Protokół Nr XVI/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 lutego 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1830.
Otwarcia obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
Do punktu 4 porządku sesji w obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan
20 radnych, co stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować
i podejmować uchwały. Od punktu 5 porządku obrad w sesji uczestniczyło 21
radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły z XIV sesji z 17 grudnia 2015 r. i z XV
nadzwyczajnej sesji z 22 stycznia br. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta - Pan Krzysztof Poszwa wnioskował o wprowadzenie do
przesłanego porządku dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki
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Niskoemisyjnej Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015 – 2022” – jako punkt 22
porządku obrad.
Powyższy wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z XIV sesji 17 grudnia 2015 r. i z XV nadzwyczajnej
sesji z 22 stycznia 2016 r.
3. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
4. Ślubowanie radnego.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
15. Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

programu

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2016 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru
wokół stacji kolejowej Wągrowiec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej
Wągrowiec.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016 – 2018.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015 – 2022”
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Odpowiedzi na wnioski.
25. Zakończenie.
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ad. pkt 3
Pan Stanisław Krzyżanowski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Wągrowcu wręczył radnemu Jackowi Dzwoniarskiemu zaświadczenie
o wyborze.
ad. pkt 4
Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym prowadzący obrady
przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wstępującego radnego
Jacka Dzwoniarskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Zając odczytał rotę ślubowania:

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

W związku ze
złożeniem
ślubowania
przez radnego Jacka
Dzwoniarskiego od punktu 5 porządku obrad stan radnych na sesji wynosił
21.
ad. pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 18 grudnia 2015 r. uczestniczył w zakończeniu wojewódzkiej licealiady w piłce
ręcznej dziewcząt;
- następnego dnia uczestniczył w otwarciu Jarmarku Bożonarodzeniowego na
Rynku;
- 19 grudnia 2015 r. uczestniczył w podsumowaniu konkursu na szopkę
bożonarodzeniową, zorganizowanego przez Dyrektora Muzeum Regionalnego,
Ojców Paulinów oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej;
- 20 grudnia 2015 r. uczestniczył we mszy świętej w intencji radnych Rady
Miejskiej w Wągrowcu w kościele pw. św. Jakuba Apostoła, następnie
w spotkaniu opłatkowym, które zorganizował ks. Dziekan Piotr Kalinowski;
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- 27 grudnia 2015 r. uczestniczył we mszy świętej ku czci Powstańców Wlkp.,
a później złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wlkp. przy
Urzędzie Miejskim w Wągrowcu. Następnie w godzinach wieczornych
Przewodniczący Rady uczestniczył wraz mieszkańcami i młodzieżą w przemarszu
szlakiem powstańczym od tablicy pamiątkowej przy Dziennym Domu Seniora do
I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Po złożeniu wiązanki kwiatów ku czci
Powstańców Wlkp. udział w programie artystycznym, który przygotowała
młodzież Liceum Ogólnokształcącego, Towarzystwo Strzeleckie STRZELEC,
wągrowieccy harcerze oraz Wiara Lecha, która włączyła się w przygotowanie tej
manifestacji;
- 13 stycznia br. uczestniczył w Jasełkach w wykonaniu nauczycieli i personelu
administracyjnego i technicznego oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2.
Jasełka były połączone z akcja charytatywną;
- 5 lutego br. w towarzystwie radnych uczestniczył w otwarciu wystawy „Wybrane
Nabytki Muzeum Regionalnego w Wągrowcu z ostatnich lat”;
- 6 lutego br. w towarzystwie radnych: Małgorzaty Fimiak i Ryszarda
Rączkowskiego uczestniczył w zakończeniu turnieju młodzików (rocznik 2004)
o zasięgu makroregionalnym. Przewodniczący Rady podziękował radnym:
Małgorzacie Fimiak i Ryszardowi Rączkowskiemu za ufundowanie nagród
i pucharów dla wyróżniających się zawodników;
- 18 lutego br. Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Rączkowski uczestniczył
w święcie patrona Mikołaja Kopernika w Szkole Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu;
- 19 lutego br. Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Rączkowski reprezentował
Radę podczas otwarcia wernisażu prac, których autorem byli Jerzy Springer
i Zbigniew Paulus. Impreza miała miejsce w Miejskim Domu Kultury.
Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- sprawozdaniem Burmistrza z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego;
- KORWIN Oddział Wągrowiec w którym zostały poruszone dwie kwestie,
stanowiące problem dla mieszkańców interesujących się lokalną polityką i
odpowiedzią na to pismo;
- Zespołu Opieki Medycznej w Wągrowcu w sprawie dofinansowania zakupu
specjalistycznego sprzętu medycznego (pismo do wiadomości Rada Miejska
w Wągrowcu).
Przewodniczący poinformował radnych, że pisma są do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
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ad. pkt 6
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
odbyła trzy posiedzenia:
- 21 stycznia komisja opracowała plan pracy komisji na 2016 r.
- 16 lutego komisja spotkała się z prezesami klubów sportowych i trenerami
oraz dokonała oceny bieżącej sytuacji;
- 18 lutego komisja opiniowała materiały sesyjne.
W okresie między sesjami Przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 18 grudnia 2015 r.- Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu posumowanie i wręczenie nagród laureatom Konkursu na Szopkę
Bożonarodzeniową;
− 20 grudnia 2015 r. Parafia pw. św. Jakuba Ap. w Wągrowcu- Msza św.
i spotkanie opłatkowe z ks. Dziekanem;
− 22 grudnia 2015 r. - spotkanie wigilijne w Świetlicy Socjoterapeutycznej
prowadzonej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wągrowcu;
− grudzień 2015 r. - spotkania wigilijne zorganizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wągrowcu oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej
w Wągrowcu;
− 27 grudnia 2015 r. - uroczystości z okazji 97. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego (Msza św., wieczornica w Liceum Ogólnokształącym);
− 9 stycznia 2016 r.- II Wągrowieckie Kolędowanie w Parafii pw. bł. M. Kozala;
− 15 stycznia 2016 r.- uroczystości pogrzebowe śp. Jolanty Nowak Węklarowej;
− 15 stycznia 2016 r. uroczysta gala w auli ZSP nr 1- Wolontariusz Roku;
− 15 stycznia 2016 r. Koncert Karnawałowy w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu;
− 5 lutego 2016 r.- otwarcie wystawy "Wybrane nabytki Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu z ostatnich lat";
− 6 lutego 2016 r.- Hala OSiR w Wągrowcu, II Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Dyrektora OSiR-u w Wągrowcu;
− 17 lutego 2016 r. – Miejska Biblioteka Publiczna - wernisaż wystawy członków
sekcji plastycznej Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
− 23 lutego 2016 r. - obrady Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia. Na posiedzeniu
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w styczniu br. komisja opracowała plan pracy na 2016 rok. Tematem
posiedzenia komisji 10 lutego była budowa Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego i podsumowanie inwestycji. Na posiedzeniu wspólnym komisji
18 lutego komisja opiniowała materiały sesyjne.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia. Na
posiedzeniu w styczniu br. komisja opracowała plan pracy na 2016 rok.
11 lutego odbyła posiedzenie wyjazdowe w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej, którego tematem była działalność finansowa zakładu oraz
ściągalność należności czynszowych i windykacyjnych. Natomiast na
posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 18 lutego komisja opiniowała materiały
sesyjne. Wszystkie projekty uchwał zostały przez członków komisji
zaopiniowane pozytywnie.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Dionizy Macioszek złożył
Radzie sprawozdanie z działalności Komisji w 2015 roku. Powiedział, że w roku
2015 Komisja spotkała się dziewiętnastokrotnie. Pierwsze spotkanie odbyło się
2 stycznia 2015 r. Tematem obrad była skarga na Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Dyrektora Przedszkola nr 6. Komisja sporządziła dwa projekty
uchwał. Drugie spotkanie odbyło się 21 stycznia 2015 r. Tematem spotkania było
przygotowanie planu pracy na 2015 r. Trzecie spotkanie, które odbyło się
27 lutego 2015 r., dotyczyło kontroli Straży Miejskiej. Komisja sporządziła
wówczas 5 wniosków. Komisja po raz czwarty obradowała 6 marca 2015 r.
Tematem obrad była skarga na dyrektora Miejskiego Domu Kultury, a także
ostateczne ustalenie wniosków dotyczących Straży Miejskiej. Po raz piąty
Komisja spotkała się 13 marca 2015 r. Komisja zajmowała się wówczas analizą
finansowania przez Urząd Miejski Klubu Sportowego Nielba. Sporządzono
3 wnioski. Szóste spotkanie Komisji odbyło się 10 kwietnia 2015 r. i dotyczyło
kontroli wydatków środków na bieżące remonty i konserwacje w przedszkolach
oraz szkołach podległych gminie miejskiej. Została przeprowadzona analiza
zapotrzebowania ze szczególnym planowaniem budżetu na 2016 r. Komisja
wystosowała wówczas 6 wniosków oraz poprosiła o sporządzenie informacji
związanych z zapotrzebowaniem wszystkich jednostek. Łącznie wpłynęło
6 informacji. Następne, siódme spotkanie Komisji odbyło się 17 kwietnia 2015 r.
a tematem obrad była kontrola funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz
z przyległą infrastrukturą. Sporządzono wtedy 4 wnioski. 13 maja 2015 r. odbyło
się ósme posiedzenie Komisji. Tematem obrad była skarga na Dyrektora
Przedszkola Nr 6. Podczas spotkania sporządzono dwa wnioski. Dziewiąte
spotkanie 21 maja 2015 oraz dziesiąte 26 maja i jedenaste 2 czerwca dotyczyło
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analizy wykonania budżetu za rok 2014. Po raz dwunasty Komisja spotkała się
16 czerwca 2015 r. Zajmowano się wówczas kontrolą wydatków poniesionych na
konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego za 2014 rok i pierwszą połowę
2015r. Nie sporządzono żadnego wniosku. Trzynaste spotkanie Komisji odbyło
się 26 sierpnia 2015 r. Tematem obrad było rozpatrzenie skarg. Po pierwsze na
nienależyte prowadzenie postępowania administracyjnego przez Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu. Po drugie na nienależyte
prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta
w Wągrowcu, na skutek skargi na kierownika MOPS. Nie sporządzono żadnego
wniosku. Kolejne, czternaste spotkanie odbyło się 21 września 2015. Komisja
zajęła się kontrolą utrzymania zieleni na terenie miasta Wągrowca przez firmę
wygrywającą przetarg. Dyskutowano o opiniach, wnioskach i sugestiach w celu
przygotowania przetargu na 2016 r. Sporządzono 25 wniosków. Podczas
piętnastego spotkania 15 października 2015 r. zajmowano się kontrolą Zakładu
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Komisja sporządziła wówczas 6 wniosków.
Tematem szesnastego spotkania 23 października 2015 r. była kontrola zadań
oraz jakości świadczonych usług przez firmę Remondis Sanitech. Sporządzono
3 wnioski. 21 listopada 2015 r. Komisja spotkała się po raz siedemnasty.
Tematem spotkania była kontrola zakończonych inwestycji na terenie miasta
Wągrowca w 2015 r. Skontrolowano przeprowadzone przetargi oraz inwestycje
w trakcie realizacji. Nie sporządzono żadnego wniosku. Przedostatnie
osiemnaste spotkanie komisji odbyło się 27 listopada. Tematem obrad była
kontrola zasadności oddania pod zarządzanie Miejskiemu Domowi Kultury
parkingu oraz powierzchni rynku. Nie sporządzono żadnego wniosku. Ostatnie
dziewiętnaste spotkanie odbyło się 8 grudnia 2015 r. Tematem było rozpatrzenie
skargi na Burmistrza Miasta Wągrowca. Debatowano również nad tematem planu
pracy na rok 2016.
ad. pkt 7
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami dot. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji
i wydanych zarządzeniach.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację:
- Jarmark świąteczny, który po raz pierwszy w historii naszego miasta został
zorganizowany w drugiej połowie grudnia ub.r. spotkał się z bardzo przychylnym
przyjęciem mieszkańców naszego miasta. Dzięki bogatemu programowi
artystycznemu, w tym występom dzieci i młodzieży z naszych szkół oraz ciekawej
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ofercie handlowej przez trzy dni przez wągrowiecki rynek przewinęły się tłumy
kupujących. Doświadczenia nabyte podczas pierwszego jarmarku świątecznego
z pewnością wykorzystamy w tym roku, po to, by był jeszcze ciekawszy i bardziej
atrakcyjny;
- 27 grudnia ub.r. uczczono 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Po porannej mszy, w południe złożono wieńce i zapalono znicze pod pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich. W uroczystości tej uczestniczyła Grupa
Rekonstrukcji Historycznej ROGATYWKA z Żelic, pełniąc w strojach z epoki
wartę honorową przy pomniku. Druga odsłona uroczystości rocznicowych odbyła
się po południu w miejscach, które bezpośrednio nawiązują do wydarzeń sprzed
97 laty: na ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz w I Liceum Ogólnokształcącym
dumnie noszącym imię Powstańców Wielkopolskich. Rozpoczęło je zapalenie
i złożenie – przez Burmistrza wraz z zastępcą Bogdanem Smykowskim
w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesława Zająca
– znicza pod tablicą zawieszoną na ścianie Dziennego Domu Seniora,
upamiętniającą wymarsz wągrowieckich powstańców do walki o wyzwolenie
miasta. Chwilę później odbył się widowiskowy – oświetlany przez pochodnie
i race – przemarsz „szlakiem powstańczym” od Dziennego Domu Seniora do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich. Pod siedzibą
szkoły odbył się Apel Patriotyczny, podczas którego po raz kolejny tego dnia
oddano hołd pamięci bohaterskim powstańcom;
- 29 grudnia Program Wągrowiecka Rodzina 3+, którego celem jest wspieranie
rodzin wielodzietnych zyskał dwóch nowych partnerów, firmy: „TEDDY” Gabinet
Diagnozy i Terapii Pedagogicznej oraz Księgarnia „LOCUM”. Tym samym Grono
firm i instytucji, które – poprzez udzielane zniżki i rabaty – przyłączyły się do
zainicjowanej przez miasto polityki prorodzinnej, powiększyło się do 35
partnerów! dzisiaj dwie kolejne. Uczestnicy programu Wągrowiecka Rodzina 3+ –
zameldowane w naszym mieście rodziny posiadające trójkę lub więcej dzieci –
już od ponad roku korzystają z korzyści, jakie oferują wągrowieckie firmy
i instytucje: ze zniżek na usługi lub na sprzedawane towary. Przywilej ten
przysługuje wszystkim rodzinom, które posiadają ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny. Z dobrodziejstw tej karty korzystało w naszym mieście na koniec ub.r.
241 rodzin wielodzietnych - łącznie 1227 osób;
- sylwestrową noc – po raz pierwszy od lat – mieszkańcy spędzili na
wągrowieckim rynku podczas imprezy zorganizowanej przez miasto.
Wągrowczanie przyszli na rynek, by bawić się przy dobrej muzyce w wykonaniu
zespołu Kormorany, podziwiać występy Tetiany Galitsyny oraz efektowny pokaz
sztucznych ogni. Burmistrz
życzył przy tej szczególnej okazji udanego
i szczęśliwego nowego roku;
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- 6 stycznia powitał na wągrowieckim rynku Orszak Trzech Króli, który
w Wągrowcu był organizowany przez parafię św. Jakuba Apostoła już po raz
trzeci. Mimo nienajlepszej pogody Orszak zgromadził tradycyjnie już dużą liczbę
wiernych, którzy radośnie celebrowali święto Objawienia Pańskiego;
- 7 stycznia udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów powiatu wągrowieckiego,
którego organizatorem był starosta wągrowiecki;
- 53 453,56 złotych zebrała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Wągrowcu, która od soboty 9 stycznia do niedzieli 10 stycznia grała
w Wągrowcu. Był to kolejny z rzędu rekord, przewyższający o prawie 10 tys.
złotych kwotę zebraną w naszym mieście w roku 2015! Pieniądze te, podobnie
jak środki zebrane w całym kraju, zostaną przeznaczone na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów. Tegoroczna zbiórka fundacji Jurka Owsiaka rozpoczęła
Rockowa Orkiestra w pubie Tequila, podczas której zebrano ponad 3400 zł.
Kulminacja zbiórki nastąpiła w niedzielę, kiedy to na ulicach Wągrowca pojawiło
się ok. 140 wolontariuszy z puszkami. Burmistrz miał przyjemność i zaszczyt do
nich dołączyć, zbierając pieniądze podczas wielogodzinnej imprezy odbywającej
się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- dużo taniej i szybko zrealizowana zostanie najważniejsza i największa
tegoroczna inwestycja miejska - Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliskim
a rondem Pałuckim w Wągrowcu. Wyłonione w przetargu w połowie stycznia
Konsorcjum firm Trakcja PRKiL SA zrealizuje tę inwestycję za 7,178 mln zł i chce
zakończyć prace już do 30 sierpnia br. Prace przy rozbudowie ul. Kcyńskiej
i części ul. Przemysłowej oraz przebudowie ul. Pałuckiej i części ul. Janowieckiej
(od ronda Pałuckiego do świateł przy SP 2) rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu.
Burmistrz podkreślił, że część środków na realizację tej inwestycji (max. 3 mln zł)
będzie pochodzić z bezzwrotnej dotacji przyznanej naszemu miastu z budżetu
państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019;
- 14 stycznia młodzież i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Wągrowcu zaprosiły Burmistrza do udziału w Jasełkach – zrobionego
z prawdziwym rozmachem widowiska, w którym jedną z ról odegrała koleżanka
radna Małgorzata Fimiak. Przedstawienie zaprezentowane w sali Kina Miejskiego
Domu Kultury imponowało scenografią, kostiumami, reżyserią i wykonaniem,
którego nie powstydziliby się zawodowi aktorzy. Co ważne, wszyscy się przy tym
nie tylko doskonale bawili, ale realizowali również podstawowy cel Jasełek -
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zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uczniów szkoły, którzy codziennie zmagają się
z ciężkimi przewlekłymi chorobami;
- 15 stycznia Jadwiga Mianowska z Wągrowca, Natalia Jaworowicz z Czerlina,
Tomasz Kozłowski z Mieściska oraz Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu Szkół
Powszechnych w Damasławku odebrali coroczne laury w szóstej już edycji
konkursu Głosu Wągrowieckiego im. Pauliny Pawlak „Wolontariusz Roku”.
Burmistrz miał przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości i pogratulować
mieszkance naszego miasta Jadwidze Mianowskiej tytułu Honorowego
Wolontariusza, przyznanego jej za całokształt działalności na rzecz osób
potrzebujących oraz popularyzację wolontariatu;
- 23 stycznia z okazji 71. rocznicy zakończenia okupacji niemieckiej w Wągrowcu
wraz z delegacją miasta oraz delegacją powiatu wągrowieckiego, Burmistrz oddał
hołd ofiarom II wojny światowej – mieszkańcom naszego miasta oraz żołnierzom,
którzy zginęli na frontach II wojny światowej. Zapalono znicze i złożono wiązankę
pod tablicą upamiętniającą śmierć postaci szczególnej dla samorządowców przedwojennego burmistrza Wągrowca Szymona Wachowiaka i pracowników
Urzędu Miejskiego przy ulicy Gnieźnieńskiej. Wieńce i zapalone znicze złożono
także we wszystkich innych wągrowieckich miejscach upamiętniających Polaków,
którzy oddali najwyższą cenę za wolność;
- od 1 lutego rozpoczęła się akcja roznoszenia ponad 5,5 tys. decyzji
określających wysokość podatku od nieruchomości na 2016 r. oraz ponad 2 tys.
pism informujących o wysokości opłaty wieczystej. Podobnie jak w latach
ubiegłych Burmistrz zdecydował, że decyzje te rozniosą gońcy, zatrudnieni
specjalnie w tym celu przez Urząd Miejski. Dzięki temu miasto realizuje ciążące
na nim zadanie dużo taniej niż w przypadku wysyłania takich przesyłek tradycyjną
pocztą, a bezrobotni podreperują swój budżet. Oszczędności z tytułu zatrudnienia
gońców wyniosą ponad 18 tys. złotych;
- w czasie zimowej przerwy w nauce Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
tętnił życiem. Liczne grupy sportowe, które w naszym mieście zaplanowały swoje
obozy kondycyjne lub wakacje na sportowo, sprawiły że nasz ośrodek mógł
w 100% wykorzystać swoją bazę noclegową. Z usług wągrowieckiego OSiR
skorzystali m.in. piłkarze nożni: KS Gwiazda Bydgoszcz, KS Noteć Gębice,
młodzicy z Akademii Piłkarskiej Reissa i juniorzy młodsi z KKS Lech Poznań,
a także rugbyści z renomowanego klubu Budowlani Łódź;
- na początku lutego dotarła do nas wiadomość, że powiat wągrowiecki znalazł
się wśród trzech najlepszych powiatów w Polsce pod względem spadku
bezrobocia w okresie od początku 2013 roku do końca 2015 roku. Na koniec
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2015 roku w powiecie wągrowieckim zarejestrowanych było 2,5 tys. osób
poszukujących pracy, podczas gdy 3 lata wcześniej było ich 5,3 tys. Stopa
bezrobocia spadła z 22,2% do 10,8% obecnie. Znacząco poprawiła się także
sytuacja na rynku pracy w naszym mieście. Tylko w ubiegłym roku liczba osób
bez pracy zmniejszyła się w Wągrowcu o 348 osób, a wskaźnik bezrobocia spadł
z 8,2 do 5,5%.
- 11 stycznia strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu otrzymali
oczekiwany już od pewnego czasu nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd
marki MAN zastąpił wysłużony, 40-letni już, wóz strażacki OSP, który przed laty
podarowali naszym strażakom ich koledzy z Adendorfu. Będzie służył
mieszkańcom Wągrowca podczas akcji gaśniczych i ratowniczych prowadzonych
na terenie miasta. Nowy wóz gaśniczy OSP został zakupiony w grudniu ub. r. za
750 tys. zł, z czego 150 tys. zł przeznaczono na jego zakup z krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego, 150 tys. zł z wojewódzkiego związku strażackiego
w Poznaniu, 90 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Największy udział w jego zakupie miało jednak nasze miasto, które dzięki
przychylności Rady Miejskiej dołożyło strażakom na ten cel 360 tys. zł. Pojazd
może jednorazowo zabrać na akcję gaśniczą aż 4,5 tys. litrów wody. Zakupiony
MAN będzie służył 24 strażakom wyjeżdżającym do akcji gaśniczo-ratowniczych.
Do gotowości bojowej zostanie wprowadzony po przeniesieniu do niego sprzętu
ratowniczego z dotychczas używanego wozu;
- 17 lutego uczestniczył w wernisażu wystawy członków sekcji plastycznej
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który odbył się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej;
- 20 i 21 lutego uczestniczył w Dniu Myśli Braterskiej, 20 lutego z grupą młodzieży
Hufca Wągrowiec, natomiast 21 lutego z grupą harcerzy seniorów Damy Radę.
ad. pkt 8
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Zając zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia
przedmiotu ich działania.
Uchwała Nr XVI/101/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad. pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Zając zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2016 r.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/102/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 10
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Pan Dionizy Macioszek
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni :
- Mieczysław Wołejko przedstawił radnym odrębny plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2016 r. i zgłosił wniosek o jego głosowanie.
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej przedłożony przez radnego stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
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Jako uzasadnienie wniosku powiedział, że przedłożony Radzie projekt planu
pracy komisji jest zbyt obszerny. Zawiera wiele tematów, którymi powinna zająć
się Komisja Budżetowa lub Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej. Mówił też, że przyglądał się również realizacji planu pracy Komisji
Rewizyjnej w 2015 r. i stwierdził, że wiele rzeczy w tym planie radnemu się nie
podobało m.in. kontrole spółek prawa handlowego. Powiedział, że spółki te mogą
być kontrolowane jedynie w wyjątkowych przypadkach i tylko w pewnym zakresie.
Kończąc wypowiedz przytoczył radnym zapis § 22 naszego Statutu – „Komisja
Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi” oraz
powiedział, że Komisja może również dostać dyspozycję od Rady Miejskiej
przeprowadzenia kontroli.
- Marek Drobik odnośnie wypowiedzi przedmówcy powiedział, że radny chce
pozbawić przywileju Rady Miejskiej w kontrolowaniu spółek prawa handlowego,
które są miejskie, których kapitał jest mieszkańców. Radny stwierdził, że wręcz
obowiązkiem Rady jest doglądanie tego tematu.
Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie przedłożony
przez radnego Mieczysława Wołejko projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej jak
w załączniku do protokołu.
Rada Miejska 4 – głosami „za”, 12 – głosami „przeciw”, przy 5 – głosach
„wstrzymujących” oddaliła wniosek radnego Mieczysława Wołejko.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na
2016 r., który został radnym przedłożony wraz z zaproszeniem na sesję.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 16 - głosami „za”, przy 5 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/103/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad. pkt 11
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej – Pan Piotr Seemann
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/104/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 12
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej – Pan Tomasz Kruk
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/105/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 13
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej – Pani Małgorzata Fimiak zaproponowała radnym podjęcie uchwały
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w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2016 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/106/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad. pkt 14
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na
2016 r.
Ponadto Skarbnik Miejski w imieniu Pana Burmistrza wniósł autopoprawkę do
omawianego projektu - w związku
•

•

•

pismem z dnia 15 lutego 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowej na zadania własne o kwotę 77.600,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”,
pismem z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 43.025,00 zł z przeznaczeniem
na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus,
o kwotę 20.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części
dotacji celowej udzielonej w 2015 roku Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan dotacji
celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację imprez
ogólnomiejskich.

Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki zmianie ulegnie treść § 1
projektu przedmiotowej uchwały, który uzyska następujące brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok
w wysokości 71 371 640,00 zł
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w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 70 534 422,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 837 218,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta
w wysokości 76 039 239,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 64 109 039,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 11 930 200,00 zł;”

na 2016 rok

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że pismem z 15 lutego 2016 r.
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne
o kwotę 77.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pismem z 19 lutego
2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania
zlecone o kwotę 43.025,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie Programu Rodzina
500 Plus. Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 77.218,00 zł z tytułu
zwrotu części dotacji celowej udzielonej w 2015 roku Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu, przeznaczając powyższe środki na realizację
następujących zadań:
Transport i łączność - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg
i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu - 15.000,00 zł
Oświata i wychowanie – 42.218,00 zł:
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Wągrowiec w związku
z uczęszczaniem do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na jej terenie
dziecka z obszaru miasta Wągrowca – 3.967,00 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy w związku z uczęszczaniem
do przedszkoli funkcjonujących na ich terenie dzieci z obszaru miasta Wągrowca
– 38.251,00 zł, w tym dla:
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• Gminy Wągrowiec – 11.120,00 zł;
• Gminy Skoki – 10.412,00 zł;
• Gminy Margonin – 16.719,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.000,00 zł - zwiększenie planu
dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizację imprez
ogólnomiejskich.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie o zmianie uchwały
budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XVI/107/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 15
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały:
W ostatnim zdaniu uzasadnienia po słowie Uchwała dopisać słowo nie (nie
rodzi).
1. W załączniku do uchwały:
1) na stronie 1 załącznika w pkt I.1.
a) w ppkt 1 wyraz sprzedaży zastąpić wyrazem sprzedaż,
b) w ppkt 2 wyraz zwiększenia zastąpić wyrazem zwiększenie,
c) w ppkt 3 wyraz zmniejszenia zastąpić wyrazem zmniejszenie;
2) na stronie 8 załącznika w pkt III. - wykreślić numer punktu 1.;
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3) na stronie 10 załącznika w pkt V ppkt 1, na końcu zdania, przed
kropką, dopisać wyraz rocznie;
4) na stronie 12 załącznika w pkt IX.:
a) zmienić numer tabeli z 8 na 10,
b) w wierszu trzecim tabeli w kolumnie 8 liczbę 3.379 zastąpić liczbą
3.319.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawę prawną podjęcia
uchwały stanowi art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, zgodnie z którym Rada gminy uchwala wieloletnie programy
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (...). Stosownie do ust. 2 tego
artykułu Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat (…). Poprzednio
uchwalony program, przyjęty uchwałą Rady nr V/31/2011 z dnia 24 lutego 2011
roku, obejmował lata 2011-2015. Z uwagi na upływu okresu objętego planem
należy podjąć kolejną uchwałę, na następny, co najmniej pięcioletni okres.
Wobec powyższego powiedział, że podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Uchwała nie rodzi bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu miasta.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Uchwała Nr XVI/108/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad. pkt 16
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ulicy
Kościuszki 25 w Wągrowcu.
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Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały:
W § 1.:
1) w zwrocie Wyraża sie dodać znak diakrytyczny tworząc wyraz się
(Wyraża się);
2) po słowach stanowiącego własność Gminie miejskiej Wągrowiec
dodać przecinek.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że konieczność podjęcia niniejszej
uchwały wynika bezpośrednio z § 4 uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr
XVII/112/2008 z 28 lutego 2008 roku określającej zasady gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność miasta. W uchwale tej Rada
upoważniła organ wykonawczy do samodzielnego podejmowania czynności
związanych ze zbywaniem nieruchomości, z wyjątkiem zbywania „budynków i
lokali użytkowych”. Ponieważ zbywany lokal jest lokalem użytkowym (o funkcji
biurowej), jego zbycie uzależnione jest od uprzedniej zgody Rady wyrażonej
w formie uchwały. Powiedział też, że podjęcie uchwały nie rodzi skutków
finansowych dla budżetu miasta.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko powiedział, że jest przeciwny zbywaniu przez Gminę
mienia komunalnego. Zbywanie mienia zdaniem radnego powinno następować
w wyjątkowych sytuacjach, a szczególnie w przypadku gdy jest to lokal użytkowy.
Zaproponował Burmistrzowi rozważeniu jeszcze raz tej decyzji i przeznaczeniu
tego lokalu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdyż wie, że są plany
dobudowy skrzydła do budynku MOPS-u. Przedstawił też różne warianty
wykorzystania tego lokalu jak wynajem czy pozostawienie w rezerwie. Kończąc
wystąpienie radny zwrócił się do Pana Burmistrza z prośbą o wstrzymanie się
z decyzją o sprzedaży tego lokalu i wykorzystaniu go na takie czy inne cele,
o których wspomniał wyżej;
- Jakub Zadroga zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło stanu technicznego
lokalu. Drugie pytanie - czy przed planowaną sprzedażą zostały poczynione
remonty, żeby wartość sprzedawanego lokalu wzrosła i kalkulacji – czy np. dla
miasta bardziej korzystne byłoby wynajęcie tego lokalu, a nie sprzedaż;
- Danuta Strzelecka – Purczyńska zwróciła się do Pana Burmistrza Miasta
z pytaniem co było powodem, że Pan Burmistrz zaproponował Wysokiej Radzie
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sprzedaż tego lokalu i co zamierza zrobić z pieniędzmi uzyskanymi z jego
sprzedaży. Radna pytała – czy środki uzyskane ze sprzedaży tego lokaluzostaną
przeznaczone na dobudowanie nowego skrzydła do siedziby MOPSU. Radna
wspomniała również o przeprowadzce Wydziału Oświaty z budynku USC na
dworzec z uwagi na zły stan techniczny stropów;
- Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta powiedział, że lokal o którym
mowa umiejscowiony jest w budynku mieszkalnym i jest tu zbieg dwóch funkcji
mieszkalnej i użytkowej, która rodzi pewnego rodzaju rozbieżności jeżeli chodzi
o oczekiwania właścicieli tej nieruchomości. Zwrócił też uwagę na fakt, że dostęp
do tego lokalu jest utrudniony, jest on podzielony ogólnodostępnym korytarzem
oraz na brak miejsc parkingowych. Odpowiedział też na pytanie radnego Jakuba
Zadrogi i powiedział, że w ostatnim czasie lokal ten nie był remontowany oraz,
że nieznana jest cena jaką można by uzyskać z najmu tego lokalu - może to
jedynie rozstrzygnąć przetarg. Zdaniem Kierownika Sławomira Wojcieszaka nie
uzyska się wysokiej stawki najmu z uwagi na fakt o którym mówił wstępie.
- Burmistrz uzupełnił wypowiedz Kierownika Wydziału Rozwoju i Promocji
Miasta. Powiedział też, że zastanawia się nad rozbudową bądź szukaniem nowej
siedziby dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a ewentualne pieniądze
uzyskane ze sprzedaży tego lokalu zapewne nie wystarczą na to zadanie i trzeba
będzie ich poszukać. Mówił też o obsłudze Programu 500+ - duże wezwanie do
samorządów w Polsce. W Wągrowcu będzie trzeba obsłużyć ok 4000 osób.
Potwierdził również, że na czas remontu budynku USC, Wydział Oświaty
zostanie przeniesiony do budynku dworca.
Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za” 4 – głosami „przeciw” przy 3 – głosach –
wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 25 w Wągrowcu.
Uchwała Nr XVI/109/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 10 min. przerwę do godz. 1745.
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ad. pkt 17
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca
w 2016 r.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawki do omawianego
projektu uchwały, które poległy na:
- wykreśleniu zapisu punktu 3 w § 3 o treści – „przekazanie zwierząt do domów
tymczasowych współpracujących z Gminą, na czas poszukiwania właścicieli”;
- wykreśleniu w § 5 ust. 1 punkt 5 - po słowie „schroniska” słów - - „lub domu
tymczasowego”;
- w załączniku do projektu uchwały – wykreśleniu w tabelce wierszu 7 – „zakup
karmy dla zwierząt w domach tymczasowych 4.000 zł”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z art. 11a ustawy
o ochronie zwierząt, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został przekazany w celu zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń
z Wągrowca oraz Kołu Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Kontynuacja
zaproponowanych w niniejszym programie działań ma na celu zmniejszenie ilości
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca oraz szybszą adopcję
zwierząt przebywających w schroniskach. W związku z powyższym powiedział, że
podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 r.
Uchwała Nr XVI/110/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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ad. pkt 18
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca dla
obszaru wokół stacji kolejowej Wągrowiec.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę w uzasadnieniu do
omawianego projektu uchwały, która poległa zastąpieniu słów „z placem
Dworcowym” w pierwszym zdaniu na – „i ul. Dworcowej”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że obszar objęty uchwałą położony
jest w centrum Wągrowca w rejonie ulic Kolejowej, Przemysłowej, Średniej
i Kcyńskiej wraz z placem Dworcowym. Na wskazanym terenie zlokalizowana jest
infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem stacji i sąsiadującą zabudową
mieszkaniowo-usługowo-przemysłową. Inicjatorem opracowania planu jest
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu
skierowane są na rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację rozwoju na terenach
z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy
dworców i terenów przystanków. Zmiana studium ma być podstawą do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który
będzie inspiracją do rewitalizacji terenu wokół istniejącej stacji kolejowej.
W związku z powyższym powiedział, że podjęcie uchwały należy uznać za
uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych (o godz. 1750 obrady sesji opuścił
radny Adam Kiełbasiewicz).
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca dla obszaru wokół stacji kolejowej
Wągrowiec.
Uchwała Nr XVI/111/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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ad. pkt 19
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej
Wągrowiec.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę w uzasadnieniu do
omawianego projektu uchwały, która poległa zastąpieniu słów „z placem
Dworcowym” w pierwszym zdaniu na – „i ul. Dworcowej”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że obszar objęty uchwałą położony
jest w centrum Wągrowca w rejonie ulic Kolejowej, Przemysłowej, Średniej
i Kcyńskiej wraz z placem Dworcowym. Na wskazanym terenie zlokalizowana jest
infrastruktura kolejowa wraz z budynkiem stacji i sąsiadującą zabudową
mieszkaniowo-usługowo-przemysłową. Inicjatorem opracowania planu jest
Stowarzyszenie Metropolia Poznań, które realizuje program Master Plan dla
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Działania planistyczne w ramach tego projektu
skierowane są na rozwój kolei metropolitalnej, koncentrację rozwoju na terenach
z dobrym dostępem do stacji lub przystanków kolejowych i przejęcie przez gminy
dworców i terenów przystanków. Plan miejscowy ma być inspiracją do
rewitalizacji terenu wokół istniejącej stacji kolejowej. Planowany sposób
zagospodarowania terenu objętego uchwałą wymaga zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca”
w zakresie kierunków zagospodarowania terenów kolejowych, stąd prace nad
planem będą prowadzone równocześnie ze zmianą studium. W związku
z powyższym powiedział, że podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
wokół stacji kolejowej Wągrowiec.
Uchwała Nr XVI/112/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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ad. pkt 20
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – Pan
Szymon Tuliszkiewicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że taryfy na okres od 1.04.2015 r. do
31.03.2016 r., będące podstawą wniosku, opracowane zostały na podstawie
zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U.
z 2015, poz. 139) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego
dalej rozporządzeniem. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o. o. w Wągrowcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do
zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego
odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług
oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. W zakresie
jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
- zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na
terenie jego działania;
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców, ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz
ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych
i organoleptycznych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostawiono dwie odrębne grupy
odbiorców usług. Decydujący wpływ na takie rozwiązanie ma zróżnicowanie
kosztów obsługi odbiorcy i stopień nierównomierności poboru wody i zrzutu
ścieków oraz zróżnicowanie opłat środowiskowych.
Podstawą do wnioskowanego pozostawienia aktualnie obowiązujących taryf jest
kalkulacja wykonana na podstawie:
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- ewidencji księgowej przychodów i kosztów za okres od 1.01.2015 do
31.12.2015;
- prognozowanego wzrostu kosztów poszczególnych składników cenotwórczych;
- przewidywanego wykonania rzeczowego.
Planowane przychody z działalności obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzonej na terenie Miasta Wągrowca
zapewnią pokrycie kosztów tych działalności, nie powodując nieuzasadnionego
wzrostu cen i opłat, przy zachowaniu minimalnego zysku na sprzedaży.
Zgodnie z art 24 ust. 9 lit. c wyżej cytowanej ustawy do wniosku nie dołączono
szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Proponowana na okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. rok taryfa przewiduje
pozostawienie na niezmienionym poziomie cen za dostarczoną wodę
i odprowadzanie ścieków, opłat abonamentowych i opłat za odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych (o godz. 1800 obrady sesji opuścił
również radny Andrzej Reis).
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XVI/113/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
ad. pkt 21
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny,
mających na celu w szczególności wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji
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opiekuńczo - wychowawczej. Rada gminy uchwala gminny program wspierania
rodziny uwzględniając potrzeby związane z realizacją zadań. Program zawiera
kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego
funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych przeżywających
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Celem Programu jest praca
z rodziną naturalną, wskazanie jej możliwości rozwojowych i przywracanie
zdolności do przezwyciężenia trudności i problemów opiekuńczo wychowawczych poprzez działania profilaktyczne i wspomagające celem
wzmocnienia rodziny, wspieranie jej funkcji oraz zapewnienie każdemu dziecku
prawa do stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego, przy stałej
współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji pracujący
na rzecz dobra dziecka i rodziny.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
Uchwała Nr XVI/114/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ad. pkt 22
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/2015 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015
– 2022”
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że 17 września 2015 roku Rada
Miejska w Wągrowcu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022". Plan
gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest
określenie na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii
i emisji gazów cieplarnianych na obszarze miasta Wągrowca, działań
zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł
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odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną
oceną ich efektywności. Działania te mają przyczynić się do osiągnięcia celów
określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do
roku 2020. Plan zawiera listę przedsięwzięć zarówno gminnych jak i podmiotów
zainteresowanych, których realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości
powietrza w mieście. W styczniu br. Gmina Wągrowiec zwróciła się z prośbą do
Burmistrza Miasta Wągrowca o dokonanie aktualizacji Planu i uwzględnienie
w nim planowanego do realizacji przedsięwzięcia Gminy Wągrowiec pn.
"Termomodernizacja obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu", które znajdują się
na terenie miasta Wągrowca. Na realizację powyższego zadania Gmina
Wągrowiec planuje pozyskać środki zewnętrzne w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a jednym z wymogów
formalnych składanego wniosku o dofinansowanie jest umieszczenie
przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Wągrowca.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia zużycia
energii, przez co doprowadzi do redukcji emisji szkodliwych substancji do
atmosfery jak również zwiększy udział energii odnawialnych na terenie miasta
Wągrowca. Ponadto dokonano aktualizacji nakładów inwestycyjnych dotyczących
projektu Kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
Mając powyższe na uwadze Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską
w Wągrowcu w sprawie zmiany uchwały NR XI/55/2015 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022"
należy uznać za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej
Wągrowiec na lata 2015 – 2022”
Uchwała Nr XVI/115/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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ad. pkt 23 i 24
Radny Jakub Zadroga zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o udzielenie
pisemnej odpowiedzi nt. przeprowadzonego audytu w Urzędzie Miejskim
w Wągrowcu oraz nt. dotychczasowych efektów pracy Pani audytor.
Radnego Mieczysława Wołejko zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą
o udzielenie pisemnych wyjaśnień czy podczas procedowania nad
załatwianiem skarg i wniosków osób fizycznych nie powinno się utajniać obrad
sesji oraz o usuniecie obraźliwego napisu na „bazarku” przy ulicy lipowej.
Radny Krzysztof Tyborskie zgłosił wniosek o zakup i montaż na terenie miasta
automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (placówki administracji publicznej,
obiekty rekreacyjne i kulturowe oraz o dużym natężeniu ruchu.
Burmistrz Miasta poinformował radnych, że na pytania zostaną w ustawowym
terminie udzielone pisemne odpowiedzi.
ad. pkt 25
Wobec wyczerpania porządku obrad XVI 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 /

