Protokół Nr VII/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 26 marca 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00
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Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 18 .
Otwarcia obrad VI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Wiceprzewodniczący
Rady Dariusz Bąk. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Bąk.
W obradach uczestniczyło 19 radnych na ogólny stan 20 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny usprawiedliwiony radny:
- Zbigniew Byczyński – Przewodniczący Rady Miejskiej.
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 VI sesji z 19 lutego 2015 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Prowadzący obrady z uwagi na nieobecność na dzisiejszej sesji Przewodniczącego
Rady wnioskował o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 3 – „Informacja
o pracy Przewodniczącego Rady”.
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Rada Miejska jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z VI sesji 19 lutego 2015 r.
3. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia
Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na
stałe obwody głosowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez
operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina miejska
Wągrowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska Wągrowiec oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Wągrowcu na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.
12. Przyjęcie informacji o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
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13. Przyjęcie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności za
2014 r. oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.

ad.pkt 3
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa odbyła w okresie od poprzedniej sesji dwa posiedzenia. Na
pierwszym posiedzeniu 12 marca 2015 r. omawiano "Programy realizowane lub
planowane przez Urząd Miasta Wągrowca i finansowane lub współfinansowane ze
środków zewnętrznych". Pan Bogdan Smykowski - Zastępca Burmistrza Miasta
i Pan Damian Jaskólski - podinspektor w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta
przedstawili plany związane z Wieloletnim Regionalnym Programem Operacyjnym
na lata 2014-2020, aby można je uwzględnić w budżecie miasta na 2016 rok.
Na drugim wspólnym posiedzeniu w dniu 19 marca 2015 r. komisja zajmowała się
projektami uchwał oraz informacjami, które będą omawiane na dzisiejszej sesji
Rady Miejskiej w Wągrowcu. Wszystkie projekty uchwał Komisja Budżetowa
zaopiniowała pozytywnie.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej – radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że w okresie między
sesyjnym komisja odbyła dwa posiedzenia. 10 marca tematem komisji była:
- informacja o problemach wychowawczych młodzieży, popadanie w konflikt
z prawem;
- funkcjonowanie monitoringu w mieście oraz wpływ na poprawę bezpieczeństwa
w mieście;
- ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście – kosze, podjazdy
dla osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo w okolicach szkół.
Na komisję zaproszeni zostali:
Zbyszko Sygierycz - komendant Straży Miejskiej w Wągrowcu, Piotr Kuźniarek –
pracownik monitoringu miejskiego, oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Policji: sierż. Dominik Zieliński i podkomisarz Piotr Kossmann.
Zaproszeni goście zreferowali powyższe problemy.
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Po omówieniu podanej problematyki podjęto dyskusję, z której komisja wyciągnęła
następujące wnioski:
1 - Komisja zwraca się z zapytaniem do Burmistrza Miasta, co jest powodem małej
ilości koszy na ulicach miasta.
2 – Co jest powodem braku koszy na parkingu oraz promenadzie w okolicach
restauracji dyskoteki Neptun.
3 – Komisja stwierdziła, że stan techniczny ławek znajdujących się na promenadzie
Jeziora Durowskiego jest zły i zwraca się z zapytaniem czy miasto planuje wymienić
lub naprawić ławki.
4 – Komisja wnioskuje o zamontowanie ławek przy wejściu na promenadę
J. Durowskiego od ulicy Kościuszki (deptak obok sklepu rowerowego dawnej
cukierni Hawana).
5 – Komisja wnioskuje o zamontowanie koszy na śmieci przy ulicy Leśnej. Zwraca
się również z zapytaniem:, Dlaczego psie pakiety są rzadko opróżniane.
Drugie posiedzenie komisji odbyło się 19 marca. Było to posiedzenie wspólne
wszystkich komisji. Tematem komisji było opiniowanie materiałów sesyjnych.
Na prośbę i w zastępstwie Przewodniczącego Rady Miejskiej 8 marca radny Adam
Kiełbasiewicz uczestniczył w otwarciu oraz rozgrywkach XVII Zimowej
Wielkopolskiej Spartakiady Ludowych Zespołów Sportowych Mieszkańców Wsi
o Puchar Przewodniczącego RW Z LZS.
Do sprawozdania złożonego przez radnego Adama Kiełbasiewicza odniosła się
radna Danuta Strzelecka - Purczyńska i powiedziała, że na Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zgłaszała w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej
wniosek dot. zamontowania na Osadzie psich pakietów oraz o częstsze opróżnianie
koszy na śmieci. Nadmieniła również, że zgłaszała wniosek dotyczący przeniesienia
do Durowa obelisku, który obecnie znajduje się na ulicy Jeżyka i umiejscowienia go
przy grobowcu Keglów oraz o zamieszczenie w tym miejscu tablicy upamiętniającej
przysięgę wągrowieckich harcerzy, którą złożyli w październiku 1939 r., iż będą
walczyć w obronie Ojczyzny z okupantem niemieckim. Radna stwierdziła, że
wniosek ten był na komisji głosowany, a radny Adam Kiełbasiewicz w sprawozdaniu
o nim nie wspomniał.
Radny Adam Kielbasiwicz przeprosił radną Danutę Strzelecką – Purczyńską
i powiedział, że w protokole komisji zostanie naniesiona poprawka dotycząca
wniosku w sprawie psich pakietów i opróżniania koszy na śmieci na Osadzie.
Powiedział też, że w sprawozdaniu zapomniał dodać wniosek w sprawie
przeniesienia do Durowa obelisku z ulicy Jeżyka i umiejscowienia tam tablicy
upamiętniającej przysięgę wągrowieckich harcerzy i potwierdził, że wniosek ten był
głosowany i przyjęty przez członków komisji.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia:
- 17 marca komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe - radni zapoznali się
z postępem prac przy rewitalizacji dworca i terenów przyległych oraz dokonali
przeglądu stanu dróg i ulic na terenie miasta. Powiedział, że do tego tematu
komisja w najbliższym czasie powróci,
- kolejne posiedzenie komisja odbyła 19 marca, której tematem, poza wystąpieniem
dwóch gości, było opiniowanie materiałów sesyjnych.
ad.pkt 4
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:
22 lutego uczestniczył w uroczystości zakończenia otwartych mistrzostw miasta
Wągrowca w kolarstwie przełajowym "Cyklocross Wągrowiec 2015”, które
odbyły się na terenach leśnych wokół Ośrodka Sportu i Rekreacji. W zawodach
uczestniczyło kilkudziesięciu kolarzy z całej Polski, w tym Mistrz Polski
w kolarstwie górskim, a najlepszym spośród nich wręczył puchary i dyplomy;
26 lutego rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu pn.
„Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym
i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Miejskiej Wągrowiec wraz z niezbędnymi elementami”. W spotkaniu w Urzędzie
Miejskim uczestniczyła firma Energoekspert sp. z o.o., która wygrała przetarg na
wykonanie tego opracowania. Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
w znacznym stopniu ułatwi naszemu miastu możliwość pozyskania
dofinansowania ze środków UE w budżecie na lata 2014-2020 dla projektów
związanych z ochroną i poprawą jakości powietrza;
27 lutego gościł w ratuszu młodych pływaków MKS Nielba Wągrowiec, przed
ich startem w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu. Piątce
reprezentantów naszego miasta towarzyszył trener i władze MKS Nielba,
a także fundator strojów pływackich na najbliższe zawody. Miasto w tym roku
przeznaczyło na wsparcie młodych pływaków ponad 50 tys. złotych;
1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci ”Żołnierzy Wyklętych” – delegacja
miasta pod przewodnictwem Burmistrza złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar II
wojny światowej. Pamięć i cześć żołnierzom antykomunistycznego
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i niepodległościowego podziemia złożyli także inicjatorzy tych obchodów –
harcerze z 14. Wągrowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej i Młodzieży
Wszechpolskiej, a także strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu oraz młodzież z FC Wągrowiec;
3 marca – na zaproszenie prezesa firmy TB HYDRO – gościł w jej siedzibie,
w której zapoznał się zarówno z działalnością tej prężnej spółki, jak i jej planami
na najbliższy okres. TB Hydro nie jest kolejną w naszym kraju montownią, lecz
zakładem, w którym odbywa się pełen proces produkcyjny – od projektu po
końcowy wyrób. Firma zapewnia swoim odbiorcom także serwis.
Wielkogabarytowe zawory, które są w niej produkowane, znajdują odbiorców na
całym świecie;
od 2 marca osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej i życiowej,
posiadające prawo do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej mogą
korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Zadanie to będzie realizowane, dzięki
wsparciu z budżetu miasta, przez Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu
do 28 maja;
5 marca udział w walnym zebraniu Związku Miast Polskich, podczas którego
wybrano nowe władze tego Związku i wysłuchano sprawozdania z działalności
za ubiegły rok;
6 marca złożył wizytę w kolejnej firmie w naszym mieście - Wągrowieckich
Fabrykach Mebli - by pogratulować zarządowi i pracownikom firmy wyróżnienia
nagrodą „ZŁOTEJ IGŁY” za narożnik PISA. Nagrodę tę Wągrowieckim
Fabrykom Mebli przyznała Grupa Polskich Kupców Meblowych w uznaniu
wysokiej jakości i uniwersalności narożnika PISA, który w około 100 salonach
meblowych w Polsce sprzedawany jest już od około 3 lat;
8 marca w wągrowieckich obiektach sportowych odbyła się XVII Zimowa
Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego
Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS. Burmistrz uczestniczył w uroczystości
otwarcia tych zawodów, w których udział wzięli reprezentanci 19 powiatów
z całej Wielkopolski;
11 marca do programu Wągrowiecka Rodzina 3+ dołączyły 2 firmy
z naszego miasta - NZOZ Prywatne Laboratorium Analiz Medycznych Maciej
Tomczak oraz Geodeta – Architekt Marcin Dębski - a przed kilkoma dniami
kolejny podmiot – Nielba Wągrowiec. Wszystkie one udzieliły atrakcyjnych
zniżek wągrowieckim rodzinom wielodzietnym, w tym także usług bezpłatnych,
co z pewnością stwarza dobry klimat dla rozwoju dużych rodzin w Wągrowcu. Z
programu Wągrowiecka Rodzina 3+ korzysta już 189 wągrowieckich rodzin –
łącznie 916 osób;
9 marca uczestniczył w XV Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”. Podczas obrad ustalono
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m.in. plan działań Stowarzyszenia na rok 2015. Wśród głównych kierunków
wymienia się m.in.:
• wpieranie modernizacji dróg wojewódzkich:

nr 241 na odcinkach: obwodnica Rogoźna, Wągrowiec–Morakowo,
Kcynia – Nakło wraz z obwodnicą Kcyni i obwodnicą Nakła,

nr 190 Wągrowiec–Mieścisko, Wągrowiec– argonin, w tym ul.
Kościuszki w Wągrowcu, obwodnica Wągrowca (odcinek Kaliska– Durowo),

nr 251 Wągrowiec – Damasławek – Żnin;
• zabieganie o właściwe funkcjonowanie pasażerskich przewozów kolejowych
na linii nr 356 Poznań – Wągrowiec – Gołańcz wraz z wprowadzeniem
dodatkowych połączeń z wykorzystaniem nowoczesnych autobusów
szynowych;
•

wdrażanie projektu zintegrowanego systemu transportowego w osi
komunikacyjnej Poznań–Murowana Goślina–Wągrowiec–Gołańcz, poprzez
współpracę z marszałkiem Województwa Wielkopolskiego i prezydentem
Miasta Poznania w zakresie transportu publicznego i wprowadzenie
Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

14 marca uczestniczył w uroczystości zamknięcia 18. Otwartych Mistrzostw
Polski Kolejarzy w Halowej Piłce Nożnej Old-Boy. Wręczając puchary
i dyplomy podziękował organizatorom za niezmienny od tylu lat wybór naszego
miasta jako miejsca odbywania się tych zawodów i zaprosił uczestników
zawodów – którzy przyjechali do nas z całej Polski – do częstszego
odwiedzania naszego miasta;
17 marca w hali OSiR zakończyły się VI Igrzyska Młodzieży Szkolnej - Finał
Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej Chłopców. Zawody te,
podobnie jak odbywające się tydzień wcześniej zawody gimnazjalistów odbyły
się dzięki dobrym kontaktom naszego miasta ze Szkolnym Związkiem
Sportowym Wielkopolska. Najlepszym zawodnikom i drużynom tych zawodów
wręczył dyplomy i medale. Nasi reprezentanci – ze Szkoły Podstawowej nr 4 –
wystartowali w nich dosyć pechowo: mimo 3 zwycięstw i tylko jednej porażki
zajęli w nich V miejsce na 8 rywalizujących drużyn;
21 marca gościł na zaproszenie działkowców w zebraniu Rodzinnego Ogrodu
Działkowego w Wągrowcu, podczas którego wybrano nowego prezesa –
została nim pani Elżbieta Rożnowska;
21 marca otworzył Akademię Dobrego Rodzica i Uniwersytet dla Dzieci – nowe
inicjatywy edukacyjne Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej
Milenium, które objął burmistrzowskim patronatem. Na pierwsze z cyklu
spotkań zgłosiło się do Milenium ok. 20 rodziców ze swoimi pociechami, którzy
z pewnością nie żałują udziału w warsztatach.
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ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2015 r.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która obejmowała następujące zmiany:
•

•

•

•

•

pismem z dnia 12 marca 2015 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadania
zlecone w kwocie 27.617,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r.;
pismem z dnia 10 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowej na zadania własne o kwotę 79.700,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”. Równocześnie uwalnia się kwotę 20.000,00 zł środków własnych
zabezpieczonych na realizację ww. zadania przeznaczając na zwiększenie
planu wydatków w zakresie zasiłków celowych;
pismem z dnia 18 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.060,00 zł z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Miejskiego
Domu Kultury w Wągrowcu w związku z koniecznością przeprowadzenia
wymiany drewnianych siedzisk w amfiteatrze miejskim, którego administratorem
jest powyższa jednostka;
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu w zakresie środków
dotyczących przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
zgodnie z poniższą tabelą:
Dział
751 –
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli i
ochrony
prawa oraz

Rozdział
Zadania zlecone
75109 – Wybory do rad
gmin, rad powiatów
i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
75109 - ogółem

§

Zwiększyć Zmniejszyć

4110
4120
4170
4210
4300
4410

74,00
10,00
424,00
----

---238,00
176,00
94,00

508,00

508,00
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sądownictwa
751 – ogółem
•

508,00

508,00

w związku z przewidywanym niezrealizowaniem w określonym przez Radę
Miejską terminie zadania ujętego w planie wydatków niewygasających pn.
„Sporządzenie dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemu
monitoringu wizyjnego miasta Wągrowca” wprowadza się do dochodów
budżetu kwotę 17.712,00 zł oraz przyjmuje się powyższe zadanie do realizacji
w roku bieżącym pod tą samą nazwą;
• w ramach zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
odstępuje się od zakupu inwestycyjnego urządzenia rekreacyjnego – siłowni
zewnętrznej – na który zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł zwiększając
równocześnie o powyższą kwotę plan wydatków na zakup pomostu
pływającego na potrzeby kąpieliska w ramach działalności powyższej jednostki
• na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o
kwotę 32.418,00 zł zmniejsza się plan kosztów jednostki w związku
z ustaleniem ostatecznej kwoty stanu funduszu obrotowego na początek 2015
r. Jest to czynność techniczna związana z księgowym zamknięciem roku 2014.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść § 1 projektu
przedmiotowej uchwały uzyska brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 68
101 642,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 67 358 930,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 742 712,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości 72
175 794,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 62 173 494,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 10 002 300,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2
do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 4 074 152,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków.”;
6) w § 4 kwotę „3 653 788,00 zł” zastępuje się kwotą „4 163 230,00 zł”;
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7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie

Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Minister Finansów pismem z dnia
6 lutego 2015 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części
subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej na 2015 rok. W związku
z powyższym zmniejsza się o kwotę 449.342,00 zł wielkość części oświatowej
subwencji ogólnej na 2015 rok równoważąc jednocześnie budżet poprzez
uruchomienie wolnych środków w tej samej kwocie. W związku z ustaleniem
ostatecznej kwoty dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania
przedszkolnego w 2015 roku, dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.546,00 zł
dokonując jednocześnie odpowiedniego przesunięcia pomiędzy rozdziałami
Przedszkola i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dostosowując
poszczególne wielkości do kwot ostatecznie ustalonych. O kwotę 2.546,00 zł
zwiększa się również plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
w zakresie placówek przedszkolnych. Pismem z dnia 12 marca 2015 r. Dyrektor
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji
celowej na zadania zlecone w kwocie 27.617,00 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r. Pismem z dnia 18 marca 2015 r. Wojewoda Wielkopolski
zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.060,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej
Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pismem z dnia 10 marca
2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o ustaleniu planu dotacji celowej na
zadania własne w kwocie 79.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Równocześnie uwalnia się 20.000,00 zł środków własnych zabezpieczonych na
realizację ww. zadania przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w zakresie
zasiłków celowych. W związku z wejściem w życie zapisów 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 wyodrębnia się plan wydatków
w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
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przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego oraz rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ze środków
znajdujących się w budżecie w zakresie zadań oświatowych. W związku
z przewidywanym niezrealizowaniem w określonym przez Radę terminie zadania
ujętego w planie wydatków niewygasających pn. „Sporządzenie dokumentacji na
modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wągrowca”
wprowadza się do dochodów budżetu kwotę 17.712,00 zł oraz przyjmuje się
powyższe zadanie do realizacji w roku bieżącym pod tą samą nazwą. Uruchamia
się wolne środki w kwocie 60.100,00 zł przeznaczając na zwiększenie dotacji
podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu o kwotę 50.000,00 zł oraz
ustanowienie dotacji celowej dla powyższej jednostki w kwocie 10.100,00 zł
z przeznaczeniem na zakup zabezpieczenia UPS wraz z regulacją napięcia oraz
zakup systemu monitoringu kinowego CPM. W ramach zadań realizowanych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odstępuje się od zakupu inwestycyjnego
urządzenia rekreacyjnego – siłowni zewnętrznej – na który zabezpieczono środki
w kwocie 4.000,00 zł zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan wydatków
na zakup pomostu pływającego na potrzeby kąpieliska w ramach działalności
powyższej jednostki (plan na zadanie po zmianie wyniesie 74.000,00 zł) Dochody
i wydatki budżetu zwiększa się o 61,00 zł w zakresie uzyskanego i podlegającego
przekazaniu do budżetu państwa zwrotowi dotacji wraz z należnymi odsetkami
w zakresie środków otrzymywanych na prowadzenie Ośrodka Wsparcia. Dochody
i wydatki budżetu zwiększa się o 3.540,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów niesłusznie pobranych
stypendiów szkolnych z lat ubiegłych. Pozostałe zmiany związane są z bieżąca
realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – przychody budżetu zwiększa się
o 509.442,00 zł poprzez uruchomienie wolnych środków;
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami;
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych;
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – plan kosztów zmniejsza się
na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
o 32.418,00 zł w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty stanu funduszu
obrotowego na początek 2015 r.
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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 łącznie
z wniesiona autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr VII/27/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 6
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Uchwałą nr 15/2000 z dnia 28
marca 2000 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu
Terytorialnego „Komunikacja” w § 2 wyznaczyła do reprezentowania Miasta
Wągrowca Pana Stanisława Wilczyńskiego, pełniącego wówczas funkcję
Burmistrza
Miasta
Wągrowca. W
wyniku
wyborów samorządowych,
przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r. Burmistrzem Miasta wybrany
został Pan Krzysztof Poszwa. Proponowana zmiana w ww. uchwale ma na celu
uniknięcie w przyszłości, potrzeby dokonywania zmian uchwały w części dotyczącej
osoby wyznaczonej do reprezentowania Miasta w Stowarzyszeniu „Komunikacja”.
Po uchwaleniu niniejszej uchwały przez Wysoką Radę, reprezentantem Miasta
Wągrowca w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,
będzie osoba pełniąca funkcję Burmistrza Miasta. Wobec powyższego Sekretarz
Miasta powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
utworzenia
Stowarzyszenia
Jednostek
Samorządu
Terytorialnego
„Komunikacja”.
Uchwała Nr VII/28/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad.pkt 7
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Uchwałą nr XXXIX/259/2014
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, dokonała zmiany
nazwy Placu Dworcowego na ul. Dworcową. W związku z powyższym zachodzi
konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody
głosowania w części dotyczącej obwodu nr 2. Uchwała nie wywołuje skutków
finansowych. Wobec powyższego Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie tej
uchwały jest w pełni uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany w podziale
Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr VII/29/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 8
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że postanowieniem z dnia 4 lutego
2015 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 10 maja 2015 r. Zgodnie z art.
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12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112
z późn. zm.), rada gminy tworzy obwody głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów, jeżeli w dniu wyborów przebywać
będzie w nich co najmniej 15 wyborców. W Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, jak
wynika ze spisów wyborców sporządzanych w poprzednich wyborach, przebywa
każdorazowo około 100 wyborców. Koszty wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej pokrywane będą przez Skarb Państwa. Utworzenie w Szpitalu Powiatowym
w Wągrowcu odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. jest
konieczne i uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Uchwała Nr VII/30/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest Gmina miejska Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)
daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość pobierania opłat za
korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem jest
jednostka samorządu terytorialnego. Stawka opłaty jest ustalona w drodze uchwały
podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego,
z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Stawka opłaty nie może być wyższa
niż 1zł za jedno zatrzymanie na dworcu. Stawka opłaty ulega zmianie w stopniu
odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana
następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
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została ogłoszona ustawa budżetowa. Opłata stanowi dochód gminy
z przeznaczeniem na utrzymanie dworca. Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział,
że podjęcie uchwały uzasadnione jest z uwagi na uwarunkowania prawne.
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 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty
za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca, którego właścicielem
jest Gmina miejska Wągrowiec.
Uchwała Nr VII/31/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina miejska Wągrowiec oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r .
o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.)
nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia przystanków
komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest
jednostka samorządu terytorialnego. Ustawodawca w art. 15 ust. 2 ustawy z 16
grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym wskazał, iż określenie
przystanków i dworców oraz warunków i zasadach z ich korzystania następuje
w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu
terytorialnego. Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że podjęcie uchwały jest
konieczne i uzasadnione z uwagi na uwarunkowania prawne oraz z uwagi na
zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowanie przewoźników i operatorów
na przystankach komunikacyjnych i dworcu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.

16

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina miejska Wągrowiec oraz warunków i zasad
korzystania z tych obiektów.
Uchwała Nr VII/32/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 11
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu – Pan Adam
Kiełbasiewicz zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu na dyrektora Miejskiego
Domu Kultury w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w dniu 19 lutego 2015 r. do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu zostało skierowane pismo pn.
„Skarga – oświadczenie na temat współpracy z dyrektorem MDK Panem
Włodzimierzem Naumczykiem”, które złożyła Pani Bogna Zielińska - dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.
W piśmie tym, podając przykłady - stwierdza, iż jest rozczarowana wyborem Pana
Włodzimierza Naumczyka na stanowisko dyrektora MDK, bowiem współpraca
z MDK nie układa się jak się spodziewała. Jednocześnie w podsumowaniu Pani
Dyrektor wyraziła swoje obawy – na bazie własnych doświadczeń – o perspektywy
dalszego funkcjonowania kultury w Wągrowcu.
Komisja Rewizyjna ustaliła co następuje.
1. Ustalenia co do przedmiotu skargi. Z analizy treści przedłożonej skargi wynika, iż
przedmiotem skargi jest brak współpracy pomiędzy MDK, a PSM i Wągrowieckim
Towarzystwem Edukacyjno-Muzycznym w Wągrowcu. Skarżąca przywołała 7
przykładów świadczących o braku tej współpracy. Punkt 2,3,4,5,6 dotyczy braku
współpracy MDK z WTEM tj. stowarzyszeniem, którego prezesem jest Pan Maciej
Zieliński, nauczyciel PSM. Pkt 1 i w części punkt 7 skargi dotyczy braku współpracy
pomiędzy MDK i PSM.
2. Postępowanie wyjaśniające. W dniu 6 marca 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej w Wągrowcu, przeprowadziła dodatkowo postępowanie wyjaśniające przy
udziale: dyrektora MDK Pana Włodzimierza Naumczyka i dyrektora Państwowej
Szkoły Muzycznej I Stopnia Pani Bogny Zielińskiej oraz przyjęła pisemne
wyjaśniania wyżej wymienionych, co zostało odnotowane w protokołach Komisji
Rewizyjnej z dnia 06.03.2015.
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3. Wynik postępowania. Komisja, po dokonaniu analizy opisanych w skardze
i ustalonych w postępowaniu wyjaśniającym okoliczności sprawy stwierdza, że –
zarzut braku współpracy w opisanych okolicznościach - ze strony dyrektora MDK
w Wągrowcu, nie stanowi podstawy do uznania, że dopuścił się on zaniedbania
lub nienależytego wykonania powierzonych mu zadań, naruszenia praworządności
lub interesów skarżącej, o których mowa w art. 227 k.p.a.
4. Uzasadnienie wyniku postępowania. Komisja rozpatrzyła skargę, uwzględniając,
ze względów formalnych, jedynie przykłady opisane punkcie 1 i 7 skargi. Albowiem
jedynie te przykłady odnoszą się wprost do zarzutu braku współpracy Miejskiego
Domu Kultury z Państwową Szkołą Muzyczną, którą reprezentuje Pani Bogna
Zielińska. Miejski Dom Kultury i Państwowa Szkoła Muzyczna są autonomicznymi
jednostki kultury i oświaty, działające na podstawie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawie o systemie oświaty. Z przepisów
tych wynikają zakresy działania wskazanych jednostek i kompetencje ich
dyrektorów. Instytucja kultury jakim jest MDK, jako osoba prawna jest całkowicie
odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami
trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarująca w ramach
posiadanych środków. Samodzielność instytucji kultury jako osoby prawnej,
oznacza, że organizator (Gmina Miejska Wągrowiec) nie może w sposób dowolny,
samodzielnie modyfikować zakresu działalności instytucji kultury w tym np.
narzucać tej instytucji partnerów do współpracy lub nakazać utworzenie np.
orkiestry, zespołu teatralnego, czy innego rodzaju działalności kulturalnej. W tej
sytuacji zarzut braku współpracy – w opisanych okolicznościach – nie może być
przedmiotem skargi skierowanej do Rady Miejskiej.
5. Skoro przedmiotem skargi jest brak współpracy pomiędzy MDK i PSM, Komisja
Rewizyjna, na marginesie zwraca uwagę, że nie jest możliwe stwierdzenie braku tej
współpracy na podstawie okoliczności opisanych w punkcie 1. Natomiast zarzutu
braku współpracy MDK z PSM nie można dopatrzeć się z okoliczności opisanych
w punkcie 7 skargi cyt.: „Pan dyrektor Włodzimierz Naumczyk odrzucał kilkakrotnie
propozycje współpracy ze szkołą i stowarzyszeniem w zakresie tworzenia orkiestry,
mimo że szkoła i stowarzyszenie zatrudniają nauczycieli – muzyków o wysokich
kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, z których nikt nie posunąłby się do
nieetycznych i bulwersujących działań”
6. Pouczenie: Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w
szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe
organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe biurokratyczne załatwianie interesów. Art. 239 § 1
k.p.a.: „ W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w i odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej
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rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.
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 19 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 4 – głosami „wstrzymującymi” podjęła
uchwałę w sprawie w sprawie skargi dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Wągrowcu na dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu.
Uchwała Nr VII/33/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
15

Prowadzący obrady zarządził 15 minutową przerwę w obradach do godz. 17 .
ad.pkt. 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informację z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację stanowiącą
załączniki nr 11 do protokołu.
ad.pkt 13
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani
Danuta Paszkiewicz przedstawiła radnym informację z działalności w 2014 r.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz informację z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za 2014 r.
Radni bez uwag jednogłośnie przyjęli ww. informacje, które stanowią załączniki nr
12 i 13 do protokołu.
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ad.pkt 14
Prowadzący obrady – Wiceprzewodniczący Rady – Pan Dariusz Bąk zapoznał
radnych z pismami, które w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- radnego Jakuba Zadrogi w sprawie utworzenia Klubu Radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu – „Bliżej Ludzi”. Skład Klubu tworzą radni: Zbigniew Byczyński,
Stanisław Igielski, Natalia Pałczyńska, Andrzej Reis i Jakub Zadroga.
Przewodniczącym Klubu Radnych „Bliżej Ludzi” został radny Jakub Zadroga;
- Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w sprawie funkcjonowania Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wągrowcu;
- Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego dotyczące pomocy
w rozwiązaniu kwestii korzystania z pomieszczeń przy ulicy Berdychowskiej 54D.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła pismo Wągrowieckiego Towarzystwa
Edukacyjno – Muzycznego zgodnie z kompetencją przekazać Burmistrzowi
Miasta celem rozpatrzenia.
Radny Adam Kiełbasiewicz prosił o przesłanie radnym na emaila skanu ww. pisma.
Pan Łukasz Nowicki w imieniu organizatorów Wągrowieckiego Festiwalu Biegowe
przekazał wszystkim zebranym zaproszenie do udziału w tym wyjątkowym
wydarzeniu. Będzie to pierwsze wydarzenie w historii miasta Wągrowca
realizowane z budżetu obywatelskiego. Święto biegowe odbędzie się 1 maja br.
Pani Bogna Zielińska – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Wągrowcu zabrała głos w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu i wniosła swoje uwagi co do sposobu jej rozpatrzenia. Powiedziała, że
przedmiotem skargi nie był brak współpracy z Domem Kultury, ale jakość tej
współpracy i przytoczyła na to kilka przykładów, które zawarte były w skardze.
Mówiła też, że nigdy nie pisała na temat współpracy z Panem Dyrektorem
Włodzimierzem Naumczykiem. Jednak zaniepokoiły ją wieści o centralizacji
zarządzania kulturą w mieście. Pani Bogna Zielińska stwierdziła, że w Wągrowcu
miejskie instytucje kultury powinny mieć swoją autonomię. Na bazie własnych
doświadczeń obawia się o perspektywy dalszego funkcjonowania kultury
w Wągrowcu, jeśli całością będzie zarządzał Pan Włodzimierz Naumczyk oraz, że
jako obywatel Wągrowca jest przeciwna decyzji dotyczącej odwołania ze
stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Ewy Byczyńskiej.
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Kończąc wystąpienie podziękowała Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe w 2013
i 2014 roku.
Radny Mieczysław Wołejko w sprawie omawianej skargi powiedział, że cierpliwie
wysłuchał wystąpienia Pani Dyrektor Szkoły Muzycznej i stwierdził, że być może
coś jest na rzeczy. Zdaniem radnego wszystkie instytucje kultury działające
w Wągrowcu, niezależnie od tego pod kogo podlegają powinny ze sobą właściwie
współpracować. Oświadczy, że uzdrowić tę sytuację może tylko Pan Burmistrz
poprzez organizację spotkania z szefami tych jednostek w celu wyjaśnienia sprawy.
Ponadto mówił, że w tej chwili nie chce się wypowiadać w temacie łączenia
instytucji kultury, wyraził też nadzieję, że debata w tym temacie się odbędzie, oraz
że radni otrzymają odpowiednie materiały. Zaproponował też by radnym szefowie
tych instytucji przedłożyli informację o działaniach swoich jednostek.
Radny Adam Kielbasiewicz odniósł się do wypowiedzi Pani Dyrektor Szkoły
Muzycznej i powiedział, że sprawy, które Pani Dyrektor przedstawiła były
dyskutowane na Komisji Rewizyjnej i każda ze stron mogła się wypowiedzieć.
Oświadczył, że cały czas liczy na wspólny mianownik w tej sprawie oraz, że osoby
na takich stanowiskach nie powinny prowadzić wojen. Radny odniósł się też do
wystąpienia radnego Mieczysława Wołejki i powiedział, że są to dwie odrębne
sprawy oraz, że ktoś pisząc skargę próbuje wywrzeć jakiś wpływ i osłabić pozycję
tych, którzy chcą dyskutować na temat łączenia instytucji kultury.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zadała pytanie Panu Burmistrzowi kiedy zostanie ogłoszony przetarg na II etap budowy boiska i bieżni przy Szkole
Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej. Zadała to pytanie, ponieważ od Pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 3 dowiedziała się, że prawdopodobnie boisko to nie ma być
budowane, bowiem istnieje pomysł na budowę sali gimnastycznej ze środków
zewnętrznych. Radna wyraziła swoją obawę odnośnie pozyskania środków unijnych
i w imieniu rodziców uczniów z Osady, dyrekcji szkoły, nauczycieli wychowania
fizycznego i własnym bardzo prosiła by budowa sali gimnastycznej nie odbyła się
kosztem budowy II etapu boiska, bo jedno i drugie jest bardzo szkole potrzebne.
Radny Adam Kielbasiewicz zadał pytanie Pan Burmistrzowi – dlaczego nie wyraził
zgody Panu Staroście na organizację w hali OSiR-u VI Powiatowych Targów
Edukacyjnych.
Burmistrz Miasta na początku wystąpienia odniósł się do kwestii łączenia instytucji
kultury i powiedział, że pomysł, który miał być swoistą debatą, gotowym projektem
przedstawionym Wysokiej Radzie i dyskutowanym na posiedzeniach komisji, stał
się niezrozumiały. Mówił, że decyzję o łączeniu instytucji może podjąć tylko Rada
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i zobowiązał się do przygotowania projektu w tej sprawie wg. własnej wiedzy wraz
ze szczegółową analizą. Odniósł się również do rozpatrywanej skargi na dzisiejszej
sesji i oświadczył, że tak właściwie to nie jest ona skargą, tylko głosem w dyskusji
na temat łączenia instytucji kultury. Burmistrza niepokoi również sytuacja dotycząca
przekazywania mieszkańcom nieprawdziwych informacji np. o likwidacji biblioteki.
W dalszej części wystąpienia odniósł się:
- do pisma Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej i powiedział, że po zebraniu
Walnego Zebrania Towarzystwa rozmawiał z Panią Prezes Kingą Babicz,
przedstawił jej całą sytuację i wyraził nadzieję, że zrozumienie będzie dalej
kontynuowane;
- w odniesieniu do wystąpienia radnego Mieczysława Wołejki i powiedział, że
w najbliższym czasie jednostki kultury przedstawią sprawozdania ze swojej
działalności, które będą przedmiotem obrad komisji i sesji. Burmistrz zaproponował
również radnym zorganizowania spotkań w tych placówkach.
Kończąc ten temat powiedział, że przed całym pomysłem dotyczącym łączenia
instytucji Kultury spotkał się z Panem Włodzimierzem Naumczykiem – Dyrektorem
Miejskiego Domu Kultury, Panią Ewą Byczyńska – Dyrektorem Miejskiej Biblioteki
Publicznej i Panią Małgorzatą Kranc – Dyrektorem Muzeum Regionalnego
w temacie pomysłów i sugestii i nie przypuszczał, że ta sprawa tak się rozwinie;
- w kwestii II etapu budowy boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy
Letniej - Burmistrz Miasta powiedział, że wspólnie z Zastępcą Burmistrza odwiedził
szkołę przy ulicy Letniej i zapoznał się z warunkami lokalowymi szkoły. Nadmienił,
że decyzja odnośnie ogłoszenia przetargu na II etap budowy boiska i bieżni
zostanie podjęta w przyszłym tygodniu. Burmistrz Miasta zobowiązał się
powiadomić radną Danutę Strzelecką – Purczyńską o podjętej decyzji;
- w temacie, który poruszył radny Adam Kiełbasiewicz Burmistrz Miasta powiedział,
że informacja, która ukazała się w mediach nt. „VI Powiatowych Targów
Edukacyjnych” była bardzo nieprecyzyjna. W tym roku Starosta Wągrowiecki złożył
wniosek o organizację targów na terenie OSiR-u w formie imprezy masowej.
Wniosek, który był kierowany do Burmistrza w tym temacie powinien zawierać
podstawowe opinie służb, które są wyszczególnione w Ustawie o bezpieczeństwie
imprez masowych i na podstawie których wydawana jest zgoda na organizację
imprezy bądź odmowa. Ponieważ Powiat Wągrowiecki nie dostarczył stosownej
opinii Komendanta Powiatowego Policji, Burmistrz miał obowiązek wydać decyzję
odmawiającą zezwolenia na organizację imprezy masowej.
Radny Adam Kiełasiewicz zadeklarował fundację tablicy upamiętniającej
przysięgę wągrowieckich harcerzy, którą złożyli w październiku 1939 r. przy
Grobowcu Keglów, iż będą walczyć w obronie Ojczyzny z okupantem niemieckim.
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ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad VII Sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej – Dariusz Bąk zamknął jej obrady.
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