Protokół Nr XI/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 17 września 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
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Sesję rozpoczęto o godz. 16 , a zakończono o godz. 18 .
Otwarcia obrad XI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący Rady
Zbigniew Byczyński. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecna usprawiedliwiona radna Natalia Pałczyńska.
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 protokoły z IX sesji z 25 czerwca 2015 r. i X uroczystej sesji
z 25 lipca 2015 r. został przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z rannych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad dzisiejszej sesji.
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
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2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z IX sesji 25 czerwca 2015 r. i X uroczystej sesji z 25
lipca 2015 r.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy i ronda.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z dworca i parkingów
położonych przy ulicy Dworcowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.
16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
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17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie.

ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Byczyński złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami. W lipcu pełnił rotacyjnie na przemian
z Wiceprzewodniczącymi dyżur i przyjmował interesantów oraz koordynował
przygotowania do uroczystej sesji z okazji Dni Wągrowca. Ponadto reprezentował
Radę:
- 27 czerwca – Pan Ryszard Rączkowski reprezentował Radę w zakończeniu
sezonu piłkarskiego – rocznik 2004 – w Kobylcu;
- 29 czerwca uczestniczył w zakończeniu roku akademickiego w Gnieźnieńskiej
Szkole Wyższej „Milenium”;
- 5 lipca uczestniczył w XXI Jarmarku Cysterskim w Łeknie i V Festiwalu
Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej;
- 10 lipca spotkał się z mieszkańcami zbierającymi podpisy pod projektem
w ramach Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego 2016 „siłownia plenerowa
w parku 600-lecia”. Zadanie to wpisane zostało do projektu budżetu;
- 11 lipca Pan Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Bąk reprezentował Radę
w
podsumowaniu
badań
jeziora
Durowskiego
prowadzonego
przez
międzynarodowy obóz studentów;
- 11 lipca uczestniczył w otwarciu Festynu Cysterskiego w Wągrowcu;
- 22 lipca spotkał się z Burmistrzem Miasta i pracownikami Urzędu, Dyrektorem
MDK w związku z przygotowaniami scenariusza przebiegu uroczystej sesji w dniu
25 lipca br.;
- 26 lipca uczestniczył we mszy świętej za Ojczyznę z udziałem arcybiskupa
Wojciecha Polaka Prymasa Polski;
- 28 lipca spotkał się z Zastępcą Burmistrza i asystentem Burmistrza Panem
Remigiuszem Priebe w sprawie ustalenia składu delegacji do Krasnogorska
w dniach 3 – 7 września br. Radę reprezentował Wiceprzewodniczący Rady –
Ryszard Rączkowski, Pan Tomasz Kruk i Pan Adam Kielbasiewicz;
- 29 lipca uczestniczył w sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego;
- 4 sierpnia złożył wizytę Panu Bohdanowi Kozaneckiemu – byłemu radnemu,
któremu wręczył medal 25 lecia odrodzonego samorządu. Pan Kozanecki
przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu odbytej operacji;
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- 7 sierpnia uczestniczył w pożegnaniu długoletniej pracownicy Starostwa – Pani
Elżbiety Gaertner – Kierownika Wydziału, wcześniej również Urzędu Miejskiego,
w związku z przejściem na emeryturę. Przewodniczący Rady wręczył medal 25
lecia odrodzonego samorządu i symboliczny bukiet kwiatów;
- 12 sierpnia spotkał się z Burmistrzem Miasta Panem Krzysztofem Poszwą
w sprawie przygotowania do wrześniowej sesji. Został poinformowany
o nadużyciach jakie zostały wykryte i są badane w Wydziale Oświaty Urzędu
Miejskiego;
- 20 sierpnia uczestniczył w harcerskim XXIV Ogólnopolskim Zlocie Seniorów
w Poznaniu, który odbył się w dniach 20 – 23 sierpnia br. Inauguracja odbyła się
w auli UAM z udziałem również harcerzy z naszego miasta;
- 22 sierpnia – Pan Dariusz Bąk – Wiceprzewodniczący Rady reprezentował Radę
w obchodach 65 lecia Ogrodu Działkowego Kolejarz;
- 29 sierpnia Pan Ryszard Rączkowski Wiceprzewodniczący Rady wraz delegacją
złożył wiązankę kwiatów w miejscu pamięci w lesie bukowieckim;
- 1 września uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole Podstawowej Nr
2 i w Liceum Ogólnokształcącym w trakcie którego wręczona została Statuetka
„Stach” doroczna nagroda Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno –
Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego dla najwybitniejszych absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie;
- 1 września był w delegacji składającej wiązanki kwiatów z okazji 76 rocznicy
wybuchu II wojny światowej;
- 2 września uczestniczył w Muzeum Regionalnym w spotkaniu promującym Zeszyt
Biograficzny Ks. Andrzeja Rygielskiego autorstwa Leokadii Grajkowskiej
i Stanisława Owsianego;
- 9 września spotkał się z Burmistrzem Miasta Panem Krzysztofem Poszwą
w kwestii przedstawienia wizji zarządzania miasta i perspektyw jego rozwoju. Pełnił
również w tym dniu dyżur.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował radnych, że pismem z dnia
2 września br. Burmistrz Miasta Kcyni przesłał Radze Miejskiej w Wągrowcu
oświadczenie Rady Miejskiej w Kcyni podjęte na sesji 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
poparcia działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 356 Gołańcz –
Bydgoszcz. Radni zostali zapoznani z treścią tego oświadczenia. Przewodniczący
obrad odczytał również pismo mieszkańca Wągrowca skierowane do Burmistrza
Miasta do wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej dla właściwej komisji, które
dotyczyło brzegów j.Durowskiego.
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ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Na
wspólnym posiedzeniu 9 września komisja analizowała projekt uchwały w sprawie
programu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wągrowca na lata 2015-2022.
10 września również na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą na wrześniowej sesji.
Wszystkie projekty uchwał zostały przez członków komisji zaopiniowane
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie między sesyjnym komisja
obradowała trzy razy:
- 25 sierpnia - posiedzenie wyjazdowe, którego tematem było przygotowanie
placówek oświatowych na terenie miasta do nowego roku szkolnego (zwizytowano
SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 oraz Gimnazjum Miejskie;
- 27 sierpnia Przewodnicząca i Sekretarz KEKSiPS fakultatywnie odwiedzili
wszystkie przedszkola publiczne w Wągrowcu;
- 9 i 10 września - wspólne posiedzenie komisji - opiniowanie materiałów
sesyjnych.
W okresie między sesjami Przewodnicząca brała udział w następujących
wydarzeniach:
- 26 czerwca - w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum Miejskim;
- 27 czerwca - w zakończeniu sezonu piłkarskiego młodzików (Kobylec);
- 11 lipca - w konferencji nt. rekultywacji Jeziora Durowskiego (MBP);
- 21 lipca - w koncercie jazzowym z okazji Imienin Miasta (klasztor);
- 22 lipca - w wizytowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, zapoznanie
z przebudową części sanitarnej campingu;
- 23 lipca - w zapoznaniu oferty zakupu nowego ciągnika (OSiR);
- 25 lipca - w uroczystej sesji z okazji Imienin Miasta;
- 26 lipca - w uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Prymasa Polski;
- 21 sierpnia - w otwarciu wystawy ceramicznej Marii Grzybek (Muzeum
Regionalne);
- 3 września - w promocji książki Tomasza Szeszyckiego "Dowódca mojego
dziadka" (MBP);
- 5 września - w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania "Lalki",
zorganizowanej przez Miejska Bibliotekę Publiczną;
- 7 września - w promocji zeszytu biograficznego "Ks. Andrzej Rygielski" (Muzeum
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Regionalne);
- 10 września - w spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3, Panią Jolantą
Okoniewską;
- 11 września - w otwarciu wystawy pt. "Pielgrzym". Retroryty Romana Terzyka.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Na wspólnym
posiedzeniu 9 września komisja analizowała projekt uchwały w sprawie programu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Wągrowca na lata 2015-2022. 10 września
również na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów
uchwał, które procedowane będą na wrześniowej sesji. Wszystkie projekty uchwał
zostały przez członków komisji zaopiniowane pozytywnie.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami oraz dot. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
i wydanych zarządzeniach.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację:
- 26 czerwca Burmistrz uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w szkole
Podstawowej nr 4;
- 29 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu odbyło się spotkanie
podsumowujące badania źródeł niskiej emisji na terenie Wągrowca wraz
z prezentacją projektów rozwiązań dla opracowywanego Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2020. Firma
Energoekspert
przedstawiła
uczestnikom
spotkania
rezultaty
badań
inwentaryzacyjnych związanych ze źródłami niskiej emisji na terenie Wągrowca,
a następnie strukturę Planu, zgodną z wymogami Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Plan ten zawiera przedsięwzięcia
inwestycyjne, których realizacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza na
terenie miasta, poprzez ograniczenie i zmniejszenie emisji szkodliwych
zanieczyszczeń. Przypomniał, że umieszczenie konkretnych projektów w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec umożliwia
pozyskiwanie środków finansowych z UE na inwestycje związane z ograniczeniem
zużycia energii i zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz instalacją odnawialnych
źródeł energii;
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29 czerwca uczestniczył w zakończeniu roku akademickiego w Gnieźnieńskiej
Szkole Wyższej „Milenium”;
-

- 1 lipca otwarto urnę z głosami wągrowczan głosującymi na projekty w ramach
Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Łącznie na 7 poddanych pod
głosowanie projektów oddano 3867 głosów. Najwięcej głosów w tym głosowaniu
uzyskały:
- Winda dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Wągrowcu na ulicy Letniej – projekt ten otrzymał 1629 głosów –
szacunkowy koszt realizacji to 200 tys. zł;
- Siłownia plenerowa w ramach projektu „Wągrowiec wyzwala energię”
w Parku 600-lecia – projekt ten trzymał 1271 głosy – szacunkowy koszt realizacji
wynosi 75 tys. zł;
Łączny koszt obydwu projektów mieści się w 300 tys. złotych, które są
przeznaczone na realizację obywatelskich pomysłów w roku 2016;
- 226 zawodników i zawodniczek stanęło na starcie drugiej już edycji Pucharu
Wielkopolski w Nordic Walking, która odbyła się w Wągrowcu 11 lipca,
inaugurując tym samym obchody "Dni Wągrowca 2015". Uczestnicy zawodów
przyjechali do Wągrowca z całej Polski – rywalizując na trasach wokół Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, na dystansach 5 i 10 km, w ponad 20 kategoriach
wiekowych. Burmistrz miał zaszczyt i przyjemność przywitać wszystkich
uczestników oraz dać im sygnał do startu. Organizatorami Pucharu Wielkopolski
w Nordic Walking były: miasto Wągrowiec, Polska Federacja Nordic Walking
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu;
- 4 lipca udział w spotkaniu krwiodawców, które odbyło się w hotelu Pietrak.
Podczas spotkania wręczono zasłużonym krwiodawcom medale i odznaczenia;
- 10 lipca udział w otwarciu XII warsztatów filmowych „Pięć minut z życia
codziennego”. Organizatorem imprezy Był Miejski Dom Kultury;
- 13 lipca przyjął w swoim gabinecie Amelię Błażejewską przedszkolaka
z Przedszkola nr 6, która zwyciężyła w konkursie plastycznym dla dzieci pt.
„Wągrowiec moich marzeń” zorganizowanym pod patronatem Burmistrza. Na
konkurs wpłynęło 316 prac, a autorzy najlepszych spośród nich otrzymali
w czerwcu nagrody ufundowane przeze Burmistrza. Praca zwyciężczyni otrzymała
dodatkową nagrodę, jaką jest jej zawieszenie na ścianie w moim gabinecie do
końca tego roku;
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- kolejny rok z rzędu poprawiła się jakość wody w Jeziorze Durowskim – tak
przynajmniej wynika z badań, które na początku lipca br. przeprowadzała
międzynarodowa, 15-osobowa grupa studentów z Uniwersytetu Christiana
Albrechta w Kilonii w Niemczech oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Studenci, pod okiem wykładowców już po raz siódmy odbyli
w Wągrowcu i poznańskich laboratoriach praktykę pn. „Międzynarodowa szkoła
letnia”. 11 lipca studenci przedstawili mieszkańcom naszego miasta wyniki swoich
badań w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. W konferencji podsumowującej, którą
otworzyłem, uczestniczyło ok. 30 osób. Na zakończenie konferencji
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk oraz prof. Ryszard
Gałdyn z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu wręczyli studentom
certyfikaty potwierdzające udział w "Międzynarodowej Szkole Letniej";
- 15 lipca obradowała Kapituła Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca, która
zdecydowała o tegorocznych laureatach tego prestiżowego wyróżnienia. Po
przeanalizowaniu osiągnięć zgłoszonych kandydatur i dyskusji zdecydowaliśmy, że
wyróżnienie Nagrodą Honorową Miasta Wągrowca 2015 otrzymają:
• w kategorii gospodarka – Wągrowieckie Fabryki Mebli;
• w kategorii oświata, nauka, kultura i kultura fizyczna – Zenon Muszyński;
• w kategorii działalność społecznikowska – Aleksandra Podemska;
- w połowie lipca Burmistrz podjął decyzję o wsparciu MKS Nielba Wągrowiec
środkami finansowymi z budżetu miasta. Klub otrzyma na ten cel 126 tys. zł, które
mają być przeznaczone na promocję Wągrowca poprzez działalność sekcji piłki
nożnej i piłki ręcznej Nielby. Podczas spotkania z prezesem MKS Nielba
Wągrowiec, Danielem Kurpińskim uzgodniono także potrzebę wprowadzenia
nowych zasad współpracy pomiędzy miastem i klubem, które zaczną obowiązywać
od początku przyszłego roku;
- 18 lipca z okazji obchodów Dni Wągrowca Burmistrz postanowił skorzystać ze
swoich uprawnień i na jeden dzień zastąpić Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
w pełnionych przez nią obowiązkach. Tego dnia od dwóch par odebrał przysięgi
małżeńskie i oświadczenia o nazwisku, jakie będą nosić po zawarciu związku
małżeńskiego, składając nowożeńcom przy tej okazji złożył serdeczne życzenia
szczęścia i wszelkiej pomyślności. udzielił dwóm parom ślubu. Wydarzenie to chce
zamienić w nową tradycję, zgodnie z którą chce przyjmować przysięgi
małżeńskie co roku przez jeden dzień w czasie obchodów Imienin Wągrowca.
Udzielone przeze Burmistrza śluby były ślubami nr 82 i 83, które w tym roku odbyły
się w naszym USC;
- 18 lipca w Wągrowcu odbyła się nasza najpopularniejsza latem impreza sportowa
- „Wągrowiec aktywny nocą” organizowana przez Urząd Miejski i Ośrodek Sportu
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i Rekreacji. Wzięło w niej aktywny udział ponad 400 miłośników różnych dyscyplin
sportowych, od tenisa stołowego i ziemnego, poprzez siatkówkę i piłkę nożną, po
biegi. Kulminacyjnym akcentem trzeciej edycji tej imprezy był nocny, 12kilometrowy bieg wokół Jeziora Durowskiego. Wzięło w nim udział 149
uczestników, którym dałem sygnał do startu;
- około 180 uczestników, podzielonych na 18 drużyn (w tym jedna dziewczęca)
w 3 kategoriach wiekowych wzięło udział w jubileuszowej, XXV edycji Turnieju
Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych „Mundialito’2015”. Ich zmagania trwały
niemal 3 tygodnie, podczas których w 56 spotkaniach strzelono łącznie 446
bramek. W uroczystości wręczenia dyplomów, nagród i statuetek dla najlepszych
zawodników turnieju, która odbyła się 23 lipca wziął udział w imieniu Burmistrza,
Wiceburmistrz Bogdan Smykowski. Organizatorem „Mundialito’2015” było
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu;
- 24 lipca wziął udział w uroczystości z okazji Święta Policji, która odbyła się
w Starostwie Powiatowym. W uroczystości wzięło udział kilkudziesięciu policjantów
z komendant Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu mł. insp. Magdaleną
Sławińską na czele, a także licznie zaproszeni goście, wśród których byli m.in.
Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Korzystając z okazji podziękował
wągrowieckim policjantom za ich codzienną pracę i zaangażowanie w utrzymaniu
bezpieczeństwa i porządku w mieście, a także za współpracę przy organizowanych
przez miasto imprezach;
- 25 lipca, z okazji święta Wągrowca – imienin patrona miasta, św. Jakuba
Apostoła – w sali kina Miejskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady
Miejskiej, w której mieli Państwo okazje uczestniczyć. Imieninowe uroczystości
połączone zostały w tym roku z jubileuszem 25-lecia odrodzonego samorządu
Miasta Wągrowca, była to więc również okazja do podsumowania osiągnięć
samorządu i miasta w minionych 25 latach. Zaproszeni goście stawili się na
oficjalnej części tego święta bardzo licznie i Burmistrz miał okazje podziękował tym
wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego miasta w minionych 25 latach;
- w pierwszej dekadzie sierpnia przeżyliśmy sporo emocji w związku z wykryciem
nieprawidłowości finansowych w jednym z wydziałów Urzędu Miejskiego. Jak się
okazało jeden z pracowników przywłaszczał sobie na szkodę miasta znaczne kwoty
pieniężne. Po wykryciu tego procederu, Burmistrz złożył do Prokuratury Rejonowej
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- 24 sierpnia do programu Wągrowiecka Rodzina 3+ dołączyły trzy kolejne firmy:
Księgarnia – Serie, Firma Gastronomiczno-Handlowo-Usługowa Katarzyna
Gajewska oraz Via Legis Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Budka. Liczba
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firm i placówek wspierających rodziny wielodzietne w naszym mieście wzrosła
tym samym do 33.Stało się tradycją, że umowy z nowymi partnerami tego programu
podpisuję podczas spotkania z ich przedstawicielami w naszym urzędzie, co
zdarzyło się i tym razem, Podczas tego spotkania podziękowałem nowym
podmiotom za zrozumienie sytuacji dużych rodzin w naszym mieście i przyłączenie
się do tego szczytnego programu. Ze zniżek oferowanych przez wszystkich
partnerów naszego programu, podobnie jak ze zniżek oferowanych w ramach
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, korzysta w Wągrowcu już 217 rodzin
wielodzietnych - łącznie 1071 osób. Nieco wcześniej do programu Wągrowiecka
Rodzina 3+ przystąpiła także spółka Koleje Wielkopolskie. Zniżki oferowane przez
naszego lokalnego przewoźnika z całą pewnością przyczyniają się do poprawy
sytuacji finansowej rodzin wielodzietnych, korzystających z usług tej spółki;
- pod koniec sierpnia, na zaproszenie Bernharda Horstmanna, współwłaściciela
firmy FHF Technika Sp. z o.o., odwiedził zakład produkcyjny tej firmy w naszym
mieście i spotkał się z jego pracownikami. Spotkanie to było doskonałą okazją, by
zapoznać się z działalnością tej firmy i jej strukturą organizacyjną. Podczas
ciekawej, merytorycznej dyskusji prezes Horstmann zadeklarował chęć podjęcia
szerszej współpracy firmy w zakresie spraw związanych z działalnością naszej
gminy;
- 29 sierpnia w ramach „VIII pikniku przy bunkrze” wraz z przedstawicielami
władz samorządowych z terenu powiatu wągrowieckiego, delegacją Muzeum
Regionalnego w Wągrowcu, złożył
wraz z Wiceburmistrzem Bogdanem
Smykowskim oraz Ryszardem Rączkowskim – Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej w Wągrowcu wiązanki kwiatów na mogile mieszkańców powiatu
wągrowieckiego, zamordowanych przez hitlerowców w Bukowcu, w pierwszych
dniach II wojny światowej. Uroczystość przy mogile poległych w Bukowcu była
jednym z punktów programu „VIII Pikniku przy bunkrze”;
- dzień później uczestniczył w obchodach dożynek powiatowo-gminnych, które
odbyły się w Damasławku stojąc na czele delegacji miasta, w której znajdowali się
także
przedstawiciele
wszystkich
rodzinnych
ogrodów
działkowych
w Wągrowcu oraz mój zastępca. Podczas uroczystości dożynkowych władze
powiatu wągrowieckiego nagrodziły nagrodą Herbu Powiatu Wągrowieckiego
osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju naszego powiatu.
Z terenu naszego miasta, takie wyróżnienie odebrała Katarzyna Kluczyńska,
właścicielka „Centrum Ogrodniczego MARMAN”, którą zgłosiłem do tej nagrody.
Władze powiatu doceniły zaangażowanie i pracę pani Kluczyńskiej na rzecz
społeczności lokalnej;
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- w trzydziestą piątą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych zaprosił do
magistratu wągrowieckich działaczy pierwszej „Solidarności” - Wiesława Wzięcha
i Mariana Klara. Podczas spotkania, którego ważną częścią były wspomnienia
znakomitych gości, Burmistrz zwrócił się do obu panów z prośbą, by stworzyli listę
osób szczególnie zaangażowanych w budowę pierwszego niezależnego związku
zawodowego w Wągrowcu. Rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, po raz
pierwszy w historii wągrowieckiego samorządu uczczono także wywieszeniem
biało-czerwonej flagi przed Urzędem Miejskim;
- w 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej wraz z delegacjami powiatu,
Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wągrowcu, Kręgu Starszyzny Harcerskiej Seniorów ZHP „Damy Radę”,
ZHP Hufiec Wągrowiec, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Bractwa Strzeleckiego
w Wągrowcu oraz miejskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, stojąc na czele
delegacji miasta złożył kwiaty przy pomniku ofiar II wojny światowej przy
ul. Kościuszki. Wraz z zastępcą oddał także hołd przedwojennemu burmistrzowi
Wągrowca Szymonowi Wachowiakowi oraz pracownikom miejskiego Ratusza
poległym 2 września 1939 roku;
- 1 września uczestniczył w inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016
wągrowieckie w Szkole Podstawowej nr 3 – Burmistrz Miasta Krzysztof Poszwa,
a w tym samym czasie w podobnych uroczystościach wzięli udział: w Gimnazjum nr
1 – Zastępca Burmistrza, w Szkole Podstawowej nr 2 – asystent Burmistrza,
a w Szkole Podstawowej nr 4 – Sekretarz Miasta Marek Sturma. Podczas
uroczystości szczególnie ciepło zwrócił się do pierwszoklasistów, życząc im
udanego startu edukacji szkolnej, a wszystkim uczniom i nauczycielom życzyłem
sukcesów w nauce oraz w przedsięwzięciach sportowych i kulturalnych. Łącznie
w wągrowieckich szkołach podstawowych i gimnazjum naukę rozpoczęło ponad
2600 uczniów, w tym ponad 650 pierwszoklasistów. Ich edukacją i wychowaniem
zajmować się będzie w tym roku szkolnym 209 nauczycieli. Natomiast do
wągrowieckich przedszkoli uczęszczać będzie 819 dzieci, w tym 590 dzieci do
5 przedszkoli publicznych (24 oddziały) i 229 do 3 przedszkoli prywatnych (15
oddziałów);
- tego samego dnia podczas uroczystości inauguracji roku szkolnego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Powstańców Wlkp. wręczył Magdalenie Bryzik, byłej
uczennicy tej szkoły Statuetkę STACHA - nagrodę przyznawaną przez
Wągrowieckie
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
im.
Stanisława
Przybyszewskiego wybitnemu absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej w naszym
powiecie w danym roku kalendarzowym. Nagrodę tę przyznano już drugi rok
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z rzędu, a działalność Stowarzyszenia uzyskała wsparcie finansowe z budżetu
miasta;
- na początku września, korzystając z niskiego stanu wód w rzekach Burmistrz
zwrócił się do odpowiedzialnego za porządek w rzekach Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektoratu Wągrowiec z wnioskiem
o oczyszczenie ich koryt. Gdy okazało się, że nie jest to możliwe, poprosił o zgodę
na oczyszczenie koryta rzeki przez miasto. Mając zaś tę zgodę porozumiał się
z wągrowieckimi harcerzami oraz strzelcami ze Związku Strzeleckiego w sprawie
społecznej akcji oczyszczenia koryt Wełny i Nielby oraz ich nadbrzeży. W akcji
wzięło udział kilkunastu młodych ochotników, którzy zebrali ponad 200 kg śmieci,
przede wszystkim opakowania plastikowe, butelki i puszki po alkoholu, ale
znaleziono także uszkodzony telewizor czy dwie opony samochodowe. Była to
już druga w tym roku akcja społeczna czyszczenia wągrowieckich rzek. Podczas
poprzedniej – zorganizowanej przez kajakarzy – zebrano podobną ilość śmieci.
Kilka dni później akcja czyszczenia rzek została ponowiona w Strudze Gołanieckiej.
Tym razem przeprowadziły ją służby miejskie wraz z pracownikiem Muzeum
Regionalnego w Wągrowcu, bowiem okazało się, że w rzece tej znaleziono
fragmenty macew. Podczas akcji wyłowiono kilkanaście ich fragmentów, które trafiły
do naszego muzeum. Burmistrz skontaktował się też z Przewodniczącą Gminy
Żydowskiej w Poznaniu, informując ją o tym znalezisku. Powiadomiono również
Konserwatora Zabytków oraz Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Poznaniu Inspektorat Wągrowiec;
- wraz z początkiem roku szkolnego w Przedszkolu nr 2 przy ul. Powstańców Wlkp.
otwarta została sala rehabilitacyjna dla dzieci. Oprócz wprowadzonych już
bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczoną znaczną i umiarkowaną
niepełnosprawnością, było to jedno z pierwszych działań, które ma służyć nowemu
otwarciu się naszego miasta na rozwiązywanie problemów osób
niepełnosprawnych. Będę te działania kontynuował w kolejnych latach na trzech
umownych frontach: przyjaznej administracji, dostosowanej infrastruktury
i zreorganizowanej oświaty;
>>> 8,12% wyniosła w Wągrowcu frekwencja podczas przeprowadzonego
w niedzielę ogólnokrajowego referendum. Spośród 20 001 uprawnionych do
głosowania w lokalach wyborczych stawiło się jedynie 1625 mieszkańców naszego
miasta. Najlepszy procentowo wynik odnotowano w obwodzie głosowania nr 5
(miejskie Gimnazjum nr 1), w którym frekwencja wyniosła 10,85%. Wszędzie jednak
lokale wyborcze świeciły na ogół pustkami;
- 5 września wziął udział w czwartej edycji Narodowego Czytania pod honorowym
Patronatem Pary Prezydenckiej. Wśród kilku tysięcy instytucji, które uczestniczyło
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w ogólnopolskiej akcji znalazła się także nasza biblioteka miejska. W tym roku
czytano „Lalkę” Bolesława Prusa, będąc na szczycie wieży widokowej – wspinalni
mieszczącej się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Wiernych czytelników
przybyłych na czytanie swoimi głosami wsparli radni: Małgorzata Fimiak i Piotr
Seemann, dyrektor Filii Biblioteki Pedagogicznej Aneta Andrzejewska oraz
młodzież z I LO pod opieką Danuty Żwikiewicz-Muszyńskiej;
- na początku września br. zakończył się kolejny etap modernizacji budynku
przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu. W ramach
prowadzonego w nim wieloletniego remontu w ostatnich miesiącach i tygodniach
nowy wygląd uzyskało pomieszczenie kaplicy, w którym m.in. wymieniono krzesła
na ławki oraz odmalowano ściany, wstawiono nowe świeczniki i wymieniono krzyż.
Dodatkowo przebudowano ścianę frontową w ten sposób, że został w niej
zamontowany
mechanizm
przesuwny,
dzięki
któremu
możliwe
jest
przeprowadzenie zarówno uroczystości pogrzebowych religijnych, jak i świeckich.
Łączny koszt prac zrealizowanych ostatnio przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu wyniósł ok. 60 tys. złotych. W najbliższej przyszłości
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje dalsze inwestycje w tym obiekcie – m.in.
montaż chłodni do przechowywania ciał zmarłych. Wszystkie te inwestycje służą
podniesieniu standardu usług wągrowieckiego cmentarza;
- 10 września uhonorował medalem 25-lecia odrodzonego samorządu
w Wągrowcu pracownicę naszego Urzędu Miejskiego Martę Gogolewską, która
w ostatnich miesiącach przysparza naszemu miastu wiele powodów do dumy. Pani
Marta jest kolarzem amatorem i tylko w tym roku zdobyła tytuł Mistrzyni Polski
w Szosowych Mistrzostwach Polski Masters Kobiet oraz III miejsce
w zawodach Pucharu Świata Mastersów w austriackim St. Johann. Tych
sukcesów jest dużo więcej i z pewnością będzie jeszcze wiele, czego gorąco
życzyłem pracownicy Wydziału Finansowego UM podczas naszego spotkania;
-12 i 13 września Burmistrz stanął na czele delegacji naszego miasta, która gościła
w podberlińskim Schonwalde. Na zaproszenie Burmistrza partnerskiej gminy
Schonwalde Bodo Ohme braliśmy tam udział w XII Dożynkach Branderburskich.
Rangę tej uroczystości podniosła obecność premiera Branderburgii Starosty
Havelland oraz Ministra Rolnictwa Brandenburgii Jörga Vogelsangera. W trakcie
pobytu w Schonwalde rozmawiał także z Burmistrzem Bodo Ohme na temat
przyszłej współpracy naszych gmin.
Radny Jakub Zadroga zadał Burmistrzowi trzy pytania:
- pierwsze pytanie dotyczyło remontu ulicy Kcyńskiej;
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- drugie pytanie dotyczyło prowadzonych rozmów z powiatem nt. remontu dróg
powiatowych na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku;
- ostatnie pytanie było związane z inwestycją – internet szerokopasmowy.
W odpowiedzi radnemu Burmistrz powiedział:
- nt. internetu szerokopasmowego – mamy zasadniczy element, który będzie służył
rozprowadzeniu internetu na terenie naszego miasta. Istotnym problemem jest
znalezienie operatora, który by ten internet rozprowadził (nie jest to zadanie
samorządu). Powiedział też, że liczył na program, który był realizowany na terenie
naszego powiatu, w którym nasze miasto się nie znalazło;
- remont dróg powiatowych na ternie miasta w 2016 r. – od stycznia prowadzi
rozmowy ze starostą w tym temacie. W ubiegłym tygodniu uczestniczył w spotkaniu
na którym wicestarosta przedstawił 4 podstawowe punkty, które są związane
z naszymi drogami i wymienił:
- remont ulicy Lipowej (200m przy przedszkolu „Czerwony Kapturek”);
- budowa ulicy Nad Nielbą (odcinek łączący ulicą Rzeczną z ulicą Przemysłową);
- budowa chodnika w ulicy Rygielskiej;
- budowa chodnika w ulicy Bobrownickiej.
Powiedział też, że w pierwszej kolejności będą realizowane zadania na zasadzie
partnerstwa oraz, że do 30 września mamy termin przedłożenia staroście swoich
propozycji;
- w sprawie budowy ulicy Kcyńskiej – jest gotowy projekt na to zadanie . Aktualnie
toczy się sprawa w Sądzie Administracyjnym – została złożona skarga na decyzję
Wojewody Wielkopolskiego, który utrzymał w mocy decyzję starosty
wągrowieckiego – zezwolenie na realizację inwestycji. Nadmienił również, że
o terminie realizacji tej inwestycji będzie można coś powiedzieć dopiero po
1 października, kiedy zostanie uruchomiona procedura składania wniosków na tzw.
„schetynówki” – narodowy program przebudowy dróg lokalnych.
ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił
radnym najważniejsze elementy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2015 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 7
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 Nr FB.I-3111.316.2015.6 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę
31.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących gmin
realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
pismem Nr DPL 3101-27/15 dnia 11 września 2015 r. Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o zwiększeniu planu dotacji
celowych na zadania zlecone o kwotę 18.758,00 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,
uruchamia się wolne środki w kwocie 35.000,00 zł wprowadzając do budżetu
zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do Osiedla Wschód w Wągrowcu”
dokonując przesunięcia środków w ramach planu wydatków realizowanego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu zabezpiecza się
23.500,00 zł na instalację systemu telewizji przemysłowej oraz systemu
sygnalizacji włamań i napadu w budynku Ośrodka,
o kwotę 93.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu usług realizowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zabezpieczając równocześnie
środki w tej samej kwocie na zakup usług remontowych w związku z potrzebą
przeprowadzenia remontu ciągnika oraz pola namiotowego na terenie Ośrodka,
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu w zakresie działu
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa zgodnie z poniższą tabelą:
Dział
751 – Urzędy
naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sądownictwa
751 – ogółem

Rozdział
75110 – Referenda
ogólnokrajowe
i konstytucyjne

75110 - ogółem

§
4110
4120
4170
4210
4300
4410

Zwiększyć Zmniejszyć
433,00
-60,00
-2 810,00
--2 472,00
-47,00
-784,00
3 303,00
3 303,00
3 303,00
3 303,00
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•

dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu w zakresie działu
852 – Pomoc społeczna zgodnie z poniższą tabelą:
Dział
852 – Pomoc
społeczna

Rozdział
85212 – Świadczenia
rodzinne, świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
85219 – Ośrodki pomocy
społecznej

85219 - ogółem
852 – ogółem
•

§
3110

4010
4110
4300
4420
4700

Zwiększyć Zmniejszyć
-17 500,00

4 000,00
1 000,00
10 000,00
1 500,00
1 000,00
17 500,00
17 500,00

------17 500,00

dochody budżetu zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł w związku z wpływem na
rzecz Gimnazjum prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych zwiększając
równocześnie plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie
powyższej jednostki.

Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki zmianie ulegnie treść § 1
projektu przedmiotowej uchwały, który uzyska następujące brzmienie:
1) „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości
69 859 926,06 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 69 117 214,06 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
74 492 016,06 zł
w tym:
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1) wydatki bieżące w kwocie 64 088 216,06 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 10 403 800,00 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 4 632 090,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami
z wolnych środków.”
6) w § 4 kwotę „4 238 168,00 zł” zastępuje się kwotą „4 721 168,00 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;
10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że uruchamia się
wolne środki w kwocie 238.000,00 zł przeznaczając na realizację następujących
zadań:
Działalność usługowa - 73.000,00 zł - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Modernizacja chłodni
w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu”.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie
działalności OSP.
Oświata i wychowanie - 155.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu (zadanie wieloletnie) 5.000,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
funkcjonujących na terenie miasta 150.000,00 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000,00 zł - opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek
(zadanie wieloletnie).
Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu motopompy
dla OSP w Wągrowcu” o wartości 20.000,00 zł zwiększając równocześnie
o powyższą kwotę plan wydatków dla zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu
samochodu pożarniczego dla OSP w Wągrowcu”. Uruchamia się również wolne
środki w kwocie 210.000,00 zł zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan
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wydatków dla zadania pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego
dla OSP w Wągrowcu” (plan po zmianach – 410.000,00 zł).
Pismem nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. Minister Finansów
poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę
20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Powyższe środki
wprowadza się do budżetu w kwocie 15.250,00 zł w ramach szkół podstawowych
oraz w kwocie 4.750,00 zł w zakresie gimnazjum.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania Wydziału
Polityki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
dokonuje się przesunięcia w ramach planu wydatków bieżących środków w kwocie
32.243,00 zł z rozdziału 75023 – Urzędy gmin do rozdziału 85219 – Ośrodki
pomocy społecznej. W ramach planu dochodów dla rozdziału 85212 – Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego… plan z tytułu zwrotów dotacji
w zakresie świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych ujęty w paragrafie 2910 –
Wpływy ze zwrotów dotacji… zmniejsza się o 18.000,00 zł zwiększając
jednocześnie o tę samą kwotę plan w zakresie paragrafu 0970 – Wpływy z różnych
dochodów. W zakresie strony dochodowej budżetu w rozdziale 85415 – Pomoc
materialna dla uczniów przesuwa się plan w kwocie 45,00 zł z paragrafu 0920 –
Pozostałe odsetki do paragrafu 0900 – Odsetki od dotacji….
Po stronie dochodów budżetu dokonuje się również przesunięcia planu z rozdziału
75618 – Wpływy z innych opłat… w zakresie paragrafu 0690 – Wpływy z różnych
opłat – 8.000,00 zł oraz w zakresie paragrafu 0910 – Odsetki od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł do rozdziału 90002 – Gospodarka
odpadami w tych samych paragrafach i kwotach.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 2.000,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa odsetek od spłat świadczeń
alimentacyjnych i rodzinnych.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – zaangażowanie wolnych środków
w finansowaniu przychodów roku bieżącego ulega zwiększeniu o kwotę 448.000,00
zł;
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych;
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – plan przychodów i kosztów
zwiększa się o 73.000,00 zł, w związku z ustanowieniem dotacji celowej dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na zadanie pn. „Modernizacja
chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu”.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Mieczysław Wolejko zabrał głos w sprawie budowy ścieżki pieszo –
rowerowej od ulicy Przemysłowej na Osiedle Wschód. Zaapelował do Pana
Burmistrza o nieoszczędzanie na to zadanie środków i wybudowanie ścieżki dobrej
jakości.
Burmistrz Miasta uspokoił radnego, że na tym odcinku planuje się budowę ścieżki
utwardzonej, powiedział, że może będzie to ścieżka asfaltowa oraz, że projekt
techniczny już w szczegółach odpowie na to pytanie.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 18 - głosami „za”, przy 2 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Uchwała Nr XI/53/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20152033.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały w związku z potrzebą ujęcia dodatkowych zmian w ramach
uchwały budżetowej na 2015 rok przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2015-2033, która jest spowodowana koniecznością zapewnienia
zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca z uchwałą
budżetową na 2015 rok. Zroponował dokonanie następujących zmian w ramach
załącznika Nr 1 do projektu przedmiotowej uchwały w zakresie roku 2015:
poz. 1 przed zmianą 69 707 968,06 zł, po zmianie 69 859 926,06 zł,
poz. 1.1 przed zmianą 68 965 256,06 zł, po zmianie 69 117 214,06 zł,
poz. 1.1.5 przed zmianą 12 146 841,06 zł, po zmianie 12 196 799,06 zł,
poz. 2 przed zmianą 74 305 058,06 zł, po zmianie 74 492 016,06 zł,
poz. 2.1. przed zmianą 63 959 758,06 zł, po zmianie 64 088 216,06 zł,
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poz. 2.2 przed zmianą 10 345 300,00 zł, po zmianie 10 403 800,00 zł,
poz. 3 przed zmianą 4 597 090,00 zł, po zmianie 4 632 090,00 zł,
poz. 4 przed zmianą 4 686 168,00 zł, po zmianie 4 721 168,00 zł,
poz. 4.2 przed zmianą 2 686 168,00 zł, po zmianie 2 721 168,00 zł,
poz. 4.2.1 przed zmianą 2 686 168,00 zł, po zmianie 2 721 168,00 zł,
poz. 11.1 przed zmianą 25 990 301,00 zł, po zmianie 26 072 016,00 zł,
poz. 11.5 przed zmianą 1 673 412,00 zł, po zmianie 1 731 912,00 zł.
Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w treści
samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że do załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia
o charakterze majątkowym:
1) zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu”
o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 4.000.000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2018 – 2019,
2) zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód
w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
600.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
3) zadanie pn. „Budowa systemu zarządzania i organizacji ruchu” o planowanych
łącznych nakładach finansowych wynoszących 500.000,00 zł oraz okresie realizacji
przypadającym na lata 2018 – 2019,
4) zadanie pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej”
o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 3.800.000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
5) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1
w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
600.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
6) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2
w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019 – 2020,
7) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3
w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019 – 2020,
8) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6
w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017 – 2018,
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9) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7
w Wągrowcu” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
550.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019 – 2020,
10) zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
Nr 3” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 700.000,00 zł
oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017,
11) zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wągrowcu” o planowanych
łącznych nakładach finansowych wynoszących 1.200.000,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2018 – 2020,
12) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu” o planowanych
łącznych nakładach finansowych wynoszących 100.000,00 zł oraz okresie realizacji
przypadającym na lata 2015 – 2016,
13) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr
1 w Wągrowcu o żłobek” o planowanych łącznych nakładach finansowych
wynoszących 120.000,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2015 – 2016,
14) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu” o planowanych
łącznych nakładach finansowych wynoszących 2.500.000,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017.
Zaktualizowano również limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla
poszczególnych zadań ujętych w przedmiotowym załączniku.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie
wolnych środków zwiększa się o kwotę 448.000,00 zł planowane przychody celem
sfinansowania
deficytu roku 2015.
W związku z ustanowieniem nowych przedsięwzięć wieloletnich celem
zbilansowania poszczególnych lat zwiększa się planowane przychody roku 2016
o kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych, których
spłata nastąpi w roku 2024. W tym samym celu dla roku 2017 zwiększa się
planowane przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2.500.000,00
zł, których spłata nastąpi w roku 2025. W związku z powyższym aktualizuje się
równocześnie planowane koszty obsługi długu dla wszystkich lat objętych
prognozą. Planowana emisja obligacji nie spowoduje naruszenia zasad określonych
w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
Uaktualnia się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2015 roku.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 15 - głosami „za”, przy 5 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033.
Uchwała Nr XI/54/2015 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy miejskiej
Wągrowiec na lata 2015 – 2022.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały – w tytule uchwały
po słowie „przyjęcia” dopisano słowa „ i realizacji”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w dniu 23 grudnia 2013 r. Rada
Miejska w Wągrowcu przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania
i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Wągrowiec.
W grudniu tego samego roku został złożony wniosek do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie
dofinansowania na opracowanie ww. dokumentu w ramach konkursu IX priorytetu
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko,
działania
9.3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki
niskoemisyjnej. Po umieszczeniu projektu miasta Wągrowca na liście rankingowej
projektów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w dniu 22 grudnia 2014 roku Burmistrz Miasta Wągrowca podpisał
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na udzielenie dotacji na opracowanie planu dla miasta Wągrowca.
Gminnie Miejskiej Wągrowiec ostatecznie na realizację powyższego zadania
przyznano dotację w wysokości 47 970 zł., która stanowi 85% całkowitych kosztów
projektu. Warunkiem refundacji kosztów poniesionych w ramach realizacji projektu
jest przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata
2015 - 2022 przez Radę Miejską w Wągrowcu oraz ujęcie zadań własnych
zawartych w planie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Plan gospodarki
niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie na
podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów
cieplarnianych na obszarze miasta Wągrowca, działań zmierzających do redukcji
zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia
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emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania
te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Przyjęcie dokumentu przez
Radę Miejską w Wągrowcu pozwoli miastu na ubieganie się o środki zewnętrzne na
realizację zadań zapisanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej. Mając powyższe
na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Wągrowcu
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej należy uznać za celowe
i zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy miejskiej
Wągrowiec na lata 2015 – 2022.
Uchwała Nr XI/55/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutowa przerwę do godz. 1745.
ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników .
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 162 § 9 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 133 z późn. zm.) rada gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej
uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników .
Uchwała Nr XI/56/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października br.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że postanowieniem z dnia 17 lipca
2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się
w dniu 25 października 2015 r. Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rada gminy tworzy
obwody głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej najpóźniej w 35 dniu przed
terminem 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 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej pokrywane będą przez Skarb Państwa. Utworzenie
w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień dniu 25 października 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu
głosowania
dla
przeprowadzenia
wyborów
do
Sejmu
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Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
zarządzonych na dzień 25 października br.

Rzeczypospolitej

Polskiej,

Uchwała Nr XI/57/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy i ronda.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która polegała na dokonaniu zmiany w § 1 ust. 1 nr działki
z „356/9” na „355/9”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Pan Sławomir Wojcieszak powiedział, że
konieczność podjęcia niniejszej uchwały w zakresie § 1 (nadanie nazwy ulicy)
spowodowana jest realizacją zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu – dokonaniem podziałów geodezyjnych i
powstaniem nowych posesji, zlokalizowanych po obu stronach drogi wewnętrznej
KDW. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej pozwoli na ustalenie numerów posesji
(adresów) przypisanych do nowej ulicy, co ułatwi ich właścicielom korzystanie z tych
nieruchomości, a także usprawni lokalizację posesji w terenie oraz działania służb
publicznych. Niniejsza uchwała stanowi realizację wniosku złożonego przez
wszystkich współwłaścicieli drogi wewnętrznej, na której zlokalizowana jest ulica.
Podjęcie uchwały o nadaniu nazwy skrzyżowaniu ulic 11 Listopada i Rogozińskiej
ma na celu ułatwienie użytkownikom dróg korzystanie z ich sieci na terenie miasta
oraz usprawni lokalizację punktów adresowych na terenie zlokalizowanym wokół
skrzyżowania. Koszty związane z wykonaniem uchwały (oznakowanie ulicy i ronda)
szacuje się na ca 1.500 zł. Wobec powyższego Kierownik Wydziału Rozwoju i
Promocji Miasta podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
i ronda.
Uchwała Nr XI/58/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że konieczność dokonania zmian
w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
wynika z upoważnienia do prowadzenia postępowań w tym zakresie udzielonego
Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu uchwałą
Nr IX/51/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin w dotychczasowym brzmieniu
przewidywał bowiem, że wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie
Miejskim w Wągrowcu a wysokość stypendium jest ustalana przez Burmistrza.
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.
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 o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów.
Uchwała Nr XI/59/2015 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie zasad korzystania z dworca i parkingów przy ulicy Dworcowej.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu, która obejmowała następujące zmiany:
1. W projekcie uchwały w sprawie zasad korzystania z dworca i parkingów
położonych w Wągrowcu przy ul. Dworcowej § 2 otrzymał brzmienie:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca”.
2. W załączniku do omawianego projektu uchwały § 10 otrzymał brzmienie:
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„§ 10. 1. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów mechanicznych i nie
służy do parkowania przyczep.
2. Parking jest samoobsługowy, niestrzeżony i płatny.
3. Sposób pobierania opłat określa instrukcja umieszczona na terminalu
wjazdowym. 4. Doba postojowa rozpoczyna się o godzinie wjazdu na parking,
wskazanej na bilecie parkingowym”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii powiedział, że przyjęcie regulaminu w sprawie zasad korzystania
z dworca i parkingów położonych w Wągrowcu przy ul. Dworcowej, których
właścicielem jest Gmina miejska Wągrowiec przyczyni się do zapewnienia
należytego porządku, zapewni bezpieczeństwo oraz usprawni obsługę podróżnych.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdził, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad korzystania
z dworca i parkingów przy ulicy Dworcowej.
Uchwała Nr XI/60/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt. 15
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kielbasiewicz zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, która polegała na
wykreśleniu w trzecim zdaniu uzasadnienia do omawianego projektu uchwały słowa
„ze” przed słowem „skargi”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w dniu 25 czerwca 2015 r. do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu została skierowana skarga z dnia
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1 czerwca 2015 r. Haliny i Andrzeja D. reprezentowanych przez adwokata Tomasza
Świecha, na:
„1) Nienależyte prowadzenie postępowania administracyjnego przez
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu ( „MOPS”,
„Organ”),
2) oraz nienależyte prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta Wągrowca
na skutek skargi na Kierownika MOPS w Wągrowcu złożonej przez moich
Mocodawców w dniu 24 kwietnia 2015 r.”
Przedmiotem niniejszej uchwały jest skarga nr 1. Skarga nr 2 rozpatrzona została
odrębną uchwałą ze względu na odmienność rozstrzygnięć obu skarg i braku ich
podmiotowego związku. Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego stwierdziła, że w sprawie ze skargi Haliny i Andrzeja D.
reprezentowanego przez adw. Tomasza Święcha toczy się postępowanie
administracyjne wszczęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.
W postępowaniu tym Andrzej i Halina D. posiadają status strony. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach, ma obowiązek przeprowadzenia postępowania
ustalającego osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy
społecznej osób w kolejności określonej w art. 61 ustawy o pomocy społecznej, na
podstawie wywiadu środowiskowego, który jest obligatoryjnym środkiem
dowodowym w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gliwicach pismem nr OPS-RPZ.501.796.2013 z dnia 06
marca 2015 r. (doręczone do MOPS 12 marca 2015 r.) na podstawie art. 96 ust. 1
pkt c ustawy o pomocy społecznej zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu, o sporządzenie wywiadu alimentacyjnego z Andrzejem
D. na rzecz ojca Antoniego D. przebywającego w Domu Pomocy Społecznej w B.
S. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach powołał się również na art. 61 ust. 1i 2
oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wągrowcu – jak i inne jednostki tego rodzaju, na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej, ma obowiązek udzielenia pomocy prawnej jednostce
organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy, a w szczególności
przeprowadzenia wywiadu z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat
związanych z pobytem w domu pomocy społecznej, wymienionym w art. 61 ustawy
o pomocy społecznej (jak w przedmiotowym przypadku) synem mieszkańca Domu
Pomocy Społecznej. W tej sytuacji, jeśli – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wągrowcu w przedmiotowej sprawie, dopuścił się uchybień
proceduralnych w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 3
ustawy o pomocy społecznej, ( polegających według skarżących na ustaleniu
terminu wywiadu środowiskowego w ustnej formie oraz nie poinformowanie na
jakiej podstawie, w jakim celu oraz w związku jakim postępowaniem
administracyjnym przeprowadzony ma być ten wywiad), to zarzuty te skarżący
winien złożyć do organu prowadzącego to postępowanie w trybie art. 10 k.p.a., lub
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podnieść je w postępowaniu odwoławczym, jeśli uchybienia organu I inst.
popełnione w toku postępowania ( w tym przez pracownika socjalnego
realizującego pomoc prawną w trybie art., 107 ust.3 u.p.s. ) miały wpływ na
rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie. Z zgodnie z art. 231 kpa w związku z art.
234 i art. 236 k.p.a. skarga Państwa Andrzeja i Haliny D. reprezentowanych przez
adw. Tomasza Świecha na „nienależyte prowadzenie postępowania przez
Burmistrza Miasta Wągrowca na skutek skargi na Kierownika MOPS w Wągrowcu
złożonej (…) w dniu 24 kwietnia 2015 r.” winna być przekazana do organu
właściwego do jej rozpatrzenia, przed którym toczy się postępowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie to jest do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gliwicach (art. 101 ust. 1 i art. 110 ust. 1 i 7 u.ps.).
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 przekazania skargi.
Uchwała Nr XI/61/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad.pkt 16
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kielbasiewicz zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej Burmistrza Miasta
Wągrowca.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, która polegała na
wykreśleniu na drugiej stronie uzasadnienia do omawianego projektu uchwały
zdania o treści – „Burmistrz nie jest organem administracji w sprawach pomocy
społecznej, a jako sprawujący nadzór organizacyjny nie jest do tego uprawniony”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w dniu 25 czerwca 2015 r. do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu została skierowana skarga z dnia
1 czerwca 2015 r. Haliny i Andrzeja D. reprezentowanych przez adwokata Tomasza
Świecha, na:
„1) Nienależyte prowadzenie postępowania administracyjnego przez Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu ( „MOPS”, „Organ”),
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2) oraz nienależyte prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta
Wągrowca na skutek skargi na Kierownika MOPS w Wągrowcu złożonej przez
moich Mocodawców w dniu 24 kwietnia 2015 r.”
Przedmiotem niniejszej uchwały jest skarga nr 2. Skarga nr 1 rozpatrzona została
odrębną uchwałą ze względu na odmienność rozstrzygnięć obu skarg i braku ich
podmiotowego związku. Komisja Rewizyjna ustaliła stan faktyczny, będący
przedmiotem skargi Haliny i Andrzeja D. z dnia 24 kwietnia 2015 r. skierowanej do
Burmistrza Miasta Wągrowca. Adwokat Tomasz Świech reprezentujący skarżących
złożył skargę „na nienależyte prowadzenie postępowania administracyjnego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu” wraz z wnioskiem
o „podjęcie interwencji w niniejszej sprawie przez Burmistrza Miasta
Wągrowca, jako organu zobowiązanego do nadzoru MOPS w Wągrowcu,
poprzez nakazanie MOPS w Wągrowcu prowadzenia niniejszej sprawy
zgodnie z prawem, a także poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności
porządkowej
bądź
dyscyplinarnej
pracowników
Organu
winnych
niewłaściwego prowadzenia niniejszego postępowania.” Skarżący wskazał na
uchybienia merytoryczne i proceduralne – jakich dopuścił się MOPS prowadząc
postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, a polegające między
innymi na uchybieniu zasadzie pisemności w tym postępowaniu tj. przeprowadzeniu
– bez wcześniejszego powiadomienia w pisemnej formie – 18 marca 2015 r.
wywiadu środowiskowego, bez wcześniejszego powiadomienia Haliny i Andrzeja D.
w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej, oraz w związku z jakim postępowaniem
administracyjnym ten wywiad został przeprowadzony. Komisja Rewizyjna ustaliła,
że Burmistrz Miasta Wągrowca przystępując do rozpatrzenia skargi z dnia
24.04.2015 r. z uwzględnieniem wniosku o „podjęcie interwencji w niniejszej
sprawie przez Burmistrza Miasta Wągrowca, jako organu zobowiązanego do
nadzoru MOPS w Wągrowcu, poprzez nakazanie MOPS w Wągrowcu
prowadzenia niniejszej sprawy zgodnie z prawem, a także poprzez
pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej bądź dyscyplinarnej
pracowników Organu winnych niewłaściwego prowadzenia niniejszego
postępowania”, w pierwszej kolejności zbadał czy skarga podlega procedurze
określonej w Rozdziale 2, Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Tym bardziej że, wiadomym było skarżącym, iż w przedmiotowej sprawie toczy się
postępowanie administracyjne wszczęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach i w postępowaniu tym Andrzej i Halina D. posiadają status strony.
Andrzej D. potwierdził 18 marca 2015 r. w kwestionariuszu z wywiadu, że podstawa
i cel wywiadu jest mu znany. MOPS w Wągrowcu, na podstawie art. 107 ust. 3
u.p.s. w ramach pomocy prawnej przeprowadził wyżej wymieniony wywiad na
wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, który pismem nr OPSRPZ.
501.796.2013 z dnia 06 marca 2015 r. ( doręczone do MOPS 12 marca 2015 r.) na
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podstawie art. 96 ust. 1 pkt c ustawy o pomocy społecznej zwrócił się do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, o sporządzenie wywiadu
alimentacyjnego z Andrzejem D. na rzecz ojca Antoniego D. przebywającego
w Domu Pomocy Społecznej w B. S. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach
powołał się również na art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu – jak i inne jednostki tego
rodzaju, na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, ma obowiązek
udzielenia pomocy prawnej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej z terenu
innej gminy, a w szczególności przeprowadzenia wywiadu z osobami
zobowiązanymi do wnoszenia opłat związanych z pobytem w domu pomocy
społecznej, wymienionym w art. 61 ustawy o pomocy społecznej (jak
w przedmiotowym przypadku) synem mieszkańca Domu Pomocy Społecznej. W tej
sytuacji, jeśli – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu w przedmiotowej sprawie, dopuścił się uchybień proceduralnych
w związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 3 ustawy
o pomocy społecznej, (polegających według skarżących na ustaleniu terminu
wywiadu środowiskowego w ustnej formie oraz nie poinformowanie na jakiej
podstawie, w jakim celu oraz w związku jakim postępowaniem administracyjnym
przeprowadzony ma być ten wywiad), to zarzuty te skarżący winien złożyć do
organu prowadzącego to postępowanie w trybie art. 10 k.p.a., lub podnieść je
w postępowaniu odwoławczym, jeśli uchybienia organu I inst. popełnione w toku
postępowania ( w tym przez pracownika socjalnego realizującego pomoc prawną
w trybie art., 107 ust. 3 u.p.s. ) miały wpływ na rozstrzygnięcie w przedmiotowej
sprawie. Zgodnie z art. 110 u.p.s. zadania pomocy społecznej w gminach wykonują
jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej, a wójt (burmistrz, prezydent
miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy. W związku z powyższym
Burmistrz Miasta Wągrowca prowadzi w stosunku do MOPS w Wągrowcu jedynie
nadzór organizacyjny. W zaistniałych okolicznościach Burmistrz Miasta Wągrowca
pismem z dnia 25 maja 2015 r. odniósł się do skargi prawidłowo. Nie miał podstaw
do zastosowania procedury skargowej przewidzianej w k.p.a. albowiem w skardze
na MOPS w Wągrowcu tj. na jednostkę organizacyjną gminy miejskiej Wągrowiec
(vide art. 279 kpa.) skarżący określił czego się domaga tj. „ podjęcie interwencji
w niniejszej sprawie przez Burmistrza Miasta Wągrowca, jako organu
zobowiązanego do nadzoru MOPS w Wągrowcu, poprzez nakazanie MOPS
w Wągrowcu prowadzenia niniejszej sprawy zgodnie z prawem, a także
poprzez pociągnięcie do odpowiedzialności porządkowej bądź dyscyplinarnej
pracowników Organu winnych niewłaściwego prowadzenia niniejszego
postępowania”. Burmistrz nie ma podstaw do badania czy MOPS prowadzi sprawę
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zgodnie z prawem ponieważ służą do tego celu instrumenty prawne przewidziane
dla strony postępowania administracyjnego w k.p.a., Burmistrz nie jest organem
administracji w sprawach pomocy społecznej, a jako sprawujący nadzór
organizacyjny nie jest do tego uprawniony. Burmistrz nie miał podstaw prawnych do
„(…) pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej bądź dyscyplinarnej
pracowników Organu (…)” „Organem” – w rozumieniu art. 110 u.p.s. i k.p.a.
w przedmiotowej sprawie jest OPS w Gliwicach. Burmistrz nie widział – w tej
sytuacji - także podstaw do „pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej bądź
dyscyplinarnej” kierownika MOPS w Wągrowcu, a tym bardziej nie widział podstaw
prawnych do ukarania pracownika socjalnego MOPS, który Burmistrzowi nie
podlega. W związku z powyższym Rada Miejska w Wągrowcu uznała skargę Haliny
i Andrzeja D. za bezzasadną.
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 skargi dotyczącej
Burmistrza Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XI/62/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 17
Radny Krzysztof Tyborski skierował pod adresem Pana Burmistrza następujące
pytania:
- jak wygląda kwestia monitoringu nowopowstałego placu zabaw w Parku 600 –
lecia;
- w sprawie dworca kolejowego – radnego niepokoi wielkość drzwi wejściowych do
restauracji oraz samego dworca. Radny stwierdził, że dziecko samo nie otworzy
tych drzwi. Ponadto zwrócił uwagę na odległość pomiędzy peronem, a wagonami
pociągu (30-40 cm wolnej przestrzeni podczas wsiadania/wysiadania do/z pociągu).
Ponadto prosił Pana Burmistrza o podjęcie interwencji w sprawie powiększenia
otworów przy kasach w celu umożliwienia klientom dworca wnoszenia opłat kartą
płatniczą.
Ponadto radny złożył na ręce Przewodniczące Rady dwie interpelacje:
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- pierwsza interpelacja dotyczyła planowane rozbudowy Przedszkola Nr 1
w Wągrowcu o żłobek – „wobec braku działania Burmistrza Wągrowca w istotnych
sprawach wspólnoty samorządowej polegającym na nieprzedstawieniu analiz
związanych z planowaną rozbudową Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek,
wnoszę o przygotowanie i przedstawienie pełnych analiz ekonomicznofinansowych, z uwzględnieniem trendów demograficznych oraz źródeł finansowania
inwestycji polegającej na:
- rozbudowie Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek;
- adaptacji pomieszczenia/pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 na żłobek.
Uzasadnienie interpelacji – planowana rozbudowa Przedszkola Nr 1 o żłobek nie
została poprzedzona żadną analizą ekonomiczno-finansową, w szczególności
z uwzględnieniem trendów demograficznych, co min. wymagane jest podczas
aplikowania o środki unijne. W związku z powyższym, bez wniosków wypływających
z wnoszonych przeze mnie analiz nie można podjąć racjonalnej decyzji o rodzaju
inwestycji (rozbudowa czy adaptacja) oraz kosztach jej utrzymania”.
- druga interpelacja dotyczyła planowanej budowy sali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu – „wobec braku działania Burmistrza Wągrowca
w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej polegającym na nieprzedstawieniu
analiz związanych z planowaną budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr
3 w Wągrowcu, wnoszę o przygotowanie i przedstawienie pełnych analiz
ekonomiczno-finansowych, z uwzględnieniem trendów demograficznych oraz źródeł
finansowania następujących inwestycji:
- budowa sali sportowej o wymiarach 24m x 12m;
- budowa sali sportowej o wymiarach 36m x 18/19m.
Uzasadnienie interpelacji – planowana budowa sali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 3 nie została poprzedzona żadna analizą ekonomiczno-finansową,
w szczególności z uwzględnieniem trendów demograficznych, co min. wymagane
jest podczas aplikowania o środki unijne. W związku z powyższym, bez wniosków
wypływających z wnoszonych przeze mnie analiz nie można podjąć racjonalnej
decyzji o wymiarach (wielkości) przedmiotowej inwestycji oraz kosztach jej
utrzymania”.
Radny Grzegorz Kamiński zadał Panu Burmistrzowi dwa pytania:
- pierwsze dotyczyło umowy dzierżawy restauracji w nowym obiekcie dworca.
Mówił, że od czerwca lokal stoi pusty, a mógłby już przynosić dochody. Przypomniał
radnym, że poprzedni dzierżawca ma prawo przejścia do nowej restauracji na okres
taki, na jaki była zawarta umowa najmu restauracji w starym budynku dworca.
Pytanie dotyczyło – kiedy zostanie ta umowa podpisana oraz czy są w tym temacie
prowadzone negocjacje;
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- drugie pytanie dotyczyło informacji, która ukazała się w jednym z numerów
Tygodnika Wągrowieckiego – nieprawdziwej informacji, którą przekazał Burmistrz
Miasta – Pan Krzysztof Poszwa odnośnie referendum w sprawie odwołania byłego
Burmistrza (przypomniał radnym, że w 2000 roku mowa była o referendum
w spawie wstrzymania budowy ratusza, a nie odwołania byłego Burmistrza). Radny
pytał w jaki sposób Pan Burmistrz zamierza sprostować tą nieprawdziwą
informację.
Radny Adam Kiełbasiewicz zaproponował Panu Burmistrzowi rozważenie
zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków na promocją miasta na dwa
zadania. Pierwsze dotyczyło organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
a drugie zadanie dotyczyło promocji remontowanego na terenie OSiR-u cempingu,
który w przyszłym roku zostanie oddany do użytku. Ponadto radny poruszył temat
uporządkowania Strugi Gołanieckiej i mostu w Kobylcu. W temacie związanym
z wyciekiem pieniędzy z Wydziału Oświaty zadał pytanie Panu Burmistrzowi – czy
miasto może wystąpić do prokuratora o zabezpieczenie mienia na poczet znacznej
kwoty, którą pracownik przywłaszczył sobie na szkodę miasta.
ad.pkt 18
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- plac zabaw w Parku 600-lecia wymaga stałego monitoringu – planuje się na tym
terenie zamieszczenie dwóch kamer po przekątnej, które będą kontrolowały całość
obiektu;
- zostały już zgłoszone projektantowi dworca uwagi radnego Krzysztofa
Tyborskiego dot. drzwi wejściowych jak również kwestia płatności kartą. Sprawa
odległości pomiędzy peronem, a składem pociągu zostanie zgłoszona wykonawcy
oraz zostaną powiadomione PLK, które są odpowiedzialne za infrastrukturę;
- kwestia podpisania umowy dzierżawy restauracji na dworcu jest na ukończeniu;
- na interpelacje zgłoszone przez radnego Krzysztofa Tyborskiego oraz na pytanie
radnego Grzegorza Kamińskiego w kwestii artykułu w Tygodniku Wągrowieckim
dot. odwołania byłego Burmistrza Miasta zostaną udzielone na piśmie;
- miasto włączy się w organizację i promocję Światowych Dni Młodzieży jak również
promocję remontowanego cempingu,
- będzie rozmawiał z Wójtem w sprawie uporządkowania mostu w Kobylcu oraz
z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie
uporządkowania Strugi Gołanieckiej;
- w sprawie wycieku pieniędzy z Wydziału Oświaty powiedział, że na chwilę obecną
prowadzona jest procedura przygotowawcza, prokuratura zbiera dowody, miasto
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liczy straty. Burmistrz zarządził kontrolę od początku funkcjonowania pracy tej
osoby oraz, że obowiązkiem miasta nie będzie tylko zabezpieczenie mienia na
poczet strat, ale również na drodze cywilnej miasto będzie tych pieniędzy
dochodzić.
ad.pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad XI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął jej obrady.
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