Protokół Nr XIII/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 listopada 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 2040.
Otwarcia obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Miejskiej Zbigniew Byczyński. Powitał radnych oraz przybyłych na sesję
gości. Symboliczną „minutą ciszy' uczcił pamięć zmarłego, poprzedniego
wieloletniego Przewodniczącego Rady – dra Władysława Purczyńskiego.
Następnie wobec braku zastrzeżeń poddał głosowaniu przyjęcie protokołu z XII
sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października. Po tym fakcie Przewodniczący
zrezygnował z pełnionej funkcji wspominając o przesłankach podjęcia tej decyzji i
ogłosił przerwę. W wyniku zaistniałej sytuacji dalszą część obrad prowadził
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Dariusz Bąk.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant – Paweł Minias - specjalista Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XII sesji z 29 października 2015 r. został
przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Po zakończonej przerwie Prowadzący stwierdził quorum, a następnie (w związku z
wcześniejszą rezygnacją Przewodniczącego z pełnionej funkcji) zaproponował
zmianę porządku obrad poprzez zmianę brzmienia punktu 6 na – przyjęcie
rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz dodanie
punktu 7 – wybór nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Radny Mieczysław Wołejko wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 24
dotyczącego rozwiązania Straży Miejskiej. Wniosek motywował niedostatecznie
omówionym projektem uchwały podczas posiedzenia komisji wspólnych oraz nie
wyczerpanymi kwestiami za i przeciw istnienia tej formacji. Przestrzegał także
przed podejmowaniem zbyt pochopnych decyzji.
Radna Danuta Strzelecka-Purczyńska zwróciła uwagę, że wprowadzenie w punkcie
7 wyboru nowego Przewodniczącego Rady powinno spowodować zmianę
dotychczasowej numeracji pozostałych punktów porządku obrad co Prowadzący
potwierdził.
Rada Miejska 9 – głosami „za”, przy 10 – głosach „przeciw” oraz 1 głosie
„wstrzymującym” oddaliła wniosek w sprawie wykreślenia z porządku obrad
punktu dotyczącego rozwiązania Straży Miejskiej.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 5 - głosach
„wstrzymujących” przyjęła przedstawiony przez Prowadzącego nowy porządek
obrad.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
Otwarcie sesji.
Sprawy regulaminowe
• stwierdzenie obecności,
• przyjęcie protokołów z XII sesji 29 października 2015 r.
3.
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4.
Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
7.
Wybór nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r.
9.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015 – 2033.
10.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz
deklaracji podatkowych.
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
13.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Wągrowca.
1.
2.
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14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca
na rok 2016”.
19.
Podjęcie uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy
miejskiej Wągrowiec.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia
pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.
21.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
22.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej Wągrowiec.
23.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania
oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
jako lokali mieszkalnych.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
25.

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązywania Straży Miejskiej.

26.

Zapytania i wolne wnioski.

27.

Odpowiedzi na wnioski.

28.

Zakończenie.
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ad. pkt 3
Prowadzący obrady poinformował radnych, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły
następujące pisma:
- skarga mieszkanki Wągrowca z dnia 2 listopada 2015 r. na działalność
Burmistrza Miasta w związku z przeprowadzonym wobec niej postępowaniem
egzekucyjnym, złożona przez jej pełnomocnika.
Rada Miejska w sprawie w/w skargi jednogłośnie postanowiła przekazać ją do
rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.
- prośba o dofinansowanie w kwocie 5 000 zł zakupu nowości wydawniczych dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej z okazji 75-lecia istnienia;
- prośba Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu o zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2016 roku;
- Rady Rodziców drużyny żaków rocznika 2007 MKS Nielba Wągrowiec o pomoc w
realizacji drugiego halowego turnieju piłki nożnej dla dzieci z rocznika 2007 i
młodszych pn. „Nielba Cup 2015”;
- Zarządu Wągrowieckiej Spółdzielni Pracy „Samopomoc Chłopska” w sprawie
rozłożenia na raty zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania gruntu;
Powyższe pisma Rada Miejska postanowiła jednogłośnie przekazać zgodnie z
kompetencją do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Wągrowca
ponadto zapoznał Radnych z pismem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu o
dofinansowanie zakupu stołu reanimacyjnego na potrzeby Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego, które wpłynęło do Burmistrza Miasta – do wiadomości Rada Miejska
w Wągrowcu;
Poinformował także Radnych o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Wspomniał o pełnionych dyżurach w Urzędzie o uczestnictwie w uroczystościach
pogrzebowych dr Władysława Purczyńskiego – wieloletniego Przewodniczącego
Rady Miejskiej, mówił także o uczestnictwie w mszy świętej oraz manifestacji
patriotycznej z okazji obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.
ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała dwukrotnie:
- w dniu 24 listopada tematem spotkania była polityka mieszkaniowa w mieście
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- w dniu 26 listopada natomiast komisja opiniowała materiały sesyjne
W okresie między sesjami Przewodnicząca brała udział w następujących
wydarzeniach:
- w wystawie fotografii pt: „Etnografowie w terenie” zorganizowanej w Miejskim
Domu Kultury (6.11.2015 r.);
- w uroczystych obchodach z okazji Święta Niepodległości (11.11.2015r.) oraz
koncercie zorganizowanym przez Państwową Szkołę Muzyczną z w/w. okazji
(12.11.2015r.);
- w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w
Wągrowcu na temat: Bezpieczeństwo młodzieży szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych terenu powiatu wągrowieckiego (25.11.2015r.);
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Na posiedzeniu 18
listopada omawiano dwa tematy. Pierwszym był plan zagospodarowania
przestrzennego, stan bieżący oraz potrzeby na tym obszarze. Drugim zaś była
gospodarka lokalami w zasobach Gminy Miejskiej Wągrowiec oraz o sprzedaży
mienia komunalnego.
Na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 26 listopada komisja opiniowała
materiały sesyjne.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział,
że Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
19 listopada zajmowała się wspólnie ze skarbnikiem miejskim założeniami do
budżetu na 2016 rok. Natomiast na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 26
listopada komisja opiniowała materiały sesyjne. Wszystkie projekty uchwał
zostały przez członków komisji zaopiniowane pozytywnie.
ad. pkt 5
Burmistrz Miasta – 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:
- 4 listopada Burmistrz uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym Szlaku
Piastowskiego. W sprawie uczestnictwa w nim zostanie podjęta stosowna uchwała
podczas dzisiejszej sesji, która traktować będzie w sprawach turystycznej promocji
miasta. Sformalizuje ona kwestie przynależności pojedynczych gmin i powiatu
gnieźnieńskiego w ramach tzw Klastra Turystycznego. Na koniec wyraził nadzieję,
że dzięki temu Wągrowiec osiągnie wymierne korzyści.
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- następnie Burmistrz przekazał informację z Zakładu Informacji Miejskiej iż
dokonane obniżki cen biletów miesięcznych oraz wprowadzenie biletów sieciowych
zamiast dotychczas istniejących liniowych spowodowały znaczny wzrost liczby
pasażerów na terenie miasta o ponad 100%. Zatem nastąpił znaczący postęp w
kwestii zainteresowania mieszkańców komunikacją miejską.
- 8 listopada Burmistrz zamknął międzynarodowy turniej piłki ręcznej mężczyzn
reprezentacji B. Była to forma promocji miasta Wągrowca, bo w turnieju brały
udział drużyny z Danii, Norwegii, Hiszpanii oraz Polski.
- 11 listopada Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Niepodległości. Różniły się
one od dotychczasowych tym, że oprócz mszy św. oraz złożenia wieńców kwiatów
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich została zorganizowana manifestacja
patriotyczna oraz szereg imprez na wągrowieckim Rynku, które spotkały się z
dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem wielu osób.
- 13 listopada uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości organizowanych
przez Starostwo Powiatowe.
- Burmistrz poinformował także udziale w czynnościach ratunkowych podczas
pożaru kamienicy przy ul. Kolejowej w nocy z 14 na 15 listopada. Następnie
podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję gaszenia jak również sprzątania
pozostałości tej tragedii. Mówił o szybkim zakwaterowaniu ofiar pożaru, wypłacie
zapomogi w kwocie 1000zł oraz pomocy w znalezieniu nowych mieszkań.
- 16 listopada spotkał się z zawodnikami wągrowieckiego klubu karate „Tiger”,
którego zawodnicy reprezentowali Polski Związek Karate w mistrzostwach świata
dzieci, kadetów i juniorów w Mariborze. Zdobyli tam 1 złoty oraz 2 srebrne medale
z czego Burmistrz wyraził swoją dumę.
- również 16 listopada Burmistrz wraz z Zastępcą oraz asystentem przy
wywieszonej fladze republiki francuskiej uczcił minutą ciszy ofiary tragedii
zamachów we Francji. Przypomniał o partnerstwie Wągrowca z podparyskim
miastem Le Plessis Trevise. Poinformował również o przekazaniu w imieniu
własnym oraz mieszkańców Wągrowca wyrazów smutku i żalu merowi ww. miasta
Didiere Dousset podczas rozmowy telefonicznej, którą z nim w tym dniu odbył.
- 18 listopada miał okazję podsumować XIII Przegląd małych form teatralnych
„EKO-LIŚĆ 2015”, gdzie z wielkim zainteresowaniem śledził zmagania
najmłodszych, którzy promowali wzóry ekologicznych postaw.
- 19 listopada Burmistrz spotkał się z Młodzieżową Radą Miejską. Podczas
spotkania omawiana była bieżąca sytuacja w mieście, a także wyzwaniach do
zrealizowania w najbliższym czasie.
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- 20 listopada Burmistrz wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami
Dnia Pracownika Socjalnego gdzie złożył podziękowania 16 pracownikom
socjalnym i 12 opiekunkom – asystentkom rodzin.
- 26 listopada odbył spotkanie z prezesami Wągrowieckich Rodzinnych Ogrodów
Działkowych przy okazji wizyty w Wągrowcu Przedstawicieli Zarządu Okręgowego
PZD w Pile gdzie omawiano bieżącą działalność, a także o zmianach prawnych
oraz o tym co czeka w zakresie współpracy z samorządem tego typu organizacje.
- 27 listopada otworzył VI Finał Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Bocci,
paraolimpijskiej dyscyplinie sportu narodzonej w Wągrowcu. Brały w nich udział
osoby niepełnosprawne z Czech, Niemiec oraz Anglii.
- 28 listopada w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Średniej odbyło się
spotkanie nawiązujące do Szlaku Piastowskiego skierowane do osób zajmujących
się poszczególnymi zadaniami z zakresu jego realizacji.
- tego samego dnia brał również udział w obchodach 50 jubileuszu istnienia
wągrowieckiego zespołu „Kormorany”, który w tym czasie wielokrotnie promował
miasto Wągrowiec.
- 29 listopada w ośrodku Wielspin brał udział wraz członkami stowarzyszenia
„Start” w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej ś.p. Edwardowi
Niemczykowi, współtwórcy sportu paraolimpijskiego.
Na koniec wystąpienia Burmistrz poinformował zgromadzonych, że w rankingu
programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 tzw.
„schetynówek” na 41 wniosków zgłoszonych przez miasta, Wągrowiec uplasował
się na 2 miejscu, co wiąże się z dofinansowaniem w wysokości 3 milionów złotych
na realizację planowanej inwestycji, po czym podziękował zespołowi osób który
przyczynił się do tego osiągnięcia.
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ad. pkt 6
Prowadzący przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji
radnego Zbigniewa Byczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Wągrowcu po czym poddał go głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za” przy 8 – głosach „wstrzymujących” podjęła w/w
uchwałę.

Uchwała Nr XIII/75/2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. pkt 7
Prowadzący w celu przeprowadzenia wyboru nowego Przewodniczącego Rady
Miejskiej zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej składającej się z 3
członków i poprosił zgromadzonych o przedstawienie kandydatów do pracy w owej
komisji.
Radny M. Wołejko w imieniu klubu radnych „Samorządność Wągrowiecka” zgłosił
do prac w komisji radną Danutę Strzelecką-Purczyńską, która wyraziła na to
zgodę.
Radna Natalia Pałczyńska w imieniu klubu radnych „Bliżej Ludzi” zgłosiła radnego
Jakuba Zadrogę, który również potwierdził chęć uczestnictwa w komisji.
Radny Tomasz Kruk w imieniu klubu radnych „Razem dla Wągrowca” zgłosił do
prac w komisji radnego Piotra Seemanna, który tak jak poprzednicy również
zaakceptował ten fakt.
Następnie Prowadzący poddał głosowaniu zgłoszone do prac w Komisji
Skrutacyjnej kandydatury radnych. Zostały one w sposób jednogłośny przez Radę
Miejską zaakceptowane.
Po tym fakcie na wniosek Prowadzącego odbyło się zgłaszanie kandydatur na
stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Jako pierwszy wystąpił radny Tomasz Kruk zgłaszając w imieniu klubu „Razem dla
Wągrowca” kandydaturę radnego Wiesława Zająca, a ten ów fakt zaakceptował.
Następnie radny Stanisław Igielski zgłosił kandydaturę radnego Adama
Kiełbasiewicza. Radny potwierdził chęć kandydowania i poprosił Prowadzącego o
głos w celu krótkiego przemówienia. Podczas wystąpienia zaakcentował swoje
zaskoczenie faktem zgłoszenia jego osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Mówił o swoich wahaniach oraz krótkim doświadczeniu w roli radnego.
Wspomniał że na sali znajdują się większe autorytety w dziedzinie samorządu,
które są bardziej odpowiednie do ubiegania się o funkcję Przewodniczącego Rady.
Mówił o służbie jaką winni pełnić radni dla lokalnych społeczności oraz o potrzebie
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działania ponad politycznymi podziałami. Na koniec stwierdził, że fakt zgłoszenia
jego kandydatury niezależnie od wyniku głosowania dodatkowo zmotywuje go do
dalszej wytężonej pracy oraz zapewnił, że będzie się starać najlepiej jak potrafi by
ewentualnej funkcji podołać.
W tym miejscu radny Jakub Zadroga zgłosił wniosek o 15 minutową przerwę.
Prowadzący na ten wniosek przystał i ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie Prowadzący wznowił obrady upewniając się czy są jeszcze jakieś
kandydatury na stanowisko Przewodniczącego.
Radny Tomasz Kruk powołując się na § 22 statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec
traktujący o zakazie łączenia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej z
członkostwem w składzie Komisji Rewizyjnej zapytał radnego A. Kiełbasiewicza czy
zamierza ubiegając się o fotel Przewodniczącego ma zamiar pozostać w składzie
Komisji Rewizyjnej. Na co radny A. Kiełbasiewicz odparł, że zrzeka się członkostwa
w Komisji Rewizyjej.
W tym momencie radny W. Zając poprosił o głos i krótko w ironiczny sposób
odniósł się do wystąpienia przedmówcy.
Radny M. Wołejko zabrał głos w kwestii obowiązku zapewnienia tajności
głosowania, po czym Prowadzący poinstruował zebranych o obecności kabiny
zapewniającej oddanie głosu w sposób tajny.
Radny Z. Byczyński zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów
ubiegających się o stanowisko Przewodniczącego Rady.
Prowadzący dokonał zamknięcia listy przy jednogłośnej akceptacji radnych.
Następnie ogłosił przerwę w celu przygotowania przez Komisją Skrutacyjną kart do
głosowania.
Po wznowieniu obrad głos zajęła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna
D. Strzelecka-Purczyńska. W swoim wystąpieniu poinformowała zgromadzonych o
sposobie głosowania oraz przypomniała nazwiska zgłoszonych kandydatów po
czym przystąpiła do wyczytywania nazwisk radnych aby według wskazanej
kolejności udawali się po odbiór karty do głosowania, a następnie do parawanu w
celu oddania głosu.
Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Prowadzący ogłosił przerwę w celu
ich policzenia i wyłonienia nazwiska nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść protokołu z
ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej. Z
jego treści zgromadzeni dowiedzieli się że obaj kandydaci uzyskali taką samą
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liczbę głosów (po 10) i w związku z tym wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
nie dokonano.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz karty do głosowania
stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła ponowne
wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej i przystąpiła do powtórzenia procedury
wyborczej analogicznie do pierwszego głosowania.
Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Prowadzący ponownie ogłosił
przerwę w celu ich policzenia i wyłonienia nazwiska nowego Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała treść protokołu z
ustalenia wyników głosowania w ponownych wyborach Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Tak samo jak za pierwszym razem obaj kandydaci uzyskali taką samą
liczbę głosów (po 10) i w związku z tym wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
nadal nie dokonano.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w ponownych
wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz karty do
głosowania stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Prowadzący poinformował o drugim ponownym głosowaniu oraz o fakcie, że w
przypadku braku wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w trakcie 3 głosowania
na sesji w dniu 30 listopada punkt ten automatycznie przejdzie do porządku obrad
kolejnej sesji.
Po tym fakcie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przystąpiła do wznowienia
procedury wyborczej i po raz kolejny zaczęła wyczytywać nazwiska radnych celem
odebrania karty do głosowania i oddania głosu.
Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Prowadzący ogłosił przerwę.
Po przerwie Prowadzący poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej by
odczytała treść protokołu z ustalenia wyników głosowania w drugich ponownych
wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej. Z jego treści okazało się że kandydaci
po raz trzeci otrzymali taką samą liczbę głosów (po 10) i na XIII sesji Rady
Miejskiej w Wągrowcu w dniu 30 listopada nie dokonano wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w drugich
ponownych wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz
karty do głosowania stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

W związku z powyższym Prowadzący przypomniał o o fakcie że wybory
Przewodniczącego Rady Miejskiej będą kontynuowane podczas następnej XIV sesji
Rady. Następnie przeszedł do kolejnego 8 punktu porządku obrad.
ad. pkt 8
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na

2015 r.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która obejmowała kilka zmian.
W/w autopoprawka do uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r.
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Skarbnik uzasadniając konieczność podjęcia uchwały poinformował co następuje:
Pismem Nr FB.I-3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 r. Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
130.274,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy –
Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o
dowodach osobistych. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację
przedmiotowego zadania z własnych środków, umniejsza się o wartość
otrzymanej dotacji zaangażowanie środków własnych zmniejszając równocześnie
o powyższą kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów
roku 2015.
Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł tytułem zwrotu
rekompensaty z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu za rok 2013.
Powyższe środki przeznacza się na dokonanie zwrotu dotacji, którą Gmina
Wągrowiec przekazała w 2013 roku na realizację zadań z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 165.000,00 zł z tytułu dochodów z
podatku od nieruchomości od osób prawnych, zmniejszając równocześnie o
kwotę 150.000,00 zł plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz o 15.000,00 zł
plan dochodów z tytułu mandatów.
O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od
czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zmniejszając równocześnie o tę
samą kwotę plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od
osób prawnych.
O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat podatków i opłat przez osoby fizyczne, zmniejszając
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równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat należności dotyczących gospodarki mieniem gminy.
Plan wydatków na odsetki płacone od zadłużenia miasta zmniejsza się o kwotę
300.000,00 zł przeznaczając powyższe środki na wniesienie wkładu pieniężnego
do Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. celem wcześniejszej spłaty części
zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.
O kwotę 250.000,00 zł zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na ewentualną
spłatę udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. na co
pozwala terminowa spłata przez Spółkę rat kapitałowych oraz odsetek od
poręczonego przez miasto kredytu. Uwolnione w powyższy sposób środki pieniężne
przeznacza się na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark Wągrowiec
Sp. z o.o. celem wcześniejszej spłaty części zadłużenia z tytułu zaciągniętego
kredytu inwestycyjnego.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 116.000,00 zł z tytułu dochodów z
podatku od nieruchomości od osób prawnych, przeznaczając je na realizację
następujących zadań w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie:
· zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej
funkcjonującej na terenie miasta – 30.000,00 zł,
· zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
funkcjonujących na terenie miasta – 80.000,00 zł,
· zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół – 6.000,00 zł.
Dokonując przeniesień w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek
samorządu terytorialnego zabezpiecza się kwotę 5.500,00 zł na zakup obrotowej
kamery wysokiej rozdzielczości niezbędnej do transmisji obrazu w internecie.
Plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap II” wynoszący 595.000,00 zł
zmniejsza się do kwoty 10.000,00 zł umniejszając równocześnie o kwotę
585.000,00 zł zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku
bieżącego (zadanie zostaje wpisane równocześnie do wykazu przedsięwzięć
wieloletnich).
Plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy realizowany przez Gimnazjum zwiększa
się o kwotę 16.000,00 zł zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie powyższej jednostki.
Dokonując przeniesień w ramach działu 801- Oświata i wychowanie zabezpiecza
się środki w kwocie 1.500,00 zł na przekazanie dotacji do Gminy Wągrowiec w
związku z uczęszczaniem dziecka z terenu miasta Wągrowca do oddziału
przedszkolnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wągrowiec.
O kwotę 9.500,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w
zakresie Przedszkola Nr 6 zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przedszkoli miejskich.
O kwotę 800,00 zł zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w
zakresie Przedszkola Nr 2 zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie przedszkoli miejskich.
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Plan wydatków dla zadania pn. „Instalacja oświetlenia na boisku wielofunkcyjnym
przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu” zmniejsza się o
4.000,00 zł, zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków dla
zadania pn. „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2”.
Zadanie ujęte w budżecie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu”
otrzymuje nazwę „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Letniej w Wągrowcu”.
Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na oświetlenie
i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki” o wartości 35.000,00 zł, zwiększając
równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących dotyczących oświetlenia
placów i ulic miejskich.
Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowy Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” o wartości 30.000,00 zł,
zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących związany z
funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 80.000,00 zł przeznaczając je na
zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Wągrowcu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w
Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Pozostałe zmiany związane są
z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
· plan przychodów i rozchodów budżetu – zaangażowanie wolnych środków w
finansowaniu przychodów roku bieżącego ulega zmniejszeniu o kwotę 635.274,00zł
· plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
· plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i
spoza sektora finansów publicznych
· plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
· plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony
środowiska.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny J. Zadroga zgłosił wniosek formalny do uchwały, w którym wnioskował o
całkowite wykreślenie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok dotyczącej
odstąpienia od realizacji następujących zadań:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Konwaliowej w Wągrowcu o
wartości 31 000 zł.”
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kulińskiego w Wągrowcu o
wartości 14 000 zł.”
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zmniejszając równocześnie zaangażowanie wolnych środków w finansowanie
przychodów roku 2015 o kwotę 45 000zł.
W/w wniosek do uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2015 r. stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Radny T. Kruk wystąpił z zapytaniem z czego wynika zwiększenie dotacji na
rewitalizację dworca kolejowego.
Skarbnik Miejski T. Pachowicz w odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśnił że
zwiększenie wydatków na rewitalizację dworca wynika z potrzeby wykonania
dodatkowych robót drogowych, zwiększenia powierzchni asfaltowych oraz
dokończenia prac elektrycznych. Poinformował również, że należy dodatkowo
wykonać wentylację i klimatyzację części dworca nie ujętej w postępowaniu
przetargowym oraz zamontować urządzenie podtrzymujące napięcie wraz z
tablicami dotykowymi do jego obsługi by w przypadku zaniku energii z sieci
zainstalowane urządzenia mogły w nieprzerwany sposób funkcjonować, a nie
rozłączać się lub resetować. Wynikła też nie planowana potrzeba skonfigurowania
urządzeń do obsługi kart parkingowych. Zakres tych prac, a co za tym idzie –
wydatki są niezbędne do wykonania połączenia efektów prac wykonanych przez
miasto z
inwestycjami prowadzonymi równocześnie przez kolej a nakłady
potrzebne na ten cel to około 80 000 zł.
Prowadzący obrady po wyjaśnieniach Skarbnika Miejskiego przy braku kolejnych
pytań zamknął dyskusję i poddał głosowaniu złożony przez radnego J. Zadrogę
wniosek formalny.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 - głosami „za”, przy 9 – głosach „przeciw” przyjęła zgłoszony
wniosek do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Następnie Prowadzący obrady poddał głosowaniu omawiany projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 - głosami „za”, przy 1 – głosie „przeciw” przyjęła zgłoszony
projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2015 r.

Uchwała Nr XIII/76/2015 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad. pkt 9
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
2015-2033.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały w związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok, która jest spowodowana
koniecznością zapewnienia zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca z uchwałą budżetową na 2015 rok.
W/w autopoprawka do uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2015-2033.
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Uzasadniając podjęcie tej uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że w ramach
załącznika nr 2 konieczne jest zwiększenie limitu wydatków dla roku 2015 o kwotę
80 000zł dla zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego
otoczenia oraz budowa parkingów”.
Natomiast w zakresie załącznika nr 1 konieczne jest również wprowadzenie zmian
w zakresie danych liczbowych by zapewnić zgodność oraz w związku z przyjęciem
wniosku radnego J. Zadrogi zaproponował by uwzględnić na etapie podejmowania
uchwały, zwiększenie zaangażowania wolnych środków w kwocie 45 000zł na
zapewnienie wykonania zadań ujętych we wniosku, co nie było wzięte pod uwagę
na etapie konstruowania projektu uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały. W
związku z brakiem uwag oraz pytań poddał projekt uchwały wraz autopoprawkami
głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2015-2033.

Uchwała Nr XIII/77/2015 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad. pkt 10
Skarbnik Miejski T. Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
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Uzasadniając konieczność podjęcia uchwały poinformował, że z dniem 1 stycznia
2016 r. wchodzi w życie art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. poz.
1777) o rewitalizacji, który dodaje do katalogu gruntów wymienionych w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) kategorię gruntów niezabudowanych
objętych obszarem rewitalizacji.
Wejście w życie ww. artykułu obliguje organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego do dostosowania uchwał regulujących wysokość stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na ich obszarze do zmian wprowadzonych przez
ustawodawcę. Na koniec dodał, że na terenie miasta Wągrowca wymienione tereny
nie występują zatem podjęcie uchwały ma charakter czysto techniczny i nie wpłynie
w żaden sposób na poziom budżetu.
Prowadzący wobec braku pytań poddał projekt uchwały głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/78/2015 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad. pkt 11
Skarbnik Miejski T. Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz
deklaracji podatkowych.
Jako uzasadnienie do podjęcia uchwały poinformował zgromadzonych, że
przedłożony projekt uchwały zawiera aktualizację formularzy podatkowych oraz
deklaracji lub informacji o posiadanych przedmiotach opodatkowania, które
zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym oraz
ustawą o podatku leśnym, podatnicy tych podatków obowiązani są składać
właściwemu organowi podatkowemu. na odpowiednich formularzach deklaracji lub
informacji podatkowych. Przedmiotowe wzory formularzy, które zawierają dane
niezbędne do wymiaru i poboru podatków lokalnych określa w drodze uchwały
właściwa miejscowo rada gminy.
Uchwała zawiera wzory formularzy, które będą obowiązywać na terenie Gminy
Miejskiej Wągrowiec od dnia 1 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym poprosił
radnych o podjęcie uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
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Uchwała Nr XIII/79/2015 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad. pkt 12
S. Wojcieszak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta w imieniu
Burmistrza Miasta przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
W uzasadnieniu do podjęcia uchwały poinformował o następujących faktach:
przyjęcie przez Radę Miejską, rocznego programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność społecznie użyteczną, jest wypełnieniem ustawowego obowiązku, o
którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Program przygotowany został na podstawie obowiązującego programu współpracy
oraz w oparciu o przedłożone przez organizacje pozarządowe propozycje realizacji
zadań w 2016 roku, a następnie skonsultowany z organizacjami pozarządowymi.
Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach od 28 października do 12 listopada
2015 r., zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podmioty uprawnione do
udziału w konsultacjach nie zgłosiły uwag do przedłożonego projektu.
Wspomniał o zarezerwowaniu środków na realizację zadań w wysokości 885 000zł
oraz wymienił zadania priorytetowe wchodzące w skład programu, którymi są min.:
prowadzenie noclegowni i jadłodajni, organizacja zajęć sportowych, organizacja
otwartych imprez kulturalnych. Wspomniał również o tzw. “małych grantach”
polegających na tym, że organizacje zainteresowane realizacją określonych zadań
same zgłaszają się do organu wykonawczego z ograniczeniem wartości zadania do
10 tys zł oraz okresem na jego realizację wynoszącym 90 dni. Mówił również, że
program reguluje tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych z
uwagi na fakt występowania tzw. kontroli społecznej.
Zaznaczył również, że uchwała nie wywołuje bezpośrednich skutków finansowych.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i zapytań poddał projekt uchwały
głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
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Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 rok.

Uchwała Nr XIII/80/2015 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad. pkt 13
K. Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej decyzji poinformował, że od 1 lutego 2015 r. obowiązuje
znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), zgodnie z którą
gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie zmian w systemie gospodarki odpadami
komunalnymi.
Nowelizacja nakłada obowiązek dostosowania dotychczas obowiązującej uchwały Nr
XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca
oraz zmieniającej ją uchwały Nr XXX/197/2013 z dnia 28 października 2013 r., w
zakresie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji, na terenach nieruchomości
wielorodzinnych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, na co najmniej jeden
raz w tygodniu.
Z doświadczeń zebranych w trakcie wdrażania i realizacji nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi wynikła potrzeba zwiększenia częstotliwości
odbioru szkła oraz papieru, w związku z czym zmieniono częstotliwość ich wywozu
na jeden raz w miesiącu. Ponadto systemem zbiórki odpadów u źródła zostały
objęte odpady zielone ulegające biodegradacji powstające na nieruchomościach
niezamieszkałych. W celu zwiększenia kontroli nad systemem gospodarki odpadami
zostanie wprowadzony radiowy system identyfikacji pojemników (RFID), w związku
z czym konieczne jest określenie obowiązku posiadania pojemnika przystosowanego
do montażu transpondera RFID.
Uwzględniając to, iż niektórzy właściciele nieruchomości niezamieszkałych
korzystają z kontenerów umożliwiających zagęszczanie odpadów (prasokontenery)
wprowadzono zapisy regulujące tę kwestię.
Projekt regulaminu został przesłany dnia 23 października 2015 r. do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w celu uzyskania stosownej
opinii. Pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
uzyskano dnia 03 listopada 2015 r.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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Prowadzący obrady wobec braku uwag i zapytań poddał projekt uchwały
głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wągrowca.

Uchwała Nr XIII/81/2015 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad. pkt 14
K. Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności.
Uzasadniając konieczność podjęcia uchwały oznajmił, że od 1 lutego 2015 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), która
zobowiązuje radę gminy do określenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Zgodnie z art. 6j ust. 3c ww. ustawy ryczałtowa stawka opłaty dla przedmiotowych
nieruchomości stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego
rodzaju nieruchomościach, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata będzie pobierana za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Uwzględniając to, iż niektórzy właściciele nieruchomości niezamieszkałych
korzystają z kontenerów umożliwiających zagęszczanie odpadów (prasokontenery)
wprowadzono stawki opłaty za te kontenery.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i zapytań poddał projekt uchwały
głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
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ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności.

Uchwała Nr XIII/82/2015 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad. pkt 15
K. Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Jako uzasadnienie przedstawił następującą argumentację. Od 1 lutego 2015 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), która
zobowiązuje radę gminy do określenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Zgodnie z art. 6l ustawy, rada gminy określa w drodze uchwały, termin,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała ustala sposób uiszczania rocznej ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa powyżej, raz w roku z góry
w terminie do 15 sierpnia.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i zapytań poddał projekt uchwały
głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Uchwała Nr XIII/83/2015 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad. pkt 16
K. Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie miasta Wągrowca oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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W uzasadnieniu wskazał, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), w art. 6n
ust. 1 pkt 2 nakłada obowiązek określenia warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W niniejszej uchwale zawarto
zapisy regulujące kwestie formatu elektronicznego dokumentu, układu informacji i
powiązań między nimi, sposobu przesyłania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej oraz rodzaje podpisów elektronicznych, którymi
powinny być opatrzone.
Ponadto ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia rocznej ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Wzór, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do ww. przepisów.
Zatem biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
zasadne.
Prowadzący obrady wobec braku uwag i zapytań poddał projekt uchwały
głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
terenie miasta Wągrowca oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwała Nr XIII/84/2015 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad. pkt 17
K. Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały poinformował zebranych, że od 1 lutego
2015 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.
zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie zmian w systemie
gospodarki odpadami komunalnymi.
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Nowelizacja nakłada obowiązek dostosowania dotychczas obowiązującej uchwały Nr
XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz zmieniającej ją uchwały Nr XXVI/170/2013 z dnia 25
kwietnia 2013 r., w zakresie zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji, na
terenach nieruchomości wielorodzinnych, w okresie od 1 kwietnia do 31
października, na co najmniej jeden raz w tygodniu.
Dodatkowo ustawa wprowadza zmienione zapisy art. 6 ust. 3 pkt 3a-d
wprowadzające m.in. konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wprowadzony został także zapis dotyczący konieczności opiniowania przedmiotowej
uchwały w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Projekt uchwały został przesłany dnia 23 października 2015 r. do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w celu uzyskania stosownej
opinii. Pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
uzyskano dnia 28 października 2015 r.
W uchwale został zawarty ponadto zapis dotyczący wyposażenia pojemników o
pojemnościach od 0,06 m3 – 1,1 m3 w transponder RFID (radiowy system
identyfikacji pojemników).
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIII/85/2015 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ad. pkt 18
Lidia Kozdęba – Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w imieniu Burmistrza Miasta przedstawiła radnym celem
podjęcia projekt uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2016”.
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Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały zwróciła uwagę, że art. 4 ust. 1 ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy, jako
zadanie własne, obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program ten zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę
gminy, a na jego realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Podobnie art.10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje zadania własne
gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Ustawa wprowadza obowiązek
opracowania projektu programu oraz uchwalenia go przez radę gminy.
Z uwagi na kompatybilność zadań gminy określonych w obu ustawach
wymienionych w podstawie prawnej dopuszczalne jest uchwalenie jednego
Programu o charakterze kompleksowym. Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok został
opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami
występującymi na terenie miasta w oparciu m.in. o diagnozę skali problemów
uzależnień oraz zjawiska przemocy na terenie miasta Wągrowca.
Na koniec wniosła o dokonanie poprawki w treści załącznika w postanowieniach
ogólnych polegającej na zmianie nazwy roku na 2016 zamiast błędnie wpisanego
roku 2015.
Prowadzący obrady poddał głosowaniu omawiany projekt uchwały w związku z
brakiem uwag i zapytań.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
„Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2016”.

Uchwała Nr XIII/86/2015 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

ad. pkt 19
Lidia Kozdęba – Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w imieniu Burmistrza Miasta przedstawiła radnym celem
podjęcia projekt uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu
sprzedaży na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
Na wstępie L. Kozdęba wniosła o dokonanie autopoprawki, której celem było
wykluczenie funkcjonowania w obrocie prawnym dwóch uchwał, a polegającej na
dodaniu §3 o brzmieniu: traci moc uchwała nr 14/2003 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów
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sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem
piwa. Natomiast dotychczasowy §3 w związku z powyższym stanie się § 4.
Następnie przeczytała projekt uchwały uwzględniający dokonane zmiany.
Podstawą prawną podjęcia uchwały jest art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi, że rada gminy ustala, w
drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały podkreślała jej rangę z punktu widzenia
polityki władz miasta Wągrowca w obszarze polityki alkoholowej. Stwierdziła, że
jest ona narzędziem do fizycznego ograniczenia dostępności alkoholu i jest
przejawem troski o zdrowie społeczeństwa, a zwłaszcza młodego pokolenia.
Wskazała że to Rada Miejska w obowiązującym stanie prawnym jest realizatorem
polityki ograniczania dostępności do alkoholu. Na koniec w imieniu organu
wykonawczego oraz MOPiRPA wniosła o przyjęcie projektu uchwały w
zaproponowanym brzmieniu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny W. Zając zgłosił wniosek by w punkcie 1 i 2 § nr 1 prezentowanej uchwały
zastosować jednorodne nazewnictwo względem liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
Prezentująca wniosek uwzględniła i zmieniła brzmienie wymienionych punktów
odpowiednio na:
1) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w liczbie
80 punktów,
2) liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w liczbie 30
punktów.
Po tej poprawce Prowadzący obrady poddał głosowaniu omawiany projekt
uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za” przy 8 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.

Uchwała Nr XIII/87/2015 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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ad. pkt 20
S. Wojcieszak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta w imieniu
Burmistrza Miasta przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie utworzenia i
przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce”.
Na wstępie zgłosił dwie autopoprawki. Pierwszą było wykreślenie z nazwy uchwały
zwrotu „utworzenia i”, a drugą wykreślenie w całości & drugiego, a co się z tym
wiąże przenumerowanie pozostałych paragrafów o jeden numer w dół.
Nawiązując do wcześniejszego wystąpienia Burmistrza Miasta, w którym poruszał
już ten temat, prezentujący zrezygnował ze szczegółowego omównienia projektu
ww. uchwały.
Prowadzący obrady poddał głosowaniu omawiany projekt uchwały w związku z
brakiem uwag i zapytań.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce”.

Uchwała Nr XIII/88/2015 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

ad. pkt 21
Szymon Tuliszkiewicz – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji przedłożył Radnym projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.
Uzasadniając potrzebę podjęcia uchwały zaznaczył że ustawa z 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nakłada na przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne obowiązek przedkładania wieloletnich planów związanych z
modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadaniem omawianego
planu na lata 2016-2020 jest przedstawienie katalogu zadań inwestycyjnych
niezbędnych do wykonania oraz oszacowanie nakładów inwestycyjnych
niezbędnych do ich realizacji. Poinformował zgromadzonych, że MPWiK chce na
przestrzeni kolejnych 5 lat przeznaczyć na rozwój kwotę 35 mln zł. Na rozbudowę
wodno-kanalizacyjnych sieci przesyłowych przeznaczy 6mln zł. W najbliższym
czasie najważniejszą inwestycją będzie modernizacja oczyszczalni ścieków, która
istnieje od 1977 roku i zwłaszcza w okresie zimowym zaczyna mieć trudności ze
spełnieniem istniejących norm. Modernizacje jakim była poddana odbyły się już
dość dawno temu i według ówczesnych standardów, a na przestrzeni lat
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parametry ścieków podlegały coraz bardziej restrykcyjnym normom stąd
unowocześnienie obiektu ma charakter priorytetowy. MPWiK pragnie pozyskać na
ten cel ze środków unijnych sumę około 10 mln zł natomiast cała inwestycja
pochłonie kwotę rzędu 22 mln zł. Nadmienił że jest to wydatek, który pozwoli
funkcjonować obiektowi przez kolejne dwie dekady.
Przedstawiony plan wykonano w oparciu o dostępne dokumenty oraz informacje
własne dotyczące potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury sieciowej,
przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych i odtworzeniowych. Niniejszy plan
dostosowany jest do aktualnej hierarchii potrzeb miasta Wągrowca.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
W tym momencie radny M. Wołejko zabrał głos i zgłosił wniosek do Burmistrza
Miasta by w przyszłości pozostawić zysk netto w spółce, a nie stosować regułę
wyprowadzania go na zewnątrz w postaci np. dywidend. Wniosek motywował tym
że w tego typu przedsiębiorstwach jeśli uda się wypracować zysk i zgromadzić go
chociażby w kapitale zapasowym czy rezerwowym to w chwili gorszej koniunktury
czy wzmożonych inwestycji będzie można go użyć. Na koniec wypowiedzi
ponownie zaapelował o gromadzenie w przyszłości wszelkich wypracowanych
nadwyżek.
Prowadzący obrady w związku z brakiem dalszych uwag i zapytań poddał
głosowaniu omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.

Uchwała Nr XIII/89/2015 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

ad. pkt 22
S. Wojcieszak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta w imieniu
Burmistrza Miasta przedłożył radnym projekt uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
miejskiej Wągrowiec.
W uzasadnieniu podkreślił, że tworząc projekt ww. uchwały celem nadrzędnym
było kryterium dochodowe by we wszystkich przypadkach wynajmu na wniosek
rozpatrywać tylko te, w których dochody wnioskujących nie pozwalają im na
załatwienie spraw mieszkaniowych. W inny sposób niż najem lokalu komunalnego.
Drugie założenie było takie, że skoro wnioskodawca spełnia wszystkie warunki
formalne to uchwała w sposób jednoznaczny mówi że taką umowę najmu należy
nawiązać. Tym samym zrezygnowano z elementu dowolności poprzez
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wyeliminowanie zapisu „Burmistrz może...”, itp. Natomiast w odróżnieniu do
obecnie stosowanych norm wprowadzono w projekcie następujące zmiany.
Podwyższono o
25 pkt procentowych próg dochodowy, który upoważnia
zainteresowanego do zawarcia umowy najmu. I teraz wynosi on odpowiednio
175% najniższej emerytury w przypadku gosp. jednoosobowego i 125%
emerytury na każdego członka gosp. wieloosobowego. Wprowadzono także
odrębne progi dotyczące wynajmu lokali socjalnych gdzie te progi wynoszą
odpowiednio 100% najniższej emerytury w przypadku gosp. jednoosobowego i
80% emerytury na każdego członka gosp. wieloosobowego. Określono także w
projekcie progi dochodowe uprawniające najemcę do skorzystania z obniżek
czynszu, o których mówi wprost ustawa. Są one określone na poziomie 10% i
20%. Wprowadzono także wytyczną w sprawie pierwszeństwa najmu. Tutaj
nowością jest wprowadzenie zapisu, że Burmistrz będzie mógł zawrzeć umowę
najmu z osobami, które do tej pory wynajmowały lokal socjalny ale z uwagi na
przekroczenie granicy dochodowej wyznaczonej w uchwale, nie mogą mieć takiej
umowy przedłużonej. Natomiast w grupie osób z pierwszeństwem wprowadzono
nową kategorię dotyczącą osób powyżej 70 roku życia. Wnioski będzie można
składać przez cały rok kalendarzowy ale rozpatrywane będą tylko te złożone do 30
września danego roku kalendarzowego. Komisja mieszkaniowa będzie je
rozpatrywać w terminie do 31 października. Spowodowane jest to wprowadzeniem
zasady, by listy osób upoważnionych do zawierania umów najmu na kolejny rok
kalendarzowy były znane przed rozpoczęciem roku na który są konstruowane.
Kolejnym ważnym zapisem jest fakt iż w przypadku odmowy przydzielenia lokalu
wnioskodawcy, a ten będzie nadal zainteresowany najmem to musi w następnym
roku ponownie złożyć wniosek. Kolejną nowością jest wprowadzenie ograniczenia
powierzchni użytkowej lokali. W przypadku gosp. domowych jednoosobowych
maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu może wynosić 35 m2, natomiast w
przypadku gosp. domowych dwuosobowych powierzchnia użytkowa lokalu nie
może przekroczyć 40 m2.
W kwestii zamiany lokali zastosowano zasadę, że może następować tylko w
obrębie publicznego zasobu lokalowego. Zamiana taka jest niedopuszczalna w
przypadku gdy pow. użytkowa w przeliczeniu na jednego członka gosp. domowego
zmniejszyłaby się poniżej 10m2.
W uchwale zastosowano również zapisy regulujące wynajem lokali powyżej 80m2,
w myśl których mogą one zostać wynajęte wnioskodawcom których gosp.
domowe liczy nie mniej niż 6 osób czyli preferuje on rodziny wielodzietne lub
wielopokoleniowe. Następną grupą w kolejce do tych lokali są osoby wnioskujące
o zamianę lokalu spowodowaną poprawą warunków finansowych.
Dalej mówił o kontroli społecznej jaką dopuszcza uchwała i jakie możliwości w tej
kwestii posiada komisja mieszkaniowa w 4 osobowym składzie, w ramach którego
wchodzić będą: dwoje radnych Rady Miejskiej, przedstawiciel zarządcy oraz
przedstawiciel MOPS, bez udziału Burmistrza lub Wiceburmistrza Miasta, jak to
było dotychczas. Kolejnym przejawem stosowania kontroli społecznej będzie
publikacja list osób na stronie internetowej Urzędu.
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Prowadzący obrady w związku z brakiem zapytań oraz uwag poddał głosowaniu
omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy miejskiej Wągrowiec.

Uchwała Nr XIII/90/2015 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

ad. pkt 23
S. Wojcieszak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta w imieniu
Burmistrza Miasta przedłożył radnym projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy
sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
W kwestii uzasadnienia stwierdził, że dotychczas obowiązującą bonifikatę w
wysokości 60% zwiększono do 75%, co zapewne przyczyni się do przyspieszenia
prywatyzacji miejskiego zasobu mieszkaniowego, a ten fakt z kolei przyczyni się do
zwiększenia efektywności zarządzania całym zasobem. Bonifikata przydzielana
będzie tylko w przypadku gdy wnioskodawca zapłaci cenę nabycia jednorazowo.
Zatem w przypadku rozłożenia płatności na raty bonifikata nie będzie
przysługiwać.
Prowadzący obrady w związku z brakiem zapytań oraz uwag poddał głosowaniu
omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę

Uchwała Nr XIII/91/2015 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

ad. pkt 24
Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty w imieniu Burmistrza Miasta
przedłożyła radnym projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy miejskiej
Wągrowiec przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
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Słowem uzasadnienia powiedziała, że w związku ze zmianą ust. 4 art. 90 ustawy o
systemie oświaty wprowadzoną art. 8 pkt 1 lit. bi art. 34 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2015 r. poz.357), konieczne jest ponowne uregulowanie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania dotacji. Regulacji tych, według wymienionych przepisów należy
dokonać do końca 2015 roku gdyż z tą datą tracą moć dotychczas obowiązujące
przepisy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni
uzasadnione.
Prowadzący obrady w związku z brakiem zapytań oraz uwag poddał głosowaniu
omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
(Nieobecna D. Strzelecka-Purczyńska)
Rada Miejska 19 – głosami „za” jednogłośnie podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XIII/92/2015 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

ad. pkt 25
Marek Sturma – Sekretarz Miasta w imieniu Burmistrza Miasta przedłożył radnym
projekt uchwały w sprawie rozwiązywania Straży Miejskiej.
Poinformował o podstawie prawnej przedłożonej uchwały oraz że w przypadku jej
podjęcia przez Radę Miejską proces likwidacji rozpocznie się z chwilą podjęcia
uchwały, a zakończy w dniu 31 marca 2016 roku.
W kwestii uzasadnienia powiedział tylko, że Burmistrz oddaje kwestię rozwiązania
Straży Miejskiej w ręce Radnych Rady Miejskiej gdyż tylko w ich kompetencji leży
decyzja w sprawie ewentualnej likwidacji tej formacji. Na koniec dodał, że
spełniając wymogi ustawy o Strażach Gminnych została zaciągnięta opinia
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 12 lutego 2015 roku.
Następnie odczytał pełną treść opinii, z której jasno wynika, że jest ona
negatywna względem rozwiązania Straży Miejskiej.
Ww. opinia stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Jako pierwszy zabrał głos radny Piotr Plewa, który w wystąpieniu oparł się tylko na
danych statystycznych dotyczących likwidacji Straży Miejskich na przełomie lat
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1995 – 2013. Wymienił listę kilkunastu miast o wielkości od 2,5tys do 65tys
mieszkańców, w których dokonano w tym okresie likwidacji ww. formacji.
Następnie wymieniając nazwy miast podawał przesłanki jakie przyczyniły się do
rozwiązania straży gminnych w tych miejscowościach. W tym miejscu najczęściej
padały kwoty przeznaczane na utrzymanie straży gminnych oraz argumenty
mówiące o dublowaniu zadań straży oraz policji. Mówił, że niektóre miasta po
likwidacji straży miejskich w pewnym stopniu dofinansowują policję oraz
rozbudowują system monitoringu i w ten sposób radzą sobie z wykonywaniem
zadań, które niegdyś leżały w gestii straży miejskiej. Jako powody za likwidacją
przytaczał opinie społeczne wg których mieszkańcy negatywnie wypowiadali się o
pracy strażników oraz całych formacji. Powtarzał o braku efektywności w relacji do
czynionych nakładów pieniężnych. Przytoczył wypowiedź, że straż mają rację bytu
w miejscowościach powyżej 50tys mieszkańców, gdyż w mniejszych ludzie się
nawzajem znają i bardziej kontrolują w związku z tym że nie są tak bardzo
anonimowi. Podczas całej wypowiedzi w kolejnych miejscowościach przewijały się
wspomniane wyżej przesłanki za likwidacją straży miejskich.
Na koniec przestrzegł jednak by w razie ewentualnej likwidacji Straży Miejskiej w
Wągrowcu nie przeznaczać dodatkowych środków na dofinansowanie działań
policji gdyż jest ona utrzymywana z budżetu centralnego i nie powinno się takim
działaniem dodatkowo obciążać budżetu miejskiego, który i tak boryka się z
problemami spowodowanymi liczbą powierzonych zadań. Motywując powyższe
przestrzegł przed możliwością ograniczenia wydatków budżetu centralnego jeśli
samorządy zaczną przeznaczać środki na dofinansowanie policji.
Następnie radny M. Wołejko stwierdził, że wystąpienie przedmówcy miało
charakter emocjonalny i było nacechowane wyłącznie negatywnie względem
istnienia straży miejskiej. Podkreślił, że w celu rozważenia rozwiązania straży
miejskiej należałoby przedstawić również pozytywne aspekty jej istnienia.
Jednakże będąc zaskoczony projektem omawianej uchwały do dzisiejszej sesji nie
zdążył przygotować takiej informacji. Podkreślił także pozytywną opinię
Komendanta Policji wydaną na temat pracy Straży Miejskiej w Wągrowcu i
stwierdził, że jest ona bardziej wiarygodna od wypowiedzi, które przytoczył
przedmówca. Istnienie formacji od 1992 roku jest przykładem na to, że jest ona
potrzebna, a wzmianka o samodyscyplinie społecznej jest niewłaściwa bo w ten
sposób myśląc należałoby również zlikwidować policję. Dlatego ten argument
traktuje w swoim mniemaniu jako zbyt daleko idący i wręcz niepoważny.
Na koniec zaapelował do zgromadzonych o rozważne podejście w kwestii
głosowania nad przyjęciem uchwały.
Radny P. Plewa w odpowiedzi przedmówcy przypomniał, że wypowiedziana przez
niego wcześniej kwestie to nie były jego słowa w jakikolwiek sposób
nacechowane, tylko przytoczenie czystych statystyk, stąd stwierdzenia radnego M.
Wołejki uznał za nietrafione i kończąc wspomniał, że oczekuje na bardziej
rzeczową argumentację.
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ostatnio zlikwidowano I jak wynikało z przedstawionych przez niego danych nie
miało to żadnych skutków negatywnych.
Następnie Burmistrz Miasta Krzysztof Poszwa poprosił o prawo głosu. W swoim
wystąpieniu ustosunkował się do wypowiedzi radnego M. Wołejki i stwierdził, że
pozytywów oraz argumentów przemawiających za istnieniem straży miejskiej z
jego wypowiedzi nie usłyszał. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do swojego
doświadczenia w kwestii zarządzania i koordynacji służb na terenie całego
powiatu. Przestrzegł przed personalizowaniem działań strażników jak czyni to
wiele osób. Nawiązał do 1991 roku i wejścia w życie ustawy, która na wzór państw
zachodnich miała wprowadzić istnienie policji municypalnych i stwierdził, że w
naszych polskich realiach szybko okazało się że formacja ta przyjęła zupełnie inny
charakter oraz samą nazwę.
Podkreślał, że to normy prawne i przepisy często nie określają lub wręcz
ograniczają kompetencje straży gminnych. Trend jaki się obserwuje w kwestii
rosnącej liczby zlikwidowanych formacji straży gminnych podsycany jest także
przez chociażby odbieranie strażom kompetencji w zakresie ruchu drogowego.
Jednakże w tym momencie wyraził swoją niepochlebną opinię na temat zasilania
lokalnych budżetów z takich źródeł. Również przytoczył kwestię dublowania się
obowiązków wielu służb na terenie miasta. Wspomniał także o przerzucaniu
obowiązków innych służb i „wysługiwaniu” się w pewnych kwestiach należących
do obowiązków danych służb – strażami gminnymi. Stąd nie spodziewał się
pozytywnej opinii policji w sprawie likwidacji straży miejskiej, która w pewien
sposób czerpie profity z jej istnienia. Dalej odniósł się do kwestii monitoringu oraz
luk prawnych w regulacji tą działalność.
Zaproponował utrzymanie ciągłości działania monitoringu po ewentualnej
likwidacji straży miejskiej choć zaznaczył, że nie jest oz zbyt wydolny ale nie z
winy pracowników tylko regulacji prawnych. Posłużył się raportem NIK-u
mówiącym o możliwościach ludzkiego wzroku. Wynika z tego jasno że aby system
działał prawidłowo to powinny zostać zaangażowane o wiele większe środki na
zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników obsługi systemu. W zakresie
współpracy straży miejskiej z policją przytoczył dane uzyskane z policji za okres od
1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. W tym czasie miało miejsce 471
przestępstw, a dzięki monitoringowi miejskiemu nie wykryto żadnego z nich, na
981 interwencji zaledwie 46 ujawniono dzięki monitoringowi miejskiemu przy czym
zwrócił uwagę że część z wykrytych przypada także na działanie policji gdyż także
w ich dyżurce jest wyświetlany obraz z kamer miejskich.
Wspomniał też, że nie ma na chwilę obecną danych, które mówiłyby o tym, że
jakiekolwiek wykroczenie zostało wykryte w sposób natychmiastowy dzięki
monitoringowi. A ideą systemu winno być dbanie o bezpieczeństwo obywateli w
czasie rzeczywistym, a nie po fakcie. Stwierdził także że są inne służby, którym
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można zlecić działania dotychczas powierzane straży miejskiej i tak to czynią
gminy, które takowych formacji nie posiadają. Tutaj za przykład podał gminy
wiejskie gdzie dodatkowo mamy do czynienia z rozległym obszarem. Mówił że nie
chodzi mu o likwidację systemu oraz likwidowanie miejsc pracy tylko będzie dążyć
do stworzenia skutecznych narzędzi do wykonywania określonych zadań.
Zasugerował, że być może wiedza i doświadczenie strażników w przypadku
ewentualnej likwidacji może zostać wykorzystana w innej formacji utworzonej w
ramach Urzędu.
Ponadto powtórzył, że monitoring miejski nadal będzie funkcjonował oraz będzie
rozwijany. Dalej przytoczył kwestie finansowe. Powtórzył ponownie że jest daleki
od traktowania straży miejskich jako maszynki do zarabiania pieniędzy ale
stwierdził, że poziom dochodów z mandatów w czasach kiedy pełnił funkcję
radnego sięgał kwoty 25 tys zł. podczas gdy wydatki na straż miejską wraz z
monitoringiem wynosiły około 534 tys zł. A gdyby chcieć te proporcje zmienić to
zwyczajnie miasta nie stać na takie działania gdyż jest ono za małe i posiada zbyt
skromny budżet. Następnie wspomniał u utworzeniu biura, które miałoby się
zajmować bezpieczeństwem ale w innym zakresie oraz o 4 miesięcznym okresie
jaki będzie na zreorganizowanie obowiązków po zlikwidowanej straży miejskiej.
Na końcu poprosił radnych o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.
Radna D. Strzelecka-Purczyńska zabrała głos w sprawie zauważalnego trendu w
likwidacji straży gminnych i dodała że w niektórych miejscowościach po jakimś
czasie przywracano ich działanie. Następnie stwierdziła, że nie należy wzorować
się na innych miejscowościach. W tym miejscu odniosła się do braku informacji za
i przeciw istnieniu straży miejskiej w Wągrowcu gdyż na wspólnym posiedzeniu
komisji takich informacji nie uzyskała.
Następnie w odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza stwierdziła że głównym
powodem rozwiązania straży miejskiej według niego są oszczędności. Tutaj
stwierdziła, że utrzymanie straży miejskiej bez monitoringu to kwota około 300 tys
zł. Dodała, że nie są jej znane jakiekolwiek zarzuty co do źle wykonywanych
obowiązków przez któregokolwiek z funkcjonariuszy. Mówiła, że można wspólnie
zastanowić się co zrobić by efektywność straży miejskiej polepszyć. Stwierdziła
jeszcze występowanie niemierzalnych korzyści jakie występują dzięki istnieniu
straży miejskiej. Następnie zadała pytanie kto przejmie zadania straży po jej
likwidacji oraz kto zajmie się konwojowaniem pieniędzy, którym na chwilę obecną
zajmuje się straż miejska, ile to będzie kosztować oraz jak to się ma do
generowania oszczędności po zlikwidowanej straży miejskiej. Zapytała także o
wysokość aktualnych wpływów z nakładanych mandatów i dodała, że po likwidacji
straży ich nie będzie. Podkreśliła także rolę stosowanych przez strażników
upomnień i pouczeń których nie da się w jakikolwiek sposób wycenić. Zaznaczyła,
że dla niej dbanie o
poprawne parkowanie pojazdów to także kwestia
bezpieczeństwa.
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Radny Jakub Zadroga wystąpił z wnioskiem o usystematyzowanie danych jeśli
chodzi o kwotę oszczędności gdyż w początkowych informacjach pojawiała się
kwota 500 tys zł, a obecnie wynika, że będą one dużo mniejsze. Zapytał również
odnosząc się do kwestii utworzenia biura bezpieczeństwa mającego powstać w
urzędzie czy przypadkiem nie wchłonie ono wszystkich pracowników dotychczas
działającej straży miejskiej, którzy zmienią tylko siedzibę oraz nazwy pełnionej
funkcji. Na koniec ponowił pytanie o kwotę oszczędności jaka zostanie osiągnięta
dzięki likwidacji straży miejskiej by społeczność nie była wprowadzana w błąd
nieprawidłowymi informacjami na ten temat. A jak zauważył jest to główny
argument przemawiający za likwidacją tej formacji.
Radny M. Wołejko pytał o alternatywę rozwiązania dla wykonywania zadań jaka
będzie po ewentualnej likwidacji straży miejskiej, która w jego mniemaniu nie
została przedstawiona. Nadmienił także że przytoczone dane odnośnie
wykrywalności przestępstw to domena policji i nie należy tego przypisywać do
zadań straży miejskiej.
Odpowiadając przedmówcom Burmistrz stwierdził, że nie jego winą jest brak
wiedzy pytających odnośnie zadań straży miejskiej oraz że jej kompetencje są
określone w ustawie i w dowolnym momencie można to sprawdzić. Na tej
podstawie można uzyskać odpowiedź na pytanie które służby zajmą się
wykonywaniem poszczególnych obowiązków po zlikwidowanej straży miejskiej.
Można także znaleźć tam odpowiedź które z czynności można zlecić do wykonania
urzędnikom. Odnośnie konwojów odparł, że tak jak w przypadku wyłapywania
psów mogą to robić podmioty zewnętrzne a skala tego zjawiska nie jest na tyle
duża żeby pochłonąć kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie.
Tutaj pojawiły się pytania od przedmówców odnośnie konkretnej liczby konwojów
na co Burmistrz odparł, że na sali jest obecny Komendant Straży Miejskiej i może
on udzieli tak szczegółowych informacji. Odparł również zarzut jakoby miał
przenieść strażników po likwidacji straży na stanowiska w Urzędzie Miejskim.
Sprostował, że mówiąc o tworzeniu biura bezpieczeństwa chodziło mu o
reorganizację pozostającego monitoringu miejskiego. W kwestii wpływu z
mandatów dodał że kwota na przestrzeni lat rosła wraz z oczekiwaniami i w 2014
roku wyniosła około 65 tys zł.
Następnie Prowadzący o głos poprosił Komendanta Straży Miejskiej.
Zbyszko Sygierycz – Komendant Straży Miejskiej na początku wypowiedzi
zaznaczył że dane ze statystyk, które za chwilę przypomni przedstawiał już
Komisji Rewizyjnej. Dotyczą one roku 2014 gdyż nie był przygotowany do
udzielenia takiej odpowiedzi. W kwestii liczby konwojów była to liczba 106, a
dotyczyła konwojów pieniędzy między bankiem a MOPS oraz Dokumentów między
KPP, a USC.
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Kontynuując wypowiedź poinformował, że w latach 2010 - 2013 straż miejska
przeprowadziła 4 924 interwencje, udzieliła 3240 pouczeń i nałożyła 1480
mandatów na kwotę 200 050 zł oraz skierowała 27 wniosków do sądu o ukaranie
z tytułu nieprzestrzegania zasad utrzymania czystości na terenie miasta oraz złego
parkowania. SM przyjęła 1 211 zgłoszeń od mieszkańców, które zostały
zrealizowane.
Dlatego stwierdził, iż nie można mówić o tym, że SM nie realizuje ustawowych
zadań oraz że jest niewidoczna na mieście i dodał, że w jego ocenie SM jest w
miastach potrzebna do wykonywania powierzonych jej zadań w ramach
udzielonych jej kompetencji. Nadmienił, że jego formacja to zaledwie 5 osób
włącznie z nim, a służby są pełnione na dwie zmiany. Jest również pełniona służba
nocna z policją. Dodał, że SM zabezpiecza szereg imprez odbywających się na
terenie miasta jak również wszelkich „akcji wyborczych”. Na koniec wymienił także
swoje zaangażowanie w prelekcjach jakie odbywa w przedszkolach oraz szkołach
na terenie miasta.
Po wystąpieniu Komendanta radny J. Zadroga ponowił pytanie o kwotę
oszczędności jaką uda się osiągnąć dzięki likwidacji SM gdyż odpowiedź na to
pytanie nie została udzielona.
W odpowiedzi Krzysztof Poszwa - Burmistrz Miasta stwierdził, że po likwidacji SM
oraz reorganizacji systemu monitoringu oszczędności wyniosą w sumie około
450tys zł oraz nie będzie miało miejsca tworzenie fikcyjnych stanowisk celem
„upchnięcia” pozostałych bez pracy strażników.
Po tej wypowiedzi Prowadzący obrady zamknął dyskusję nad omawianym
projektem uchwały i poddał go głosowaniu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i
„wstrzymujących” podjęła uchwałę.

Uchwała Nr XIII/93/2015 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

ad. pkt 26 i 27
Radni nie zgłosili zapytań ani wniosków.
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7 głosach

ad. pkt 28
Wobec wyczerpania porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Dariusz Bąk /
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad

/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant

/ Paweł Minias /
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