48
6,15
6,15

zmiana dla
odbiorcy
99,2%
112,5%
112,5%
zmiana dla
odbiorcy
99,8%
107,1%
107,1%
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- zmiany opłat abonamentowych z efektem wzrostu przychodów o 69 tys. zł.;
- zmiany opłat za ładunki przekraczające wartości umowne w ściekach i płynnych
odpadach komunalnych;
- niezmienione ceny jednostkowe za odprowadzanie wód opadowych.
Przy opracowywaniu nowych taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie
niskim poziomie dla odbiorców i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej
działalności Spółki, przy uwzględnieniu realizacji koniecznych inwestycji
modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska. Szacuje się, że wprowadzenie
dopłat do cen wody i ścieków w wysokości określonej w § 6 ust. 2 uchwały
skutkować będzie dodatkowym obciążeniem budżetu miasta w wysokości 355.395
zł w roku 2015. Wniosek otrzymał również pozytywną opinię Rady Nadzorczej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.
Taryfy podlegają zatwierdzeniu – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy – w drodze uchwały
rady gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45
dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy albo
o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie
z przepisami (art. 24 ust. 5 ustawy). Z uwagi na powyższe oraz na to, że
dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 31 marca 2015 roku, Dyrektor Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – Pan Szymon Tuliszkiewicz
powiedział, że podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali:
- radny Jakub Zadroga powiedział, że należy obalić funkcjonujący w Wągrowcu
mit, że w Wągrowcu mamy drogą wodę i ścieki, co wynika z zestawienia które
dostarczył radnym Prezes Spółki. Zaapelował do mediów obecnych na sesji, aby
uświadomiły mieszkańcom jaka jest faktycznie w tej kwestii prawda oraz żeby na
swoich stronach zamieściły zestawienie cen wody i ścieków okolicznych miast
i gmin. Mówił, że niewątpliwie tematem dyskusji będzie dopłata do cen wody
i ścieków, którą proponuje Pan Burmistrz. Na przykładzie Mieściska, stwierdził, że
taka dotacja jest słuszna, gdyż tam cena m3 za wodę i ścieki wynosi ok. 15 zł,
natomiast w naszym mieście jest ona niepotrzebna i jest ona stratą do budżetu
miasta w wysokości blisko 355 000 zł. Uważał, że dywidendę, która powstanie
w przedsiębiorstwie można przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa lub gdyby
miasto tę dywidendę zabrało przedsiębiorstwu, to można środki te przeznaczyć na
inwestycje. Powiedział, że przeciętnego mieszkańca interesuje tyko to czy ma przy
domu drogę, chodnik, oświetlenie, a nie to czy miasto kogoś wspomaga. Kończąc
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wystąpienie zaapelował do radnych o rozsądek w sprawie - czy dotacja do cen
wody i ścieków jest naprawdę potrzebna;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska była przeciwna uchwaleniu dotacji
z budżetu miasta do cen wody i ścieków. Mówiła, że od dwóch lat nie było podwyżki
cen za wodę i ścieki, a stałe koszty utrzymania spółki rosną. Na komisji Prezes
Spółki oświadczył, że w przypadku nie otrzymania dotacji, ceny za wodę i ścieki
wzrosną i będzie to tylko koszt ok. 2 zł miesięcznie dla przeciętnego mieszkańca.
W związku z tym oświadczyła, że dotacja zostanie przejedzona, zamiast ją dobrze
spożytkować, chociażby na remonty czy budowę ulic. Kończąc wystąpienie
powiedziała, że nigdy jak pamięta, miasto nie dotowało cen wody i ścieków.
- radny Piotr Plewa powiedział, że radni w sprawie dotacji powinni zaufać
Burmistrzowi i prezesowi spółki i za jakiś czas osądzić czy ta decyzja była słuszna
czy nie;
- radny Mieczysław Wołejko oświadczył, że propozycja dotacji jest bardzo
bałamutna i nierozsądna.
Mówił o dobrej sytuacji ekonomicznej naszych
wodociągów – osiąga niezłe wskaźniki, energochłonność jest na poziomie 0,4%,
straty na poziomie 18%, zysk netto za 2014 r. to kwota 400.000 zł oraz, że
skandalem jest to, że zysk ten ma zostać odprowadzony do budżetu i przeznaczony
na dopłatę do cen wody i ścieków. Kończąc wystąpienie oświadczył, że nie widzi
żadnych racjonalnych przesłanek dla wprowadzenia dopłaty i w imieniu Klubu
Radnych Samorządność Wągrowiecka 2000 zgłosił wniosek o wykreślenie
z omawianego projektu uchwały zapisu paragrafu 6 i 7 o treści:
„§ 6. 1. Ustala się dopłatę do ceny wody dla odbiorców wody zaliczanych do
grupy gospodarstw domowych oraz dopłatę do ceny odbieranych ścieków od
grupy gospodarstw domowych wymienionych w § 1 i § 3.
2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 wynoszą:
1) do dostarczonej wody, w wysokości 0,35 zł netto za 1 m3, plus podatek
VAT,
2) do odebranych ścieków, w wysokości 0,24 zł netto za 1m3, plus podatek
VAT.
§ 7. Źródłem finansowania dopłat, o których mowa w § 6 będą dochody
własne Gminy miejskiej Wągrowiec”.
- Burmistrz Miasta powiedział, że cena wody jest produktem szczególnie
wrażliwym i dla każdego mieszkańca liczy się każdy grosz. Odpowiednia polityka
w tym zakresie musi prowadzić do tego aby samorząd realizował swoje zadania
w taki sposób jak został do tego powołany. Wspomniał jak to miało miejsce w latach
poprzednich – jak cała dywidenda trafiała do budżetu. Powiedział, też, że środki
unijne w przedsiębiorstwie nigdy nie były wykorzystane. W sytuacji kiedy uda się je
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pozyskać, jest szansa na stabilizację finansową firmy i na to, by ta dopłata
w przyszłym roku była niższa. Burmistrz odniósł się również do wniosku
zgłoszonego przez radnego Mieczysława Wolejko i wyraził wątpliwość, czy
wykreślenie tych dwóch paragrafów z projektu uchwały, które mówią o dopłatach
będzie zgodne z prawem.
- Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Pan
Szymon Tuliszkiewicz zabrał głos w sprawie symulacji wzrostu rachunku dla 4
osobowej rodziny w domku jednorodzinnym w przypadku braku uchwalenia dopłaty
i powiedział, że wzrost w skali roku do takiego modelu rodziny wyniesie ok. 97 zł.
- radny Tomasz Kruk mówił, że projekt tej uchwały był szeroko omawiany na
posiedzeniach komisji. Odniósł się też do wypowiedzi radnych i powiedział:
- głównie pod uwagę powinniśmy brać sytuację ekonomiczną naszych
mieszkańców, a nie porównywać z miastami naszego powiatu,
- w poprzednich latach nałożono na miasto szereg zobowiązań (np. budowa
aquaparku czy rewitalizacja terenów pokolojewych), co było powodem, że wiele
potrzebnych inwestycji w mieście nie było realizowanych (np. budowa dróg
osiedlowych).
Ponadto wyraził wątpliwość - czy kwota 355.000 zł cokolwiek zmieni i spowoduje,
że jakakolwiek ulica zostanie wybudowana. Przypomniał również radnym, że
w późniejszych miesiącach mamy w planach pracy komisji dyskutować na temat
dróg w mieście i odnieść się do planów organu wykonawczego w tym zakresie.
Kończąc wypowiedź zgłosił wniosek o przeprowadzenie zgodnie z § 47
Regulaminu Rady Miejskiej głosowania imiennego – by mieszkańcy wiedzieli
jak kto głosował - kto z radnych jest za utrzymaniem stawek za wodę i ścieki
w wersji zaproponowanej w projekcie uchwały lub kto jest za tym aby były
one wyższe;
- radna Danuta Strzelecka nadmieniła również, by mieszkańcy wiedzieli, że Rada
głosując przeciw dotacji nie głosuje przeciw mieszkańcom. Głosowanie przeciw
dotacji jest głosowaniem za tym, aby te pieniądze zostały wykorzystane w inny
sposób – nie zostały przejedzone;
- radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że obrady sesji są jawne, że uczestniczy
w niej prasa i w związku z tym oświadczyła, że nie ma potrzeby głosowania
imiennego nad omawianym projektem uchwały.
Następnie prowadzący obrady zwrócił się z prośbą do radcy prawnego – Pani
Marzeny Borowińskiej o opinię w sprawie wniosku, który zgłosił radny Mieczysław
Wołejko.
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Radca prawny Urzędu powiedziała, że kwestia dopłat do cen wody i ścieków jest
uznaniowa i jest dopuszczalne wykreślenie z omawianego projektu uchwały zapisu
§ 6 i 7 oraz, że jeżeli Rada uzna, że jest potrzeba i konieczność, to te dopłaty
można wprowadzić w każdym czasie.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję nad omawianym projektem uchwały
i przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Mieczysława
Wołejko dotyczącego wykreślenia z omawianego projektu uchwały zapisu
paragrafu 6 i 7 o treści:
„§ 6. 1. Ustala się dopłatę do ceny wody dla odbiorców wody zaliczanych do
grupy gospodarstw domowych oraz dopłatę do ceny odbieranych ścieków od
grupy gospodarstw domowych wymienionych w § 1 i § 3.
2. Dopłaty, o których mowa w ust. 1 wynoszą:
1) do dostarczonej wody, w wysokości 0,35 zł netto za 1 m3, plus podatek
VAT,
2) do odebranych ścieków, w wysokości 0,24 zł netto za 1m3, plus podatek
VAT.
§ 7. Źródłem finansowania dopłat, o których mowa w § 6 będą dochody
własne Gminy miejskiej Wągrowiec”.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada Miejska 10 - głosami „za”, 9 głosami – „przeciw” przy 1 – głosie –
„wstrzymującym” przyjęła ww. wniosek.
Następnie przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Tomasza
Kruka w sprawie przeprowadzenia głosowania imiennego nad omawianym
projektem uchwały, który uwzględnia wcześniej zgłoszony i przyjęty przez Radę
wniosek Mieczysława Wolejko.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada Miejska 15 - głosami „za”, przy 5 – głosach – „wstrzymujących” przyjęła
ww. wniosek.
Kolejno prowadzący obrady poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia
2015 r. do 31 marca 2016 r., który uwzględnia przyjęty przez Radę wniosek
zgłoszony przez radnego Mieczysława Wołejko.
W głosowaniu imiennym brało udział 20 radnych.
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- radny Dariusz Bąk – głos „za”;
- radny Krzysztof Bucholc – głos „za”;
- radny Zbigniew Byczyński – głos „wstrzymujący”;
- radny Marek Drobik – głos „przeciwny”;
- radna Małgorzata Fimiak – głos „za”;
- radny Grzegorz Igielski – głos „wstrzymujący”;
- radny Adam Kiełbasiewicz – głos „wstrzymujący”;
- radny Tomasz Kruk – głos „wstrzymujący”;
- radny Dionizy Macioszek – głos „wstrzymujący”;
- radna Natalia Pałczyńska – głos „za”;
- radny Piotr Plewa – głos „wstrzymujący”;
- radny Ryszard Rączkowski – głos „przeciw”;
- radny Andrzej Reis – głos „za”;
- radny Piotr Seemann – głos „przeciw”;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska – głos „za”;
- radny Krzysztof Tyborski – głos „za”;
- radny Mieczysław Wołejko – głos „za”;
- radny Jakub Zadroga – głos „za”;
- radny Wiesław Zając – głos „przeciw”;
- radny Ryszard Zych – głos „za”.
Rada Miejska 10 – głosami „za”, 4 – głosami – „przeciw” przy 6 – głosach
:”wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
Uchwała Nr VI/19/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015 – 2033.
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Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która wynikała z wcześniej podjętej przez Radę uchwały
w sprawie taryf za wodę i ścieki, a konkretnie nie ujęcia w tej uchwale dopłat do cen
wody i ścieków. W związku z powyższym zaproponował w przedłożonym projekcie
uchwały w zakresie wieloletniej prognozy finansowej umniejszyć wartość
angażowanych w bieżącym roku wolnych środków o 355.395 zł tj. wartość
planowanych dopłat.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w załączniku określającym
przedsięwzięcia wieloletnie zwiększa się o kwotę 1.653.788,00 zł limit wydatków
dla roku 2015 w zakresie przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP
w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Powyższe stanowi
rozliczenie środków, które nie zostały wydatkowane na realizację przedmiotowego
zadania w roku 2014 w związku z czym nie ulega zmianie wartość łącznych
nakładów finansowych na realizowane przedsięwzięcie.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie
wolnych środków zwiększa się o kwotę 1.673.788,00 zł planowane przychody roku
2015. Aktualizuje się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie modyfikacji tegorocznego budżetu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015 – 2033.
Uchwała Nr VI/20/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 8
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 wynikała z wcześniej podjętej przez Radę uchwały
w sprawie taryf za wodę i ścieki, a konkretnie nie ujęcia w tej uchwale dopłat do cen
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wody i ścieków. W związku z powyższym w przedłożonym projekcie uchwały
dochody pozostały w wielkości niezmienionej tj. 67.658.709 zł, natomiast wydatki
uległy umniejszeniu o kwotę 355.395 zł i będą wynosiły 71.968.419 zł.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że dochody budżetu zwiększa się
o kwotę 49.900,00 zł tytułem planowanych wpływów od innych gmin refundacji
kosztów ponoszonych na dzieci z ich terenu, które uczęszczają do przedszkoli
funkcjonujących na obszarze miasta Wągrowca, w tym z:
- Gminy Budzyń – 5.453,00 zł
- Gminy Rogoźno – 9.180,00 zł
- Gminy Janowiec Wielkopolski – 9.180,00 zł
- Gminy Skoki – 3.727,00 zł
- Gminy Mieścisko – 7.453,00 zł
- Gminy Gołańcz – 11.180,00 zł
- Gminy Wapno – 3.727,00 zł.
Powyższą kwotę stanowiącą zwiększenie strony dochodowej budżetu postanawia
się przeznaczyć na następujące cele:
Oświata i wychowanie 35.500,00 zł:
- refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem
do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie dzieci z obszaru miasta Wągrowca –
21.897,00 zł, w tym dla:
- Gminy Mieścisko – 5.154,00 zł
- Gminy Skoki – 8.454,00 zł
- Gminy Margonin – 8.289,00 zł
- zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli
funkcjonujących na terenie miasta Wągrowca - 13.603,00 zł.
Kultura fizyczna - realizacja projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem
pływać”, którego operatorem będzie Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Poznaniu - 14.400,00 zł.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 1.653.788,00 zł przeznaczając na
zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP
w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” – rozliczenie roku 2014.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 2.000,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych
zasiłków stałych i okresowych.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – przychody budżetu większa się
o 1.653.788,00 zł,
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

18

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali;
- radny Jakub Zadroga wnioskował o wykreślenie z projektu uchwały 20.000 zł
przeznaczonych są na opracowanie
dokumentacji technicznej na
modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej na osiedlu Berdychowo.
Powiedział, że zależy mu na zrównoważonym rozwoju całego miasta oraz, że nie
jest przeciwnikiem budowy boisk czy rozwoju sportu na osiedlach. Oświadczył, że
proces inwestycyjny musi odbywać się w sposób rozsądny. Mówił, że na osiedlach:
Jaśniak, Straszewo, Piaskowa mieszka bardzo wiele młodych osób. Z danych,
które posiadał to 629 osób do 20 roku życia, które od wielu lat czekają na boisko,
do tej pory walczyli bezskutecznie. Osiedle na Berdychowie ma 275 osób do 20
roku życia i co jest istotne posiada boisko, na którym przeprowadzono renowację
placu do gry w koszykówkę oraz jest tam również nowy plac zabaw;
- radny Mieczysław Wołejko poparł wniosek zgłoszony przez radnego Jakuba
Zadrogę. Powiedział, że miasto powinno się równomiernie rozwijać i że nie może
być tak, że w pewne miejsca są przeinwestowane, a o innych się zapomina;
- Wiceprzewodniczący Rady – Pan Dariusz Bąk powiedział, że na Berdychowie
jest plac zabaw i boisko na którym nie da się grać. Na Berdychowie jest drużyna
która gra w lidze, odbywają się rozgrywki na które przyjeżdżają również drużyny
z innych miast, odbywa się wiele imprez. Zaapelował do radnych o pozostawienie
tych 20.000 zł w projekcie uchwały, które pozwoliłby na docelowe zakończenie tej
inwestycji;
- Burmistrz Miasta powiedział, że do końca miesiąca miasto ma możliwość
złożenia wniosku o aplikowanie środków zewnętrznych na zadania nie realizowane
od podstaw, ale na polepszenie, modernizację istniejącej już infrastruktury i stąd
zabezpieczono w omawianym projekcie uchwały 20.000 zł na opracowanie
dokumentacji na modernizację boiska na Berdychowie. Ministerstwo finansuje tego
typu zadania w 50%. Powiedział, że z tego zadania można zrezygnować, ale nie
wiadomo kiedy pojawi się kolejna szansa na dofinansowanie;
- radny Jakub Zadroga zadał pytanie – czy jest to ten sam projekt ministerialny,
z którego pozyskał środki Ośrodek Sportu i Rekreacji i czy w tym projekcie nie jest
zapisany istotny warunek, że boisko 3 lata wstecz musi być użytkowane przez klub
sportowy. Radny oświadczył, że jeżeli w tym projekcie ministerialnym jest zawarty
ten warunek, to miasto tych pieniędzy nie otrzyma,
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- radny Mieczysław Wolejko powiedział, że dzisiaj i wielokrotnie Pan Burmistrz
mówi o środkach unijnych, ale nie mówi o tym jak jest skomplikowana procedura
ich pozyskiwania, jak to długo trwa. Powiedział, że najpierw trzeba mieć konkretny
projekt, później trzeba przejść przez sito określonych procedur. Stwierdził, że środki
unijne w tym roku do nas zapewne nie trafią i jak na razie będziemy musieli sobie
radzić sami,
- Burmistrz Miasta powiedział, że nie mówił o środkach unijnych tylko
o ministerialnych, a to jest duża różnica. Mówił też, że aby podchodzić do środków
unijnych trzeba posiadać gotowe projekty, bez projektu nie możemy aplikować
o nic i w najbliższym czasie zwróci się do Rady o zabezpieczenie w budżecie
środków na ten cel, z tego względu, że jest to podstawowy załącznik do wniosku.
Odpowiedział też na pytanie radnego Jakuba Zadrogi – jest to projekt ministerialny,
który stawia wymóg użytkowania tego boiska przez 3 lata wstecz przez klub
sportowy. Obecnie wyjaśnia czy lokalny klub sportowy, który działa na osiedlu
Berdychowo spełnia ten warunek.
Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania wniosku zgłoszonego
przez radnego Jakuba Zadrogę o wykreślenie z projektu uchwały 20.000 zł
przeznaczonych są na opracowanie dokumentacji technicznej na
modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej na osiedlu Berdychowo.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła 10 – głosami „za, 8 – głosami
przeciw” przy 2 – głosach – „wstrzymujących”.
Kolejno prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką i przyjętym wnioskiem.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr VI/21/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
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wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że uzasadnienie prawne podjęcia
uchwały stanowi art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który
dopuszcza odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu na
czas określony dłuższy niż 3 lata pod warunkiem uprzedniego wyrażenie zgody, na
takie odstąpienie, przez radę gminy. Przedmiotem najmu jest nieruchomość, na
której zlokalizowano plac postojowy dla autobusów oraz budynek użytkowy restauracja. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi element regulacji terenowo prawnej związanej z realizacją projektu p.n. „Rewitalizacja budynku dworca PKP
w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Bezprzetargowe zawarcie
długoterminowej umowy najmu terenu przeznaczonego na miejsce postoju
autobusów, o pow. ca 1800 m2, zagwarantuje funkcjonowanie regionalnego
transportu autobusowego, a jej podpisanie jest konsekwencją przyjętych w 2013 r.
założeń realizacji wyżej opisanej inwestycji. Oddanie w długoterminowy najem,
w drodze bezprzetargowej, budynku restauracji, o pow. użytkowej ca.190 m2, także
stanowi konsekwencję przyjętych wcześniej koncepcji, związanych z przebudową
budynku dworca. Powiedział też, że podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków
finansowych dla budżetu miasta i jej podjęcie 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Uchwała Nr VI/22/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że uzasadnienie prawne podjęcia
uchwały stanowi art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który
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dopuszcza odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy
na czas nieoznaczony pod warunkiem uprzedniego wyrażenie zgody, na takie
odstąpienie, przez radę gminy. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości na
których zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Podjęcie uchwały
umożliwi zmianę okresu dotychczas obowiązującej umowy dzierżawy zawartej, za
zgodą rady, na czas oznaczony 25 lat, na czas nieoznaczony. Zmiana umowy
w tym zakresie jest warunkiem koniecznym uzyskania przez MSOK Sp. z o.o.
w Wągrowcu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska.
Powiedział też, że podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla
budżetu miasta i jej podjęcie 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Uchwała Nr VI/23/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Ustawa o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. nazywana
„ustawą rekrutacyjną” wprowadziła nowe zasady przyjmowania dzieci do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
określając, że do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria ustawowe, które mają równą wagę:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
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4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016, brane są pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb
rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Kryteria te mogą mieć
różną wagę. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określa Rada
gminy. Określone w uchwale kryteria uwzględniane na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec zostały
opracowane wspólnie z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych
z uwzględnieniem ww. zasad i były stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2014/2015.
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 ustalenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr VI/24/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2015 r.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 11a ustawy
o ochronie zwierząt, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Najpóźniej do 1 lutego, projekt programu powinien zostać przekazany do
zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom
społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym
na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich,
działających na obszarze gminy. Projekt uchwały został przekazany w ustawowym
terminie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń
z Wągrowca oraz Kołu Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Kontynuacja
zaproponowanych w niniejszym programie działań ma na celu zmniejszenie ilości
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca, szybszą adopcję zwierząt
przebywających w schroniskach oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
W związku z powyższym Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
powiedział, że podjęcie niniejszej 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 brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Wągrowca w 2015 r.
Uchwała Nr VI/25/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad.pkt. 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie likwidacji pomnika upamiętniającego 20 rocznicę powołania Milicji
Obywatelskiej.
Uzasadniając jej podjęcie powiedział, że niniejsza uchwała powstała w związku
z wnioskiem o usunięcie pomnika, z którym wystąpił Pan Krzysztof Tyborski, radny
Rady Miejskiej w Wągrowcu. Wskazuje w nim na niechlubne działania byłych
organów bezpieczeństwa, zarówno bezpośrednio po zakończeniu II wojny
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światowej, jak i w czasach PRL-u. Przejawiały się one bowiem nie tylko
w zwalczaniu zwykłej przestępczości, ale także w walce z opozycją
niepodległościową i manifestacjami. Dzisiaj, niemal 26 lat od chwili zerwania
z systemem, który bezpośrednio wpływał na działania organów bezpieczeństwa
wymierzone w polskie społeczeństwo – mimo szacunku dla historii Wągrowca
i Polski oraz pojedynczych ludzi, którzy położyli zasługi w walce o wolność naszego
kraju – pomnik ten przynosi miastu wstyd i upokorzenie. Nie możemy jako Polacy –
mieszkańcy Wągrowca relatywizować zła i agresji. Pomnik jako symbol panowania
i ucisku organów bezpieczeństwa i symbol walki o władzę ludową jest niegodny
dzisiejszego miejsca i powinien zostać usunięty z przestrzeni publicznej miasta.
Wobec powyższego Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że podjęcie uchwały
uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Stanisław Igielski pytał o koszty likwidacji pomnika.
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury w odpowiedzi na pytanie radnego
oświadczył, że przewidywane koszty likwidacji pomnika wraz z uporządkowaniem
tego terenu mogą wynieść w granicach 2.000 zł do 3.000 zł.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 12 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 1 – glosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie likwidacji pomnika.
Uchwała Nr VI/26/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 14
Radny Krzysztof Tyborski podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie
likwidacji pomnika i powiedział, że po jego likwidacji pojawi się wolne miejsce.
W związku z tym zwrócił się do Pana Burmistrza o rozważenie propozycji
wykonania prawo-skrętu w ulicy Jeżyka przy wjeździe w ulicę Kościuszki.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Ryszard Rączkowski zabrał głos w kwestii punktu
6 sesji który dotyczył podjęcia uchwały w sprawie taryf za wodę i ścieki. Zwrócił się
z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady o sprawdzenie – czy jest zgodne
z prawem - by po złożeniu i przyjęciu przez Radę wniosku radnego zgłoszonego do

25

omawianego projektu uchwały, radny mógł poprosić o przerwę w obradach z uwagi
na fakt, że projekt uchwały po przyjęciu wniosków ulega dużej zmianie.
Radny Mieczysław Wołejko zgłosił dwa wnioski:
- pierwszy dotyczył wykonania wiaty na przystanku autobusowym Zakładu
Komunikacji Miejskiej przy ulicy Mikołajczyka;
- drugi wniosek dotyczył sprawdzenia działania monitoringu – kamera przy bloku nr
11 na Osiedlu Wschód.
ad.pkt 15
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym powiedział:
- wniosek radnego Krzysztofa Tyborskiego zostanie rozważony na etapie
przebudowy ulicy Kościuszki,
- wnioski zgłoszone przez radnego Mieczysława Wołejko zostaną przekazane do
realizacji przez merytoryczne wdziały Urzędu Miejskiego.
ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad VI 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 /

