Protokół Nr XIV/2015
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 17 grudnia 2015 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1915.
Otwarcia obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Wiceprzewodniczący
Rady Dariusz Bąk. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
W punkcie 7 porządku obrad sesji Rada, w głosowaniu tajnym wybrała radnego
Wiesława Zająca na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu. W związku
z powyższym, obrady sesji do punktu 7 włącznie, prowadził Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej – Dariusz Bąk, natomiast od punktu 8 porządku obrad sesji
prowadził Przewodniczący Rady – radny Wiesław Zając.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 20 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XIII sesji z 30 listopada 2015 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
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Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z XIII sesji 30 listopada 2015 r.
3. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
5. Przedstawienie planu pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na rok
2016 oraz złożenie sprawozdania z jej działalności w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2016
rok.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na wnioski.
12. Zakończenie.

ad.pkt 3
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
10 grudnia odbyła posiedzenie z udziałem Skarbnika Miejskiego, na którym
omawiano projekt budżetu na 2016 r. 14 grudnia na wspólnym posiedzeniu
komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą
na dzisiejszej sesji m.in. budżet na 2016 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa na
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lata 2016-2033. Projekty uchwał zostały przez członków komisji zaopiniowane
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała dwa razy. 14 grudnia opiniowała materiały sesyjne, a 15 grudnia
tematem komisji była działalność Miejskiego Domu Kultury oraz edukacja
muzyczna dzieci i młodzieży Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wągrowcu.
W okresie między sesjami Przewodnicząca brała udział w następujących
wydarzeniach:
- 4 grudnia - w prelekcji Stanisława Kuszyńskiego nt. „Literatura w anegdotach”,
która odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej;
- 5 grudnia - w podsumowaniu konkursu „Sztuka Ludowa Pałuk. Rzeźba”, które
odbyło się w Muzeum Regionalnym;
- 12 grudnia w spotkaniu wigilijnym w Miejskim Domu Seniora, które
zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 9 grudnia tematem
komisji była strefa parkowania w centrum miasta – mocne i słabe strony takiego
rozwiązania oraz komisja debatowała nt. planu pracy na 2016 rok. 14 grudnia na
wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał,
które procedowane będą na dzisiejszej sesji min. budżet na 2016 r. i Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2016-2033. Projekty uchwał zostały przez członków
komisji zaopiniowane pozytywnie.
ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

złożył

Radzie

sprawozdanie

Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację:

- 7 grudnia Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zorganizował dla wągrowieckich kupców i sprzedawców z punktów,
można zakupić alkohol bezpłatne szkolenie, podczas którego grupa
uczestników miała okazję poznać aktualne przepisy związane ze
alkoholu oraz rozstrzygnięcia sądów w tego typu sprawach;

Wągrowcu
w których
ponad 50
sprzedażą
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- 8 grudnia na zaproszenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Letniej
gościł na zajęciach klasy I c;
- kolejny rekord – ponad 14 tys. zebranych złotych oraz 800 sztuk słodyczy to plon
corocznego koncertu charytatywnego uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, który
11 grudnia odbył się w Kinie Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Burmistrz miał
przyjemność wraz z kilkoma radnymi obecnymi dzisiaj na sali uczestniczyć w tym
wspaniałym i szczytnym wydarzeniu. Od lat idea i szlachetny cel tego koncertu są
takie same – pomoc dla kolegów i koleżanek szkolnych z rodzin będących
w trudnej sytuacji materialnej. Zebrane w miniony piątek pieniądze zostaną
przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych, by mogły w nich brać
udział wszystkie dzieci, bez względu na sytuację materialną, oraz na pomoc
rzeczową dla uczniów. Z zebranych słodyczy przygotowano zaś blisko 100 paczek
dla dzieci;
- dzień później wziął udział w uroczystości zamknięcia XX Otwartych Mistrzostw
Polski Kolejarzy w Halowej Piłce Nożnej w kategorii Open. Zawody zgromadziły tym
razem 6 drużyn z całej Polski. Wręczając puchary i nagrody najlepszym drużynom
i zawodnikom zapewnił ich, że nasze miasto zawsze z przyjemnością będzie gościć
kolejowych sportowców;
- tego samego dnia uczestniczył także w otwarciu i zakończeniu II edycji Nielba
Cup’2015, turnieju piłkarskiego dla 7- i 8-letnich dzieci, w którym uczestniczyło
w tym roku aż 12 drużyn, w tym reprezentacja naszej partnerskiej gminy
z podberlińskiego Schonwalde. Dzięki zaangażowaniu licznych osób i instytucji,
w tym Urzędu Miejskiego turniej stał na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym
i potwierdził, że warto wspierać sport i rekreację naszych dzieci i młodzieży;
- 13 grudnia Muzeum Regionalne w Wągrowcu wzbogaciło się o nowy, ciekawy
zbiór pamiątek związanych z najnowszą historią naszego miasta – bogaty zbiór
gazet, książek i wydawnictw drukowanych na powielaczach w tzw. „drugim obiegu”
dotyczących struktur wągrowieckiej Solidarności. Zbiory te przekazał na ręce
dyrektor muzeum pan Maciej Wierzejewski podczas spotkania, które odbyło się
w Opatówce przy okazji obchodów 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce. W spotkaniu tym, które odbyło się z inicjatywy Burmistrza wzięło udział
kilkunastu wągrowczan - uczestników zrywu wolnościowego. Korzystając z tej okazji
Burmistrz wręczył zasłużonym wągrowczanom medale 25-lecia odrodzonego
samorządu w Wągrowcu. Wcześniej, w związku z obchodami 34. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w Kościele p.w. Bł. Michała Kozala
została odprawiona msza święta w intencji ofiar stanu wojennego oraz osób
represjonowanych, a zaraz po jej zakończeniu wraz z osobami, które tworzyły
wągrowieckie struktury pierwszej „Solidarności” zapalono znicze przy tablicy
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pamiątkowej upamiętniającej ofiary prześladowań
siedziba Służby Bezpieczeństwa - ul. Kolejowa 24);

komunistycznych

(dawna

- 15 grudnia udział w podsumowaniu roku działalności stowarzyszenia „Amazonki”;
- 15 grudnia ratusz odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 7, które z inicjatywy
Burmistrza wykonały ozdoby świąteczne i razem z nim przyozdobiły choinkę, która
wita wszystkich interesantów Urzędu Miejskiego;
- 17 grudnia na zaproszenie Wójta Gminy Wągrowiec Burmistrz Miasta
uczestniczył w obchodach 25 – lecia samorządu Gminy Wągrowiec.

ad.pkt 5
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu – Pan Dawid Kamiński
przedstawił radnym plan pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na rok
2016 oraz złożył sprawozdanie z jej działalności w 2015 roku.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 6
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – radny Dionizy Macioszek
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej
działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w dniu 30 listopada 2015 r. do
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu została skierowana skarga z dnia
2 listopada 2015 r. Haliny G. reprezentowanej przez Tomasza Strejza na
bezpodstawne zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w sytuacji gdy
wierzytelność ta tj. zaległość w podatku od nieruchomości w kwocie 226 zł została
umorzona decyzją nr Fn.3120.1.7/2.2015 w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej. W świetle zaistniałych okoliczności faktycznych i prawnych nie
stwierdza się uchybień w przeprowadzonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca
postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w procedurze postępowania
wierzycieli przeprowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 656).
Burmistrz Miasta Wągrowca udzielił przed skierowaniem skargi Haliny G.
odpowiedzi pismem z dnia 24.11.2015 r. ustalając co następuje.
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Podatnik Pani Halina G. była zobowiązana do uregulowania podatku od
nieruchomości należnego za rok 2014 (III i IV rata).Z uwagi na fakt, że ww. nie
zapłaciła podatku w obowiązującym terminie, wierzyciel którego obowiązkiem jest
systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności pieniężnych, przesłał do
zobowiązanej upomnienia wzywające do wykonania obowiązku z pouczeniem
o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (potwierdzenie
odbioru upomnienia z dnia 5 listopada 2014 r. oraz z dnia 29 stycznia 2015 r.).
W następstwie powyższych działań, z uwagi na nieuregulowanie zobowiązania w
ustalonym terminie, wierzyciel w dniu 19 lutego 2015 r., sporządził tytuł
wykonawczy o numerze SW-19/58/2015 dotyczący ww. zobowiązanej, obejmujący
III i IV ratę podatku od nieruchomości za 2014 rok i skierował go do organu
egzekucyjnego tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu.
Na podstawie ww. tytułu wykonawczego, organ egzekucyjny – Naczelnik US
w Wągrowcu wszczął egzekucję i w dniu 30 czerwca 2015 r. zgodnie z art. 80 § 1
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) dokonał zajęcia wierzytelności
rachunku bankowego na kwotę należności głównej podatku od nieruchomości w
wysokości 226,00 zł, kosztów upomnienia w wysokości 23,20 zł (pobieranych na
rzecz wierzyciela), kosztów egzekucyjnych w wysokości 14,30 zł (pobieranych w
myśl art. 64 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przez organ
egzekucyjny za dokonanie czynności egzekucyjnych) oraz odsetek za zwłokę
naliczonych na dzień wystawienia zajęcia stanowiących kwotę 12,85 zł.
W dniu 17 sierpnia 2015 r. na wniosek podatnika została wydana decyzja
umarzająca zaległości podatkowe objęte ww. tytułem wykonawczym w wysokości
226,00 zł. Umorzeniem nie zostały natomiast objęte koszty upomnienia
w wysokości 23,20 zł.
W następstwie powyższego, wierzyciel niezwłocznie (tj. w dniu 21 sierpnia 2015 r.)
skierował do organu egzekucyjnego zawiadomienie o zmianie wysokości należności
pieniężnej objętej tytułem wykonawczym, informując jednocześnie, że należność
główna w wysokości 226,00 zł została umorzona i do wyegzekwowania pozostała
wyłącznie kwota kosztów upomnienia w wysokości 23,20 zł.
Pismem z dnia 12 listopada 2015 r. organ egzekucyjny powiadomił tutejszy urząd,
że w dniu 4 listopada 2015 r. wysłał do banku zawiadomienie o zmianie wysokości
zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego informując, że kwota zajęcia uległa
zmniejszeniu do wysokości 37,50 zł (koszty upomnienia w wysokości 23,20 zł oraz
koszty egzekucyjne w wysokości 14,30 zł).
Komisja Rewizyjna dokonała analizy dokonanych przez Burmistrza Miasta
czynności. Ustaliła, że przedmiotem egzekucji nie pozostaje – jak to wynika ze
skargi - kwota 226 zł., a jedynie kwota 37,50 zł . Po jej uiszczeniu nastąpi
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odblokowanie
zakończone.

rachunku

bankowego

i

postępowanie

egzekucyjne

zostanie

W związku z powyższym radny Dionizy Macioszek powiedział, że nie można uznać
skargi Haliny G. za uzasadnioną.
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
działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XIV/94/2015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad.pkt 7
Prowadzący obrady - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Dariusz Bąk
przypomniał radnym, że na ostatniej sesji nie udało się dokonać wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej spośród zgłoszonych kandydatów - radnego
Adama Kiełbasiewicza i radnego Wiesława Zająca.
Radni: Adam Kiełbasiewicz i Wiesław Zając potrzymali zgodę na kandydowanie.
Prowadzący obrady przypomniał również, że na ostatniej sesji komisja skrutacyjna
pracowała w składzie:
- radna Danuta Strzelecka;
- radny Piotr Seemann;
- radny Jakub Zadroga.
Ww. radni podtrzymali zgodę na dalszą pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej –
radna Danuta Strzelecka – Purczyńska odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej
z wyboru Przewodniczącego Rady
i stwierdziła, że kandydaci na
Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali następującą liczbę głosów:
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1. Radny Adam Kiełbasiewicz – 9 głosów za;
2. Radny Wiesław Zając – 11 głosów za.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Wągrowcu został radny
Wiesław Zając.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia tajnego głosowania stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
W wyniku powyższego Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIV/95/2015 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prowadzący obrady złożył gratulacje nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady i poprosił radnego – Wiesława Zająca
o dalsze przewodniczenie obradom sesji.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu odnośnie omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Ponadto Skarbnik Miejski w imieniu Pana Burmistrza wniósł autopoprawkę do
omawianego projektu – w związku z potrzebą przedstawienia autopoprawek do
projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, konieczne jest wprowadzenie
odpowiednich zmian również w zakresie podejmowanej uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033 celem
zapewnienia zgodności obu dokumentów. Zwiększenie kwoty przychodów dla roku
2016 o 9.700.000,00 zł zmieni kwotę długu, zmianie ulegną kwoty planowanych
odsetek od zadłużenia oraz wielkości spłat z tytułu wyemitowanych obligacji
w latach 2025-2028. W związku z dużą liczbą koniecznych zmian w zakresie
załącznika nr 1, do autopoprawki dołączono przedmiotowy załącznik
w zaktualizowanym brzmieniu, zgodnym z autopoprawkami dotyczącymi projektu
budżetu na rok 2016.
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W zakresie załącznika nr 2 obejmującego
zaproponował dokonanie następujących zmian:

przedsięwzięcia

wieloletnie

1) w zakresie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Muzeum Regionalnego w
Wągrowcu” przesuwa się okres jego realizacji z lat 2018-2019 na lata 20192020 pozostawiając łączne nakłady finansowe na niezmienionym poziomie
(rok 2019 – 1.000.000,00 zł, rok 2020 – 3.000.000,00 zł),
2) w zakresie zadania pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul.
Przemysłowej” przesuwa się okres jego realizacji z lat 2016-2017 na lata
2017-2018 pozostawiając łączne nakłady finansowe na niezmienionym
poziomie (rok 2017 – 3.700.000,00 zł, rok 2018 – 100.000,00 zł),
3) w zakresie zadania pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu”
przesuwa się okres jego realizacji z lat 2016-2017 na lata 2017-2018
pozostawiając łączne nakłady finansowe na niezmienionym poziomie (rok
2017 – 50.000,00 zł, rok 2018 – 2.450.000,00 zł).
Kończąc wystąpienie powiedział, że proponowane zmiany nie wywierają wpływu na
treść samej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z autopoprawka.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami ”za”, przy 8 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2016-2033.
Uchwała Nr XIV/96/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.pkt 9
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta prowadzący obrady
przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu budżetu i podejmowania
uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/302/2010 z 29
czerwca 2010 r.
Następnie zabrał głos Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz, który w imieniu
Burmistrza Miasta przedstawił projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.
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Zapoznał również Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt.
przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. - opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że Komisja
Budżetowa trzykrotnie analizowała projekt budżetu na 2016 r. 19 listopada 2015
roku dokonała analizy założeń do projektu budżetu, 10 grudnia oraz 14 grudnia
2015 roku analizowała projekt uchwały budżetowej na 2016 rok. W posiedzeniu
uczestniczyli: Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz, Zastępca Burmistrza –
Pan Bogdan Smykowski oraz Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa.
Opinia Komisji Budżetowej – „projekt uchwały budżetowej na 2016 r. Gminy
miejskiej Wągrowiec wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2016 – 2033 został złożony przez Burmistrza Miasta Wągrowca
w dniu 13 listopada 2015 roku – zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych.
Projekt zakłada uzyskanie dochodów w kwocie 71.165.829 zł oraz realizację
wydatków w wysokości 70.609.517 zł Przychody zaplanowano w wysokości
2.000.000 zł, a planowane rozchody to kwota 2.556.312 zł. Nadwyżka budżetu
zostanie wykorzystana na spłatę istniejącego zadłużenia, co pozytywnie wpłynie na
stan finansów miasta Wągrowca. Według przedłożonych danych prognozowana
łączna kwota długu gminy wyniesie na koniec 2016 roku 26.810.720 zł co stanowi
37,67% planowanych dochodów, a kwota spłaty rat pożyczek oraz wykupu obligacji
wyniesie wraz z odsetkami 3.326.312 zł, co stanowi 4,67% planowanych dochodów
budżetu. Zgodnie z przedstawionym projektem wieloletniej prognozy finansowej
regulacje określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostaną
spełnione we wszystkich latach ujętych w prognozie. Proponowany budżet na 2016
roku jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, a możliwościami
finansowymi miasta. Komisja pragnie zaznaczyć, że miasto ma ogromną szansę na
absorpcję środków ze źródeł zewnętrznych . Pozyskanie tych środków powinno
przyczynić się do zdynamizowania rozwoju miasta w zakresie infrastruktury oraz
obniżenia zaangażowania środków własnych miasta. Komisja Budżetowa na
posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku zaopiniowała pozytywnie przedłożony
projekt uchwały budżetowej Miasta Wągrowca na 2016 rok. Wynik głosowania był
następujący: „za” pozytywnym zaopiniowaniem uchwały budżetowej na 2016 rok
głosowało 6 członków Komisji, „przeciw” był - 1, „wstrzymujący się” – 1.”
Kolejno głos zabrał Burmistrz Miasta i powiedział, że budżet miasta to kompromis
pomiędzy możliwościami finansowymi miasta, a potrzebami mieszkańców, że jest
budżetem odpowiedzialnym i bezpiecznym, który działać będzie w szczególnych
i wyjątkowych warunkach - rok 1016 i 2017 to rok otwartych konkursów i możliwości
które przed nami stoją. Zawiera on wiele inwestycji, nie tylko drogowych, ale
oświatowych i sportowych, tych które wyjątkowo są ważne dla rozwoju miasta i tych
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które zaspakajają potrzeby naszych mieszkańców. Mówił też o wnioskach radnych
składnych do budżetu, o tym, że każdy ma swoje, plany, marzenia i pomysły na to
co zmienić itp, natomiast zadaniem Rady, Komisji i Burmistrza jest nieustannie
sprawdzać i wybierać między tym co pilne, co w pierwszej kolejności ma być
realizowane, a tym co może jeszcze poczekać. Powiedział, że na wszystkie wnioski
radnych udzielił odpowiedzi, zdając sobie sprawę, że z wielu odpowiedzi na te
wnioski radni są niezadowoleni, że traktował wszystkich równo i wszystkie wnioski
brał pod uwagę. Prosił też radnych, aby na przyszłość, we wnioskach składach do
budżetu wskazywać źródła ich finansowania. Kończąc wystąpienie prosił |Radę
o przyjęcie przedstawionego projektu budżetu na 2016 r.
Następnie głos zabrał Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz i przedstawił
radnym sześć autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej na
2015 rok, które obejmowały następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
W związku z wcześniejszą spłatą części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego
przez Spółkę Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. zmniejsza się rezerwę celową
utworzoną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec
Sp. z o.o. o kwotę 155.000,00 zł zwiększając równocześnie o tę samą kwotę
wartość wkładu pieniężnego do powyższej Spółki.
Autopoprawka nr 2
Z zadań przewidzianych do realizacji w projekcie budżetu na 2016 rok wykreśla się
następujące przedsięwzięcia ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
- „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej” o wartości
1.800.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Wągrowcu” o wartości 1.500.000,00 zł,
wprowadzając równocześnie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulic
pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu” o wartości
13.000.000,00 zł.
Celem zbilansowania budżetu zwiększa się równocześnie kwotę planowanych
przychodów budżetu z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych
o kwotę 9.700.000,00 zł.
Autopoprawka nr 3
O kwotę 4.262,00 zł zmniejsza się rezerwę ogólną ustanawiając równocześnie w tej
samej kwocie dotację celową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie bieżącej
działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
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Autopoprawka nr 4
Dodaje się nowy załącznik do uchwały o nazwie „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego” zgodnie z załącznikiem do niniejszych
autopoprawek. Powyższy załącznik otrzyma nr 6 do uchwały, a kolejne zostaną
odpowiednio przenumerowane.
Powyższy załącznik stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ponadto Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz powiedział, że w przypadku
podjęcia przez Wysoką Radę przedstawionych autopoprawek treść uchwały
budżetowej otrzyma poniższe brzmienie:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
71 165 829,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 70 405 829,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 760 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
80 309 517,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 63 922 317,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 16 387 200,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9 143 688,00 zostanie sfinansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
§ 4. Określa
się
łączną
kwotę
przychodów
budżetu
11 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu
312,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

w wysokości

w wysokości

2 556

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12 700
000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
w kwocie 1 000 000,00 zł.
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§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
miasta zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej
uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 595 000,00 zł przeznacza się na realizację programów:
1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 577 000,00 zł;
2) Przeciwdziałania Narkomanii 18 000,00 zł.
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§ 13. Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie
z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 14. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na
wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej
uchwały.
§ 15. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 245 738,00 zł;
2) celową w wysokości 330 000,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190 000,00
zł,
b) na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp.
z o.o. 135 000,00 zł,
c) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
5 000,00 zł.
§ 16. Ustala się kwotę 3 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca
może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na ten
rok i autopoprawkami, w której głos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko powiedział, że wczoraj z udziałem Przewodniczących
Klubów Radnych SW 200 i Bliżej Ludzi odbyło się spotkanie z Panem Burmistrzem,
którego tematem był przyszłoroczny budżet. Na spotkaniu zgłoszono pięć
wniosków, które postulowano by zostały wniesione w formie autopoprawek do
budżetu na dzisiejszej sesji. Wnioski opiewały łącznie na kwotę 220.000 zł
i dotyczyły m.in zadań jak:
- wykonanie oświetlenia ulicy Modrzewiowej (70.000 zł);
- modernizacja oświetlenia placu zabawa przy ulicy Zespołowej (9.500 zł);
- budowa psiego wybiegu (40.000 zł);
- dotacja dla hospicjum (20.000 zł);
- budowa progów zwalniających.
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Oświadczył też radnym, że Burmistrz na tym spotkaniu zadał pytanie - skąd na te
zadania wziąć środki, natomiast radny Mieczysław Wołejko stwierdził, że trudno
jest szukać środków, kiedy jest już opracowany projekt budżetu. Powiedział też, że
łatwiej było Panu Burmistrzowi znaleźć 9,7 mln zł niż 220.000 zł. Kończąc
wystąpienie zaapelował do Przewodniczącego Rady o dialog z opozycją;
- Jakub Zadroga powiedział, że konstruowanie budżetu jest bardzo trudną sprawą
i wymaga wielu kompromisów. Prosił Burmistrza o złożenie deklaracji, że kiedy
pojawią się wolne środki w budżecie, to w pierwszej kolejności będą realizowane
wnioski radnych złożone do budżetu na 2016 rok oraz zadał pytanie odnośnie
bilansowania budżetu - czy były analizowane inne formy poza emisją obligacji;
- Danuta Strzelecka – Purczyńska – chciała się dowiedzieć którzy radni złożyli
wnioski do budżetu i czego one dotyczyły.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu Mieczysławowi Wolejko powiedział, że
będąc radnym poprzedniej kadencji, też były składane wnioski do budżetu
i wskazywane były źródła ich sfinansowania i to był standard i że tego będziemy się
trzymać. Radnemu Jakubowi Zadrodze powiedział, że kwestia emisji obligacji jest
zabiegiem prostym, najkorzystniejszym i bezpiecznym.
Na pytanie radnej Danuty Strzeleckiej odpowiedzi udzielił Skarbnik Miejski, który
przedstawił listę radnych, którzy złożyli wnioski do przyszłorocznego budżetu oraz
czego one dotyczyły.
Na zakończenie dyskusji radny Mieczysław Wolejko prosił Pana Burmistrza aby
przy uchwalaniu budżetu na dany rok zapoznał również Radę z wnioskami, które
radni składają do budżetu z uwagi na fakt, że radni reprezentują swoich wyborców.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję.
Następnie prowadzący obrady przystąpił do głosowanie autopoprawek Burmistrza
Miasta jak niżej:
Rada Miejska postanowiła:
- 16 – głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących” - w związku
z wcześniejszą spłatą części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę
Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. zmniejszyć rezerwę celową utworzoną na
ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. o
kwotę 155.000,00 zł zwiększając równocześnie o tę samą kwotę wartość wkładu
pieniężnego do powyższej Spółki.
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13 – głosami „za” przy 7 – głosach „wstrzymujących” z zadań
przewidzianych do realizacji w projekcie budżetu na 2016 rok wykreślić następujące
przedsięwzięcia ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:
- „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej” o wartości
1.800.000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Przemysłowej w Wągrowcu” o wartości 1.500.000,00 zł,
wprowadzając równocześnie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulic
pomiędzy rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu” o wartości
13.000.000,00 zł.
Celem zbilansowania budżetu zwiększa się równocześnie kwotę planowanych
przychodów budżetu z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych
o kwotę 9.700.000,00 zł.
- jednogłośnie - o kwotę 4.262,00 zł zmniejszyć rezerwę ogólną ustanawiając
równocześnie w tej samej kwocie dotację celową dla Gminy Mieścisko na
dofinansowanie
bieżącej
działalności
Zakładu
Aktywności
Zawodowej
w Gołaszewie.
- 16 - głosami „za” przy 4 - głosach „wstrzymujących” dodać nowy załącznik
do uchwały o nazwie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”
zgodnie z załącznikiem do niniejszych autopoprawek. Powyższy załącznik otrzyma
nr 6 do uchwały, a kolejne zostaną odpowiednio przenumerowane (zgody
z załącznikiem nr 9 do protokołu).
Po zakończeniu głosowania autopoprawek prowadzący obrady poddał pod
głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2016 r. łącznie z wcześniej
przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 - głosami „za”, 5 – głosami „przecie”, przy 3 - głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016
rok.
Uchwała Nr XIV/97/2015 stanowi załącznik nr 9 do protokołu
ad.pkt 10 i 11
Radny Krzysztof Tyborski pytał na jakim etapie jest sprawa dodatkowego
oświetlenia przejść dla pieszych.
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Radny Tomasz Kruk chciał się dowiedzieć jak Pan Burmistrz zamierza
odpowiedzieć na propozycje złożone podczas pobytu naszej delegacji
w Krasnogorsku – wymiana młodzieży w okresie letnim i udział w festiwalu „Nowy
Świat”.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- odnośnie doświetlenia przejść dla pieszych – cały czas dopracowywany jest
system związany z włączanie i wyłączaniem oświetlenia ulicznego. Polecił
odwrotnie dokonać wymiany zegarów, które do tej pory zapalały lampy, później niż
wskazywały zegary i wie, że jest to czynione. Kwestia dodatkowego oświetlenia
przejść dla pieszych będzie realizowana;
- odnośnie wymiany młodzieży powiedział, że szczegóły poznamy na początku
roku, ale musimy uważać na sprawy związane z bezpieczeństwem naszych dzieci.
Na zakończenie obrad Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady złożyli radnym,
a za ich pośrednictwem – wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne oraz
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym w Nowym 2016 Roku.
ad.pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

