Protokół Nr VIII/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 kwietnia 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
00

00

Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 19 .
Otwarcia obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Zbigniew Byczyński. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński.
Do punktu 4 porządku sesji w obradach uczestniczyło 19 radnych na ogólny stan 20
radnych, co stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować
uchwały. O punktu 5 porządku obrad w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Nieobecny radny – Piotr Seemann.
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 VII sesji z 26 marca 2015 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
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Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z VII sesji 26 marca 2015 r.
3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
4. Ślubowanie radnego.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich
działania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Piła.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w
roku 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Wągrowiecka Rodzina 3+.
14. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014
dla Gminy miejskiej Wągrowiec.
15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
16. Zapytania i wolne wnioski.
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17. Odpowiedzi na wnioski.
18. Zakończenie.

ad.pkt 3
Pan Ireneusz Budzeń – członek Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu wręczył
radnemu Grzegorzowi Kamińskiego zaświadczenie o wyborze.
ad.pkt 4
Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym prowadzący obrady
przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wstępującego radnego
Grzegorza Kamińskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński odczytał rotę
ślubowania:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”
Ślubowanie złożył radny Grzegorz Kamiński.

W związku ze
złożeniem
ślubowania
przez radnego Grzegorza
Kamińskiego od punktu 5 porządku obrad stan radnych na sesji wynosi 20.

ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 20 lutego uczestniczył w otwarciu wystawy pt. „Wystawa od kuchni” – czyli
świąteczny stół ziemiański na przełomie XIX i XX wieku” w Muzeum Regionalnym;
- 1 marca w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Radę
reprezentował Wiceprzewodniczący Rady – Dariusz Bąk;
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- 16 marca uczestniczył w spotkaniu w Miejskim Domu Kultury na zaproszenie
Dyrektora, który przedstawił zamierzenia oraz przybliżył formy pracy realizowane
w tej placówce, szczególnie wyjątkowa pracę kina;
- 19 marca udział w wspólnym posiedzeniu komisji Rady;
- 29 marca udział w Gali Głosu Wągrowieckiego;
- 12 lutego 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;
- 31 marca udział w spotkaniu konsultacyjnym nt. możliwości zlokalizowania
parkingu typu „Parkuj i Jedź” również na terenie naszego miasta (dworzec PKP
z dwóch stron), Osada, Gnieźnieńska, Berdychowo. Z ramienia Rady
w konsultacjach brali udział na zaproszenie Burmistrza Miasta – Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady;
- 31 marca udział w VI Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1;
- 1 kwietnia pełnił dyżur w pozostałe środy dyżury pełnili Wiceprzewodniczący
Rady – Dariusz Bąk i Ryszard Rączkowski;
- 17 kwietnia w uroczystościach 15 – lecia Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego
Niwarda Musolffa oraz 10 – lecia Hospicjum z udziałem Prymasa Polski –
Arcybiskupa Wojciecha Polaka – Radę reprezentował radny Stanisław Igielski.
Przewodniczący Rady uczestniczył tylko przez 60 min., w pierwszej części
obchodów o godz. 9.00, we mszy św. w kościele pw. św. Wojciecha;
- 18 kwietnia w jubileuszowym koncercie chóru THE HOOR w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Radę reprezentowała Przewodnicząca Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – Małgorzata Fimiak;
- 22 kwietnia na zaproszenie Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej udział
w koncercie „Zwiastun XII Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama z Wągrowca”
i forum dyskusyjnym, które zakończyło się o godz. 22.00. Z ramienia Rady
uczestniczyli radni: Małgorzata Fimiak, Jakub Zadroga, Ryszard Rączkowski
i Grzegorz Kamiński. Ponadto w forum uczestniczyli: prof. Andrzej Zieliński –
Honorowy Obywatel Miasta Wągrowca – minister w rządzie Jerzego Buzka,
Starosta Wągrowiecki, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wągrowieckiego oraz Burmistrz Miasta i Gminy Rogoźno;
- 23 kwietnia odbył spotkanie z radną Danutą Strzelecką – Purczyńską. Przyjął
wyjaśnienia dotyczące przebiegu wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej i Budżetowej, które odbyło się w Ośrodku Sportu
i Rekreacji;
- 25 kwietnia w IX Powiatowym Sejmiku Gimnazjalnych Samorządów Radę
reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Bąk.
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Ponadto Przewodniczący Rady w okresie międzysesyjnym spotkał się w swoim
okręgu wyborczym nr 6 z wyborcami, w trakcie którego podnoszono różne kwestie
związane z życiem na osiedlu oraz udrożnieniem dojazdu do zabudowań
w sytuacji nagłych zdarzeń (pożarowych i zdrowotnych). Uspokoił mieszkańców
ulicy Jeżyka i zapewnił, że w najbliższym czasie nie będzie zmiany nazwy osiedla.
Na prośbę Pani Pękali z Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazał radnym
zaproszenia na spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, które odbędzie się 8 maja br.
o godz. 17.00.
- prowadził bieżącą pracę, przygotowując dzisiejszą sesję.
Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- dwoma pismami Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba Wągrowiec” (pisma
skierowane do Burmistrza Miasta do wiadomości Rada Miejska Wągrowiec), które
dotyczyły oferty promocji Wągrowca poprzez sport w 2015 r. przez Klub MKS
Nielba Wągrowiec poprzez udział w rozgrywkach ligowych piłki ręcznej mężczyzn
oraz piłki nożnej mężczyzn;
- Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dot.
łączenia placówek kultury w Wągrowcu;
- mieszkańca Szamotuł w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/133/2012 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła pismo mieszkańca Szamotuł zgodnie
z kompetencją przekazać Burmistrzowi Miasta celem rozpatrzenia.
- pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi
mieszkańca Poznania na Dyrektora Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu (skarga z 14
grudnia
2014 r.).
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła ww. pismo przekazać do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej celem rozpatrzenia.
- odpisem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
5 lutego 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23
lutego 2012 r. nr XV/92/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego;
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- Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pile w sprawie odwołania Pani
Ewy Byczyńskiej ze stanowiska dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Przewodniczący Rady udzielił również odpowiedzi na wniosek formalny zgłoszony
na VI sesji 19 lutego br. przez Wiceprzewodniczącego Rady Pana Ryszarda
Rączkowskiego – dotyczący ogłoszenia przerwy w obradach - po zamknięciu
dyskusji i zarządzeniu głosowania projektu uchwały z przyjętymi już wnioskami.
Zdaniem Przewodniczącego Rady, po zamknięciu dyskusji i zarządzeniu
głosowania poszczególnych wniosków jak i całego projektu uchwały nie można
zgłaszać wniosku formalnego o przerwę – kwestię tą reguluje Statut Gminy
miejskiej Wągrowiec - § 25 ust. 2. Regulaminu Rady Miejskiej.
ad.pkt 6
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej – radny Dariusz Bąk powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Na
pierwszym wspólnym posiedzeniu z Komisją Rozwoju Miasta 16 kwietnia komisja
zapoznała się z ofertą inwestycyjną naszego miasta. Na drugim posiedzeniu
23 kwietnia komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które
procedowane będą dzisiaj na sesji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedział, że w okresie między sesyjnym komisja
odbyła dwa posiedzenia. 14 kwietnia członkowie komisji obradowali na temat
funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w aspekcie działalności sportowej,
turystycznej i rekreacyjnej na rzecz mieszkańców. Powyższe zagadnienie zostało
przez radnych omówione z uwzględnieniem w szczególności:
• funkcjonowania kempingu;
• funkcjonowania hotelu;
• funkcjonowanie restauracji;
• funkcjonowania urządzeń i obiektów sportowych;
• funkcjonowania pozostałych urządzeń służących do rekreacji i wypoczynku
mieszkańców oraz przebywających gości.
Tematy referował Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Piotr Łuszcz. Była to
komisja wyjazdowa.
Ponadto członkowie komisji dokonali wyboru przewodniczącego komisji po
rezygnacji z tego stanowiska radnej Natalii Pałczyńskiej. Nowym przewodniczącym
została radna Małgorzata Fimiak.
23 kwietnia członkowie komisji obradowali na wspólnym posiedzeniu. Tematem
było opiniowanie materiałów sesyjnych.
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Podczas działalności między sesyjnej członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej uczestniczyli między innymi w następujących uroczystościach:
31 marca radni Ryszard Rączkowski, Adam Kiełbasiewicz brali udział
w konsultacjach społecznych na temat: „Spójnej Polityki Parkingowej“, które odbyło
się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu;
- 9 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej radna Małgorzata Fimiak, Radny Piotr
Plewa brali udział w:
- wykładzie Pani Leokadii Grajkowskiej nt. życia i działalności ks. Jerzego Niwarda
Musolffa z okazji 220. rocznicy jego urodzin;
- wykładzie Pani Bogumiły Nickel nt. działalności Stowarzyszenia im. ks. Jerzego
Niwarda Musolffa w Wągrowcu;
- 12 kwietnia radny Ryszard Rączkowski brał udział w Gali Tańca Towarzyskiego
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji;
- 17 kwietnia w uroczystościach jubileuszowych 15-lecia Stowarzyszenia im. ks.
Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu oraz 10-lecia Hospicjum „Miłosiernego
Samarytanina“ wzięli udział radni: Małgorzata Fimiak, Piotr Plewa, Adam
Kiełbasiewicz. Uroczystości odbyły się w Miejskim Domu Kultury i Parafii Św.
Wojciecha. Tego samego dnia radna Małgorzata Fimiak, brała udział w otwarciu
wystawy pt. "Z Torunia do gwiazd. Opowieść o Mikołaju Koperniku" w Muzeum
Regionalnym w Wągrowcu;
- 18 kwietnia radni: Danuta Strzelecka-Purczyńska, Małgorzata Fimiak i Adam
Kiełbasiewicz wzięli udział w koncercie jubileuszowym THE HOOR, który odbył się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu;
- 21 kwietnia radni: Małgorzata Fimiak i Piotr Plewa wzięli udział w otwarciu
wystawy "Rotmistrz Witold Pilecki. Ochotnik do Auschwitz" w Galerii Miejskiego
Domu Kultury w Wągrowcu. Równolegle w Galerii Miejskiego Domu Kultury,
odbywała się też wystawa zorganizowana w ramach III Dziecięcego Przeglądu
Sztuk Wizualnych. Prezentowane prace powstały podczas warsztatów
artystycznych organizowanych przez MDK w Wągrowcu;
- 22 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu odbył się koncert
przedfestiwalowy- zwiastun XII Festiwalu Muzyki Klasycznej im. Adama
z Wągrowca, "Pałucka Wiosna Muzyczna" oraz debata poświęcona wągrowieckiej
kulturze. W tym wydarzeniu brała udział radna Małgorzata Fimiak;
- 23 kwietnia radni: Natalia Pałczyńska, Małgorzata Fimiak, Ryszard Rączkowski
brali udział w konsultacjach z mieszkańcami miasta na temat rewitalizacji
ul. Przemysłowej;
- 31 marca oraz dnia 9 kwietnia radny Adam Kiełbasiewicz, brał udział
w konsultacjach z projektantami przebudowy placu zabaw w Parku 600-lecia
w ramach budżetu obywatelskiego.
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Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska w odniesieniu do przedstawionego
sprawozdania prosiła by zawierało ono również wnioski wypracowane na
posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia:
- 16 kwietnia Komisja odbyła posiedzenie wspólnie z Komisją Budżetową, której
tematem zgodnie z planem pracy Komisji było zapoznanie się z ofertą inwestycyjną
naszego miasta. Po przerwie Komisja wznowiła obrady we własnym składzie nt.
stanu miejskich dróg i ulic i wypracowali w tym temacie wnioski.
- kolejne posiedzenie komisja odbyła 23 kwietnia i składało się z dwóch części.
Pierwsza część posiedzenia dotyczyła omówienia problemu bezrobocia na terenie
miasta, szans aktywizacji gospodarczej w oparciu o istniejące programy
i możliwości dofinansowania. Temat ten przedstawiła Pani Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy – Pani Beata Korpowska. W drugiej części posiedzenia Komisja
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą dzisiaj na
sesji.
ad.pkt 7
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:
- 27 marca gościł na zaproszenie prezesa Zbigniewa Lindnera w firmie Lindner,
która produkuje 14 tys. ekologicznych trumien miesięcznie sprzedawanych
praktycznie już do wszystkich krajów świata. Podczas zwiedzania zakładu jej
właściciel poinformował, że już niedługo firma podwoi produkcję, a przy okazji –
zwiększy zatrudnienie;
- 30 marca zwiedzał – na zaproszenie prezesa Alfonsa Hemmerlinga – teren
budowy fabryki mebli tapicerowanych POLINOVA Polska, największej inwestycji
w naszym mieście od kilkudziesięciu lat. Budowa fabryki i jej otoczenia jest już na
ukończeniu, a w kwietniu na jej terenie rozpoczął się montaż maszyn i linii
technologicznych. Kosztem ok. 100 mln zł powstały już tutaj m.in. dwie hale
produkcyjne o powierzchni 52 tys. m2 z nowoczesnym zapleczem socjalnym. Po
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uruchomieniu
produkcji,
planowanym
na
czerwiec
br.,
będzie
to
najnowocześniejsza fabryką mebli tapicerowanych w Europie. Każdego dnia teren
fabryki będzie opuszczało kilkanaście TIRów z meblami, eksportowanymi głównie
do Niemiec. Tygodniowo będzie to 500 kompletów, miesięcznie – ponad 2000.
Firma planuje rozpocząć w nowym miejscu produkcję w zaplanowanym terminie –
czerwiec 2015 r.;
- 27 marca przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu kilkadziesiąt
sztuk narkotesterów do wykrywania obecności środków odurzających w organizmie;
- 29 marca udział w Gali Głosu Wągrowieckiego;
- 31 marca w Urzędzie Miejskim udział w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie
realizacji wybranego w głosowaniu przez mieszkańców naszego miasta projektu
Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego 2015 – Modernizacji i rozbudowy
placu zabaw w Parku 600-lecia w którym wzięły udział także pomysłodawczynie
tego przedsięwzięcia. Bardziej szczegółowe spotkanie w tej sprawie odbyło się ok.
2 tyg. później, kiedy to ustalono ostateczne ramy i kształt placu zabaw w Parku
600-lecia. Realizacja tej inwestycji planowana jest latem br.;
- 31 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu udział w konsultacjach
społecznych w ramach opracowywanego projektu strategii pn. Spójna Polityka
Parkingowa Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej, którego celem jest
podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej
w ramach aglomeracji, z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane
samorządy województwa wielkopolskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
lidera projektu – miasta Poznań, reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego
oraz mieszkańcy;
- 10 kwietnia udział w uroczystości zakończenia rozgrywek XXXI edycji
Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej. Startowało w niej 7 drużyn z terenu powiatu
wągrowieckiego, a najlepszym spośród nich m wspólnie ze starostą wągrowieckim
wręczył medale, puchary i dyplomy;
- 12 kwietnia wręczył puchary najlepszym tancerzom biorącym udział
w wągrowieckiej Gali Tańca Towarzyskiego. Licząca ok. 1000 osób widownia
udowodniła, jak popularną rozrywką jest w naszym mieście taniec. Spora w tym
zasługa ze swadą i znawstwem prowadzących ów show taneczny - Iwony Pavlović
i Krzysztofa Czaplińskiego;
- w pierwszej dekadzie kwietnia rozpoczął się remont obiektu popularnej
„Szkolnej”. Zaniedbywany przez lata obiekt powoli odzyskuje swoją dawną
świetność, a w ramach tej modernizacji przewidziano odświeżenie i wymalowanie
elewacji zewnętrznych wraz z barierkami, uszczelnienie elewacji, a także remont

10

pomieszczeń wewnętrznych. Tutaj bowiem od nowego sezonu będzie
funkcjonować wypożyczalnia sprzętu do rekreacji na wodzie, wypożyczalnia
rowerów i sprzętu do plażowania, powstanie też stróżówka z widokiem na Plażę
Miejską. Tutaj też powstanie wągrowiecka „marina”, którą utworzyły już dwa
pomosty pływające w kształcie litery „T” i którą Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje
udostępniać posiadaczom sprzętu pływającego na zasadach komercyjnych;
- 16 kwietnia udział w III ogólnopolskiej konferencji pt. „Rewitalizacja linii
kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji, która odbyła się
w wągrowieckim hotelu „Pietrak”. Podczas dwudniowych obrad omawiane były m.in.
takie tematy, jak: założenia polityki i strategii transportu ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju regionalnego, współpraca samorządów z podmiotami
struktur
kolejowych,
wykorzystanie
linii
kolejowych
dla
turystyki
i popularyzowania regionu, integracja transportu miejskiego lub gminnego z
transportem kolejowym oraz możliwości wykorzystania istniejących dworców
oraz innych nieruchomości dla celów komercyjnych. Uczestnicy konferencji
zwiedzili także usytuowane w Wągrowcu Lokalne Centrum Sterowania oraz
realizowane w naszym mieście inwestycje: rewitalizację dworca i jego otoczenia
wraz z budową parkingów (realizowaną przez miasto Wągrowiec) oraz
modernizację stacji Wągrowiec (realizowaną przez wojewódzki samorząd).
W konferencji wzięło udział ok. 60 uczestników z całej Polski;
- 16 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu udział w spotkaniu powiązanym ze
szkoleniem pracowników ratusza, dotyczące powstającego Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2020. Pracownicy
z firmy Energoekspert przedstawili strukturę Planu, która musi być zgodna
z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz zapoznali biorących udział w spotkaniu z podstawowymi
założeniami dotyczącymi planu i problematyką związaną z gospodarką
niskoemisyjną;
- 17 kwietnia w wągrowieckim Kinie MDK udział w podwójnej uroczystości
jubileuszowej – 15 lat istnienia i działania Stowarzyszenia im. ks. Jerzego
Niwarda Musolffa oraz 10 lat funkcjonowania Hospicjum Miłosiernego
Samarytanina.
Z tej okazji ks. prałat Andrzej Rygielski – prezes
Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa przypomniał jego historię oraz
historię powstania wągrowieckiego hospicjum, podkreślając ogromną rolę, jaką
w tym dziele odegrał prof. dr hab. med. Jacek Łuczak. Będąc jednym z licznie
zaproszonych gości tego wspaniałego jubileuszu w imieniu samorządowców
z powiatu wągrowieckiego podziękował ks. Rygielskiemu za wkład, jaki
Stowarzyszenie i Hospicjum wnoszą w rozwiązywanie trudnych i delikatnych
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problemów osób potrzebujących pomocy. Jubileuszowe uroczystości poprzedziła
msza św. w kościele pw. św. Wojciecha, która została odprawiona pod
przewodnictwem Abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski;
- następnego dnia złożył gratulacje Panu Tomaszowi Kotwicy z okazji jubileuszu
5 – lecia działalności wągrowieckiego Chór The HOOR;
- 18 kwietnia udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Członków Cechu
Rzemiosł Różnych w Wągrowcu. Na spotkaniu tym omawiano zarówno działalność
Cechu w ubiegłym roku, jak i omawiano działalność na rok bieżący. Była to też dla
Burmistrza bardzo dobra okazja, by poznać bliżej problemy środowiska
wągrowieckich rzemieślników;
- 20 kwietnia, za pośrednictwem strony internetowej miasta zaprosił mieszkańców
do udziału w II edycji Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego – zgłaszania
projektów do realizacji z budżetu miasta, tym razem w roku 2016. W ramach
Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego 2016 do rozdysponowania jest 300 000
złotych, czyli tyle samo, co w ubiegłym roku, jednak tym razem kwota ta jest
podzielona na 2 kategorie:
- projekty „twarde”, np. inwestycyjne lub remontowe
proponowanego projektu nie może przekroczyć 200 000 zł);

(koszt

realizacji

- projekty „miękkie”, np. kulturalne, oświatowe lub społeczne (koszt realizacji
proponowanego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł).
Pierwszy etap – zbierania projektów mieszkańców naszego miasta potrwa do 15
maja. Głosowanie, w którym będą mogły wziąć udział tylko pełnoletni mieszkańcy
Wągrowca, odbywać się będzie w dniach od 1 do 30 czerwca 2015 r.;
- 22 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi w progach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wągrowcu odbyło się pasowanie dzieci na ,,Małych Rycerzy
Ochrony Przyrody”;
- 22 kwietnia przejdzie tez do historii naszego miasta, jako dzień, w którym
zlikwidowano pomnik ku czci poległych w walce o władzę ludową funkcjonariuszy
milicji obywatelskiej i służby bezpieczeństwa, który stał przy ulicy Jeżyka od
października 1964 r. Przypomniał radnym, że w ten sposób zrealizowana została
decyzja podjęta w lutym. Podczas likwidacji pomnika zdjęto z kamienia tablicę
pamiątkową oraz usunięto kamień. Tablica trafiła do zbiorów Muzeum
Regionalnego
w
Wągrowcu.
Miejsce
usuniętego
pomnika
zostanie
zagospodarowane na teren zielony;
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- 23 kwietnia w Urzędzie Miejskim udział w spotkaniu w sprawie przebudowy ulicy
Przemysłowej. Celem spotkania było przedstawienie wstępnego projektu
przebudowy ulicy Przemysłowej zainteresowanym mieszkańcom tej ulicy oraz
zasięgnięcie ich opinii. Uwagi i postulaty mieszkańców są obecnie analizowane pod
kątem możliwości ich realizacji. Przypomniał, że przebudowa ulicy Przemysłowej to
jedna z najważniejszych inwestycji drogowych planowanych do realizacji
w najbliższym czasie. Wymusił ją m.in. wzrost roli komunikacyjnej tej ulicy, będący
konsekwencją bliskiego już oddania do użytku zrewitalizowanego dworca
kolejowego wraz z parkingami i możliwością skrócenia sobie drogi z ulicy
Kościuszki do wschodniej części miasta przez jednokierunkową ulicę Dworcową.
Realizacja tej inwestycji jest planowana w przyszłym roku
- 27 kwietnia udział w Radzie Rynku Pracy oraz w Powiatowym Turnieju
Bezpieczeństwa.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Danuta Strzelecka - Purczyńska w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 r.
i planowanych środków na projekty miękkie – zadała pytanie czy będą realizowane
dwa projekty, każdy po 50.000 zł oraz czy te środki przewidziane budżecie
obywatelskim na projekty miękkie będzie można w inny sposób rozdysponować;
- Jakub Zadroga pytał o zobowiązania wobec wykonawcy robót – rewitalizacja
dworca i terenów przyległych – pytał o rodzaj i powód ich powstania. Następne
pytania dotyczyły: przebudowy ulicy Kcyńskiej oraz tegorocznego budżetu
obywatelskiego – organizacji festiwalu biegowego – dlaczego tylko 250 osób mogło
wziąć w nim udział (chętnych do udziału było o wiele więcej).
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- w budżecie obywatelskim na 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł,
w tym 200.000 zł na projekty twarde oraz 50.000 zł na projekty miękkie i są to
wartości graniczne. W związku z tym realizowanych projektów może być więcej;
- w kwestii zobowiązań finansowych wobec wykonawcy zadania – rewitalizacja
dworca i terenów przyległych powiedział, że wynikają one z dodatkowych prac,
które powstały w całym procesie budowlanych na zasadzie uzgodnień. Miasto
wnosi pewne zastrzeżenia i dotyczy to kwoty 640.000 zł;
- w sprawie festiwalu biegowego – merytorycznie odpowiedzialna osoba z Wydziału
Rozwoju i Promocji Miasta skontaktuje się z radnym i udzieli odpowiedzi na
zapytanie dotyczące liczby osób mogących wziąć w nim udział;
- w sprawie przebudowy ulicy Kcyńskiej – zadnie na etapie wydania przez
Wojewodę Wielkopolskiego decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji.
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ad.pkt 8
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Zbigniew Byczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich
działania.
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 o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu
oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Uchwała Nr VIII/34/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 9
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Piła.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 10
ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może być
realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
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samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych jest szczególnie utrudnione wobec osób, które zgodnie z art. 40
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymagają
doprowadzenia do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej
placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego –
w przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do miejsca zamieszkania. Izba
wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do przyjmowania osób, które
swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub
w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Izba zapewnia zachowanie
odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i opiekę wykwalifikowanego
personelu. Doprowadzanie oraz przetrzymywanie osób nietrzeźwych w Komendzie
Policji dezorganizuje pracę Policji. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła
umożliwi zapewnienie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile, w ramach którego działa Dział Opieki nad Osobami
Nietrzeźwymi, całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Miasta Wągrowca oraz prowadzenie w stosunku do nich przez ten
Ośrodek działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze
profilaktycznym.
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 pomocy finansowej
Gminie Piła.
Uchwała Nr VIII/35/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutowa przerwę do godz. 1720.
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ad.pkt 10
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 23 kwietnia 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 2.093,82 zł z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych;
- pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 72.191,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
państwa;
- dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 100,00 zł w zakresie uzyskanych
i podlegających przekazaniu do budżetu państwa zwrotów składek na
ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy
społecznej;
- dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 1.000,00 zł w zakresie uzyskanych
i podlegających przekazaniu do budżetu państwa zwrotów nienależnie pobranych
zasiłków stałych;
- zmianie ulega nazwa zadania ujętego w projekcie przedmiotowej uchwały pn.
„Remont sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu” na zadanie pn.
„Modernizacja sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu”;
- w ramach środków uwolnionych w wyniku odstąpienia od realizacji zadania pn.
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap
II” wprowadza się dodatkowo do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup
i montaż pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Klasztornej” o
wartości 80.000,00 zł. W następstwie powyższego zaangażowanie wolnych
środków w finansowaniu przychodów budżetu zostanie ostatecznie umniejszone
o 110.000,00 zł (w projekcie uchwały było 210.000,00 zł).
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
405 410,82 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 67 662 698,82 zł;
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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
349 562,82 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 62 529 262,82 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 9 820 300,00 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 3 944 152,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków.”;
6) w § 4 kwotę „4 163 230,00 zł” zastępuje się kwotą „4 033 230,00 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady przedstawił pisma:
- Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu oraz dyrekcji
i nauczycieli szkoły w sprawie dokończenia budowy boiska i bieżni przy Szkole
Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej, które stanowią załączniki nr 7 i 8 do
protokołu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mieczysław Wołejko powiedział, że jeżeli już uchwaliliśmy budżet na ten
rok, to należy go realizować. Mówił też o pewnych koniecznościach, które
wymuszają jego zmiany oraz, że budżet jest prawem i należy dotrzymywać obietnic;
- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 – Pani Anna Kasper zabrała głos w sprawie
przedłożonego projektu uchwały zmieniającego budżet na ten rok, który zapowiadał
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odstąpienie od realizacji budowy II etapu boiska wielofunkcyjnego. Przypomniała
zebranym, że na sesji w styczniu br. Rada zatwierdziła budżet w którym
zaplanowano środki w wysokości 595.000 zł na realizację budowy II etapu boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Letniej w tym jego
oświetlenie. Zaapelowała do radnych o mądrą i rozsądną decyzję. Mówiła, że
powstanie boiska zapewni możliwość wszechstronnego rozwoju nie tylko uczniów
ale i mieszkańców ciągle rozbudowującej się osady. Wspomniała też o potrzebie
wybudowania przy szkole sali gimnastycznej, ale pełnowymiarowej - podobnej jak
przy gimnazjum miejskim. Szkoła przy ul. Letniej dysponuje 2 salkami
2
gimnastycznymi o powierzchni 90 m , które w opinii nauczycieli, zupełnie
wystarczają do prowadzenia zajęć z gimnastyki. Z salek tych uczniowie korzystają
tylko w okresie mrozów tj. ok. 3 miesięcy, a pozostałe lekcje prowadzone są
w terenie, w tym 1 godzina na basenie. Ważnym argumentem dla dyrekcji,
przemawiającym za powstaniem II etapu boiska był fakt, że pieniądze na jego
budowę zaplanowane są w tegorocznym budżecie oraz, że opracowany jest projekt
i pozostaje tylko rozpocząć budowę. Oświadczyła również, że budowa sali
gimnastycznej to bardzo odległa perspektywa, że w tym roku powstanie projekt
techniczny, potem będą oczekiwania na środki unijne i odpowiedziała na zadane
pytanie – co będzie jeżeli środki unijne się nie pojawią – szkoła nie będzie miała ani
boiska wielofunkcyjnego ani sali gimnastycznej. Kończąc wystąpienie zwróciła się
do radnych z prośbą o dokończenie w tym roku budowy boiska oraz zaplanowania
w tegorocznym budżecie środków na opracowanie dokumentacji technicznej
budowy sali gimnastycznej i oświadczyła, że z takiego rozwiązania bardzo
zadowolone byłyby środowiska: nauczycieli, uczniów, rodziców oraz mieszkańców
osady;
- radna – Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że radni powinni
wsłuchać się w głosy i prośby mieszkańców (rodziców uczniów i nie tylko).
Przedstawiła radnym informacje dotyczące warunków w miejskich placówkach
oświatowych (sale lekcyjne, gimnastycznych, boiska) że szkoły budowane były
faktycznie pod potrzeby szkół, za wyjątkiem szkoły przy ulicy Letniej, która posiada
wąskie korytarze, nie posiada do końca wybudowanego boiska ani sali
gimnastycznej. Kończąc wystąpienie zaapelowała do radnych, a w szczególności
członków Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej o pozostawienie
w tegorocznym budżecie środków zaplanowanych na wykonanie II etapu budowy
boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej;
- radny – Grzegorz Kamiński w imieniu Klubu Radnych „Samorządność
Wągrowiecka 2000” zgłosił wniosek formalny do omawianego projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r. dotyczący całkowitego wykreślenia
poniższej zmiany w budżecie miasta na 2015 rok:
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„Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy
Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap II” o wartości 595.000,00 zł.
Z uwolnionych w powyższy sposób środków kwotę 465.000,00 zł przeznacza się na
realizację następujących zadań:
Oświata i wychowanie - 265.000,00 zł :
- opracowanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu - 100.000,00 zł;
- instalacja oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 3
przy ul. Letniej w Wągrowcu - 70.000,00 zł;
- zakup i montaż urządzenia redukującego zużycie energii biernej w Szkole
Podstawowej Nr 2 - 7.500,00 zł;
- zakup i montaż urządzenia redukującego zużycie energii biernej w Szkole
Podstawowej Nr 4 - 7.500,00 zł;
- zakup i montaż pieca gazowego w szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Klasztornej –
80.000 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza - wkład własny do środków otrzymanych
z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów - 55.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa dla Miejskiego
Domu Kultury w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Modernizacja sali na piętrze
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu” - 145.000,00 zł.
Natomiast pozostałe 130.000,00 zł zostaje przeznaczone na umniejszenie
zaangażowania wolnych środków w finansowaniu przychodów budżetu”.
- Burmistrz Miasta wyraził zadowolenie z faktu, że o problemach Szkoły
Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej radni mogą dzisiaj dyskutować. Wrócił do
historii poprzedniej kadencji, kiedy był radnym i na komisjach podjęto decyzję
o sygnowaniu środków na budowę sali gimnastycznej, a na sesji na 5 minut przed
głosowaniem w formie autopoprawki projekt budowy sali gimnastycznej zdjęto.
Wówczas radnym nie dano szans na dyskusję. Mówił też, że znane są mu kulisy
pism: rady rodziców, dyrekcji i nauczycieli szkoły w sprawie dokończenia budowy
boiska, wie w jakiej formie i jak były one tworzone, że rozmawiał
z przewodniczącym rady rodziców i wyraził ubolewanie, że polityka wkroczyła do
szkoły. Oświadczył też, że po wybudowaniu boiska sportowego nie będzie miejsca
na wybudowanie sali gimnastycznej o wymiarach 20/40. Dalej mówił, że szkoła przy
ulicy Letniej i Klasztornej wymaga bardzo dużych nakładów finansowych,
wspomniał o wizycie mieszkańca, który był zbulwersowany kwestią opłaty
i dostępności do boiska przy ulicy Letniej. Zachęcił również radnych do odwiedzenia
szkoły i zapoznania się z infrastrukturą sportową min. salek lekcyjnych
zaadoptowanych na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, które w związku
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z rozbudowującą się osadą i wzrostem liczby dzieci, w najbliższym czasie trzeba
będzie zaadoptować na salki dydaktyczne. Przytoczył również informacje
statystyczne dotyczące szkół:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 660 uczniów;
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 700 uczniów;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Letniej – 259 uczniów i stwierdził, że kiedy
dojdzie do budowy sali gimnastycznej przy ulicy Letniej, to najmniejsza szkoła
w mieście będzie posiadała największą infrastrukturę.
Burmistrz zwrócił również uwagę, że Szkoła P. Nr 3 nie tylko potrzebuje
infrastruktury sportowej, ale również potrzebuje wiele innych elementów i dlatego
w omawianym projekcie uchwały zostały zaplanowano środki finansowe na zakup
kotła gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Klasztornej.
W związku z pismem dyrekcji i nauczycieli szkoły skierowanym na ręce Pana
Przewodniczącego Rady i stwierdzeniem w nim – „nie pozbawiajcie naszych
uczniów możliwości bezpiecznego odbywania lekcji wychowania fizycznego” –
prosił o udzielenie wyjaśnień przez Panią dyrektor szkoły – czy do tej pory dzieci
w szkole nie były bezpieczne?. Kończąc wystąpienie stwierdził, że w XXI wieku
każda szkoła powinna posiadać salę gimnastyczną i zapewnił wszystkich, że środki
unijne na realizacje takich przedsięwzięć są, ale jeżeli nie będziemy mieli gotowego
projektu w tym zakresie, to nic nie zrobimy. W związku z tym prosił Wysoka Radę
o przyjęcie projektu uchwały zmieniającego budżet miasta na 2015 r., w wersji
przedstawionej na wstępie.
- radny Grzegorz Kamiński w odniesieniu do wystąpienia Burmistrza powiedział,
że rezerwa terenowa pod budowę sali gimnastycznej jest zapewniona. Za
poprzedniego Burmistrza miasto zakupiło działkę pod dalszą rozbudowę szkoły
z przeznaczeniem pod budowę tej sali i potrzymał wcześniej zgłoszony wniosek
i prosił Pana Przewodniczącego Rady o jego przegłosowanie.
Prowadzący obrady ogłosił 5 – minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad prowadzący obrady zarządził głosowanie wniosku
zgłoszonego przez radnego Grzegorza Kamińskiego jak niżej:
„Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy
Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap II” o wartości 595.000,00 zł.
Z uwolnionych w powyższy sposób środków kwotę 465.000,00 zł przeznacza się na
realizację następujących zadań:
Oświata i wychowanie - 265.000,00 zł :
- opracowanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej
Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu - 100.000,00 zł;
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- instalacja oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 3
przy ul. Letniej w Wągrowcu - 70.000,00 zł;
- zakup i montaż urządzenia redukującego zużycie energii biernej w Szkole
Podstawowej Nr 2 - 7.500,00 zł;
- zakup i montaż urządzenia redukującego zużycie energii biernej w Szkole
Podstawowej Nr 4 - 7.500,00 zł;
- zakup i montaż pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Klasztornej –
80.000 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza - wkład własny do środków otrzymanych
z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów - 55.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa dla Miejskiego
Domu Kultury w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Modernizacja sali na piętrze
Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu” - 145.000,00 zł.
Natomiast pozostałe 130.000,00 zł zostaje przeznaczone na umniejszenie
zaangażowania wolnych środków w finansowaniu przychodów budżetu”.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za” przy 9 głosach – „przeciwnych” przyjęła
powyższy wniosek.
- radny Grzegorz Kamiński w imieniu Klubu Radnych „Samorządność
Wągrowiecka 2000” zgłosił kolejny wniosek - o przesunięcie kwoty 125.000,00 zł
z oszczędności powstałych z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na budowę
ulicy Wierzbowej w Wągrowcu z przeznaczeniem na realizację następujących
zadań:
- Oświata i wychowanie - instalacja oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym przy
Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Letniej – 70.000,00 zł;
- Edukacyjna opieka wychowawcza - wkład własny do środków otrzymanych
z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów – 55.000,00 zł.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie powyższego wniosku, w którym udział
wzięło 20 radnych
Rada Miejska 12 – głosami „za” przy 8 głosach – „przeciwnych” przyjęła
powyższy wniosek.
kolejny wniosek do omawianego projektu uchwały zmieniającego budżet na
2015 rok zgłosił radny Jakub Zadroga w imieniu Klubu Radych „Bliżej Ludzi”,
-
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który dotyczył utworzenia w budżecie miasta na 2015 rok zadania pn. „Promocja
miasta przez sport” o wartości 130.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na
promocję w bieżącym roku.
Prowadzący obrady zarządził głosowanie powyższego wniosku, w którym udział
wzięło 20 radnych
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 8 głosach – „przeciwnych” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” przyjęła powyższy wniosek.
- radny Tomasz Kruk powiedział, że z ogromnym zdziwieniem obserwuje to co się
dzisiaj dzieje na sesji. Stwierdził, że tak ważne tematy, które zostały we wnioskach
zaproponowane przez radnych wymagają dyskusji na szerszym forum,
a przynajmniej na komisjach Rady, inaczej będziemy mieli do czynienia z samymi
„wrzutkami” na zasadzie takiej, że radny wymyśli sobie jakiś pomysł i będzie na
okoliczność większości w Radzie go forsował. Poza tym radny oświadczył, że
absolutnym minimum powinno być to, by tego typu kwestie (wnioski zgłoszone do
omawianego projektu uchwały) poddać przynajmniej dyskusji na tej sesji.
W odniesieniu do wystąpienia radnego Tomasza Kruka:
- Przewodniczący Rady – Pan Zbigniew Byczyński powiedział, że dyskusja jest
otwarta i każdorazowo pyta radnych - przy każdym wniosku - czy chce zabrać głos.
- radny Jakub Zadroga powiedział, że takimi samymi „wrzutkami” są autopoprawki
zgłaszane przez Burmistrza, które również nie są dyskutowane na komisjach.
Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania projektu uchwały
zmieniającego uchwałę budżetową na 2015 rok łącznie z wniesioną autopoprawką
i przyjętymi przez Radę wnioskami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 - głosami „za”, przy 9 – głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr VIII/36/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w 2015 roku.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że ustawa Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. artykułem 34a nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia corocznie
uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania
sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa corocznie
organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystąpił z wnioskiem
z dnia 19 listopada 2014 r. o umieszczenie w wykazie kąpielisk jednego kąpieliska
położonego w centrum miasta nad Jeziorem Durowskim. Na podstawie złożonego
wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego w roku 2015. Projekt uchwały
poddano konsultacjom społecznym w okresie od 3 do 24 marca 2015 r. poprzez
wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt uchwały po
przeprowadzeniu konsultacji został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu.
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 wykazu kąpielisk na
terenie miasta Wągrowca w 2015 roku.
Uchwała Nr VIII/37/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zmiany nazwy ulicy.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że projekt uchwały o zmianie nazwy
ulicy Wierzbowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Wierzbowej z ulicą 11 Listopada
do granic miasta od strony miejscowości Łęgowo i nadanie jej nazwy „Polinova
Aleja” stanowi propozycję realizacji wniosku zarządu firmy Polinova Polska Sp.
z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wągrowcu, podmiotu realizującego inwestycję
obejmującą budowę fabryki mebli tapicerowanych, zlokalizowaną na nieruchomości
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przylegającej do ulicy Wierzbowej. Zgodnie z powołaną w uchwale podstawą
prawną, nadanie nazwy ulicy (w tym jej zmiana), będącej drogą publiczną, należy
do kompetencji rady gminy. Z uwagi na brak zabudowy na tym odcinku ulicy
realizacja uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Tomasz Kruk i zgłosił wniosek o zmianę nazwy ulicy
z „Polinowa Aleja” na „aleja Polinowa”.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska wniosek radnego Tomasz Kruka przyjęła 19 głosami „za” przy
1 – głosie „wstrzymującym”.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały łącznie z przyjętym przez Radę wnioskiem.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za, przy 1 – głosie „przeciwnym” podjęła uchwałę
w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Uchwała Nr VIII/38/2015 stanowi załącznik nr 11do protokołu.
ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wągrowiecka Rodzina 3+.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która obejmowała zmianę w załączniku do omawianego projektu
uchwały i polegała na zmianie pisowni wyrazów „GMINĄ” i „PARTNEREM” na
„Gminą” i „Partnerem”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że uchwała w dotychczasowym
brzmieniu odnosiła się do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała
Rady Ministrów ustanawiająca program utraciła moc z dniem 1 stycznia 2015 r.
Prawo do korzystania z ogólnopolskiej "Karty Dużej Rodziny" reguluje obecnie
ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, której przepisy przewidują
możliwość wykorzystania Karty jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
korzystania z programu samorządowego. Wobec powyższych zmian należało
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zaktualizować zapisy uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września
2014 r. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.
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 o zmianie uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Wągrowiecka Rodzina 3+.
Uchwała Nr VIII/39/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 14
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani
Danuta Paszkiewicz przedstawiła radnym informację dotyczącą oceny zasobów
pomocy społecznej za 2014 rok.
Radni bez uwag przyjęli ww. informację, która stanowi załączniki nr 13 do
protokołu.
ad.pkt. 15
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy
miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2014 rok.
Radni bez uwag przyjęli ww. informację, która stanowi załączniki nr 14 do
protokołu.
ad.pkt 16 i 17
Radny Mieczysław Wolejko stosownie do § 17 Regulaminu Rady Miejskiej
w Wągrowcu złożył na piśmie wniosek na ręce Przewodniczącego Rady z prośbą
o przekazanie powyższego Burmistrzowi Miasta celem udzielenia odpowiedzi
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pisemnej. Wniosek dotyczył rozważenia możliwości zainstalowania fotokomórki na
przejściu dla pieszych przy ulicy 11 Listopada na Osiedlu Wschód. Uzasadniając
wniosek powiedział, że zainstalowana na przejściu dla pieszych sygnalizacja
spowalniająca ruch pojazdów jest coraz częściej, jak wynika z informacji
mieszkańców osiedla, ignorowana przez kierowców pojazdów. Powoduje to
zagrożenie dla całego ruchu w tym miejscu. Utrwala także poczucie bezkarności
kierowców lekceważących sygnalizację świetlną w tym miejscu i w związku z tym
wniosek ten zasługuje na rozpatrzenie.
Burmistrz Miasta odniósł się do wniosku zgłoszonego przez radnego Mieczysława
Wołejki i powiedział, że w ostatnim czasie zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o zmianę tych świateł gdyż oślepiały one kierowców. Ponadto
powiedział, że w styczniu br. powołał doraźną komisje ds. bezpieczeństwa
i organizacji ruchu drogowego w naszym mieście, która działa pod przewodnictwem
Zastępcy Burmistrza i do której wniosek radnego zostanie skierowany.
Następnie głos zabrała radna Danuta Strzelecka – Purczyńska w sprawie
zwolnienia przez Pana Burmistrza dwóch osób: dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Pani Ewy Byczyńskiej i Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Pani Ireny Woźniak. Na tą okoliczność radna przygotowała i odczytała
oświadczenie i zwróciła się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady o poddanie
tego stanowiska pod głosowanie (treść poniżej).
„W związku ze zwolnieniem z pracy Pani Ewy Byczyńskiej, Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Pani Ireny Woźniak, Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, my radni Rady Miejskiej, wyrażamy ubolewanie co do sposobu
rozwiązania spraw kadrowych, i jako że nie mamy wpływu na decyzje podjęte przez
Burmistrza, dystansujemy się od takiej formy rozwiązywania stosunków
służbowych. Mało wiarygodne jest uzasadnienie o utracie zaufania zaledwie trzy
miesiące po objęciu stanowiska przez Burmistrza Miasta. W wyraźnej sprzeczności
z takim stwierdzeniem jest opinia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy
w Pile, która jednoznacznie wskazuje, że Pani Ewa Byczyńska posiada
niekwestionowany dorobek w dziedzinie kultury czytelniczej. Ten wieloletni dorobek
potwierdza uznanie Pani Ewy Byczyńskiej za najlepszego bibliotekarza Subregionu
Północnej Wielkopolski w czasie rozwiązania stosunku pracy wobec utraty
zaufania. Rada Miejska uważa, że była to decyzja pochopna nieznajdująca
potwierdzenia w dotychczasowej pracy Pani Ewy Byczyńskiej. Podobne stanowisko
wyraża Rada Miejska w przypadku rozwiązania stosunku pracy wobec, również
utraty zaufania, z Panią Ireną Woźniak. Działania Pani Ireny Woźniak nie odnosiły
się tylko do kwestii pomocy socjalnej ludziom potrzebującym, ale poprzez
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pozyskiwanie środków zewnętrznych organizowała szkolenia w różnych dziedzinach
przygotowujące do pracy a przez to do poprawy warunków materialnych wielu
rodzin. Rada Miejska uważa, że decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy powinny
zawierać merytoryczne uzasadnienia, a tych zabrakło w odniesieniu do wyżej
wymienionych.”
Burmistrz Miasta w sprawie wystąpienia radnej i odczytanego oświadczenia
powiedział, że Rada Miejska nie jest organem właściwym do tego aby rozstrzygać
sprawy ze stosunku pracy pracowników, którzy bezpośrednio podlegają
Burmistrzowi. Mówił też, że wszelkie zagadnienia ze stosunku pracy wiążą się
również z pewnym szacunkiem, niezależnie od tego jaka była opinia Burmistrza do
tych osób, zapewnił radnych, że były to konkretne argumenty i to bardzo poważne
do podjęcia decyzji o zwolnieniu. Stwierdził też, że radna Danuta Strzelecka –
Purczyńska nie zna tych argumentów i dlatego bardzo łatwo jest szafować takimi
zdaniami – bardzo niesprawiedliwymi, że najprawdopodobniej radna nie zna drugiej
strony, tylko stronę medialną, może swoją lub tych pań. Powiedział, że należy się
zastanowić – czy w takiej sytuacji jakiekolwiek głosowanie, czy wypowiadanie się
w tym temacie nie będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi w przypadku
konkretnych roszczeń i dlatego nie zajmie głosu. Opowiedział się za odrzuceniem
tego stanowiska z uwagi na to, że jest ono jednostronne.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że zdaje sobie sprawę
z tego, że Rada nie decyduje o tym kogo przyjąć do pracy, a kogo zwolnić. W tym
stanowisku nie ma nic o tym, że radni roszczą sobie pretensje. To oświadczenie
wskazuje tylko na to, że Rada dystansuje się od takiej formy rozwiązywania
stosunku pracy, że traci się zaufanie. Oświadczyła też, że można było chociaż
podczas obrad komisji powiedzieć radnym co było złe, bowiem do tej pory nie
wpłynęły żadne uwagi co do pracy Pani Ewy Byczyńskiej i Pani Ireny Woźniak, ani
nikt nie złożył oficjalnej skargi na ręce Komisji Rewizyjnej.
Radny Wiesław Zając powiedział, że radna Danuta Strzelecka – Purczyńska
uzurpuje sobie prawo do wypowiadania się w imieniu wszystkich radnych
i oświadczył, że się pod tym wnioskiem nie podpisuje i nie życzy sobie by radna
w imieniu wszystkich radnych składała wnioski. Ponadto oświadczył, że nie wie nic
o tym, by Przewodniczący Rady Miejskiej powołał rzecznika, który mógłby
reprezentować radnych.
Radny Marek Drobik stwierdził, że ze strony radnej Danuty Strzeleckiej –
Purczyńskiej składanie wniosku w imieniu wszystkich radnych, w sprawie w której
radni nie są zorientowani, nie znają sedna sprawy, jest dużym nietaktem.
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Prowadzący obrady stwierdził, że radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zgłosiła
wniosek formalny w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zwolnienia przez
Pana Burmistrza Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Ewy Byczyńskiej
i Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Ireny Woźniak i podał
powyższe stanowisko pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych (radny Ryszard Rączkowski nie wziął
udziału w głosowaniu).
Rada Miejska 9 - głosami „za”, 7 – głosami „przeciwnymi” przy 3 – głosach
„wstrzymujących” podjęła oświadczenie:
„W związku ze zwolnieniem z pracy Pani Ewy Byczyńskiej, Dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Pani Ireny Woźniak, Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, my radni Rady Miejskiej, wyrażamy ubolewanie co do sposobu
rozwiązania spraw kadrowych, i jako że nie mamy wpływu na decyzje podjęte przez
Burmistrza, dystansujemy się od takiej formy rozwiązywania stosunków
służbowych. Mało wiarygodne jest uzasadnienie o utracie zaufania zaledwie trzy
miesiące po objęciu stanowiska przez Burmistrza Miasta. W wyraźnej sprzeczności
z takim stwierdzeniem jest opinia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy
w Pile, która jednoznacznie wskazuje, że Pani Ewa Byczyńska posiada
niekwestionowany dorobek w dziedzinie kultury czytelniczej. Ten wieloletni dorobek
potwierdza uznanie Pani Ewy Byczyńskiej za najlepszego bibliotekarza Subregionu
Północnej Wielkopolski w czasie rozwiązania stosunku pracy wobec utraty
zaufania. Rada Miejska uważa, że była to decyzja pochopna nieznajdująca
potwierdzenia w dotychczasowej pracy Pani Ewy Byczyńskiej. Podobne stanowisko
wyraża Rada Miejska w przypadku rozwiązania stosunku pracy wobec, również
utraty zaufania, z Panią Ireną Woźniak. Działania Pani Ireny Woźniak nie odnosiły
się tylko do kwestii pomocy socjalnej ludziom potrzebującym, ale poprzez
pozyskiwanie środków zewnętrznych organizowała szkolenia w różnych dziedzinach
przygotowujące do pracy a przez to do poprawy warunków materialnych wielu
rodzin. Rada Miejska uważa, że decyzje o rozwiązaniu stosunku pracy powinny
zawierać merytoryczne uzasadnienia, a tych zabrakło w odniesieniu do wyżej
wymienionych.”
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Wobec wyczerpania porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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