Protokół Nr XVII/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 23 marca 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1830.
Otwarcia obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XVI sesji z 25 lutego br. został przyjęty przez
Radę 20 – głosami – „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym’’.
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
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przyjęcie protokołu z XVI sesji z 25 lutego 2016 r.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
lokalu użytkowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Senior 60+.
11. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Wągrowca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania
pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu
postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
14. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wągrowcu za 2015 r.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
16. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca za rok 2015.
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17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie.
ad. pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 29 lutego w sali kina Miejskiego Domu Kultury uczestniczył w projekcji filmu
„Witold Pilecki”, a następnie w wykładzie Kajetana Rajskiego nt. żołnierzy
wyklętych;
- 1 marca o godz. 12oo wspólnie z delegacjami miasta, powiatu, szkół i instytucji
złożył pod pomnikiem ofiar II wojny światowej wiązanki kwiatów i zapalił znicze.
Było to związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- następnego dnia delegacja w składzie Przewodniczący Rady, Burmistrz Miasta
i Zastępca Burmistrza złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicze przy byłym
budynku Urzędu Bezpieczeństwa - ulica Kolejowa;
- tego samego dnia w godzinach wieczornych w kościele Ojców Paulinów
uczestniczył we mszy świętej w intencji żołnierzy wyklętych;
- 12 marca uczestniczył w obchodach 30-lecia utworzenia Związku Strzeleckiego
„Strzelec” w Wągrowcu i zaprzysiężeniu strzelców. Uroczystość ta miała miejsce
na wągrowieckim rynku;
- 16 marca Wiceprzewodniczący Rady – Pan Ryszard Raczkowski wspólnie
z Burmistrzem uczestniczył w uroczystym śniadaniu wielkanocnym
w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej;
- 18 marca uczestniczył w wystawie fotograficznej grupy poznańskiej „Świetlica”
zatytułowanej „Szklane Domy”, w galerii Miejskiego Domu Kultury;
- 22 marca uczestniczył w rozpoczęciu i wręczeniu nagród w Powiatowym
Konkursie Wiedzy Konsumenckiej, którego organizatorem był radny Zbigniew
Byczyński
- tego samego dnia uczestniczył również w VII Powiatowych Targach
Edukacyjnych.
Ponadto Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej:
- Starostwa Powiatowego w Wągrowcu informujące o przyznaniu dotacji
na prace konserwatorskie Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu –
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naprawę filara nośnego umieszczonego zachodniej części kościoła w wysokości
20.0000 zł;
- mieszkańców ulicy Bukowej w sprawie tymczasowego utwardzenia tłuczniem
nawierzchni ulicy Wiejskiej oraz wykonania w br. oświetlenia tej ulicy (pismo
skierowane do Burmistrza Miasta – do wiadomości Rada Miejska w Wągrowcu).
Przewodniczący poinformował radnych, że pisma są do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
odbyła trzy posiedzenia:
- 10 marca wspólne z Komisją Budżetową. Było to posiedzenie wyjazdowe,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którego tematem były finansowe
aspekty funkcjonowania MOPS-u w tym źródła finansowania,
- 17 marca komisja opiniowała materiały sesyjne.
- 22 marca wspólnie z Komisją Budżetową spotkała się z dyrektorami szkół,
w temacie analizy i oceny finansowej związanej z wynajmem pomieszczeń
sportowych. Nauczanie języków obcych w szkołach prowadzonych przez Gminę
miejską Wągrowiec.
W okresie między sesjami Przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 1 marca w uroczystościach miejskich związanych z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
− 16 marca w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu;
− 17 marca w Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym w Domu Seniora przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Ponadto poinformowała radnych, że 22 marca br. Komisja Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetowa wypracowała wniosek
o wydanie przez Burmistrza zarządzenia porządkującego stawki wynajmu
pomieszczeń lekcyjnych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
miejską Wągrowiec.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem
posiedzenia komisji 9 marca była sytuacja wągrowieckiego handlu i usług.
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Metody i formy wsparcia drobnej przedsiębiorczości. Na posiedzeniu wspólnym
komisji 17 marca komisja opiniowała materiały sesyjne.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia:
- 10 marca wspólne z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Było to posiedzenie wyjazdowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, którego
tematem były finansowe aspekty funkcjonowania MOPS-u w tym źródła
finansowania,
- 17 marca komisja opiniowała materiały sesyjne.
- 22 marca wspólnie z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
spotkała się z dyrektorami szkół w temacie analizy i oceny finansowej związanej
z wynajmem pomieszczeń sportowych. Nauczanie języków obcych w szkołach
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
ad. pkt 5
W imieniu Burmistrza Miasta Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta złożył
Radzie sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
ad. pkt 6
Skarbnik Miejski – Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że na podstawie art. 15 ust. 3 oraz
art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje
przedmiotowe dla zakładów budżetowych do wysokości 50% kosztów
działalności zakładu, kalkulowane według stawek jednostkowych. Dotacja
przedmiotowa stanowi zatem swoiste uzupełnienie przychodów zakładu
w związku z realizacją usług, które ze swej natury są deficytowe. Jedną
z deficytowych działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu jest
zarządzanie dworcem PKP w Wągrowcu oraz terenami otaczającymi. Wysokość
stawki jednostkowej dotacji do powyższej działalności oszacowano na podstawie
realnej wartości poniesionych kosztów oraz osiągniętych przychodów w okresie
jesienno – zimowym co pozwala na ustalenie wysokości stawki dotacji na
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poziomie zapewniającym Zakładowi środki w wysokości niezbędnej do
prawidłowej realizacji zadania. Za podstawę ustalenia wysokości stawki przyjęto
następujące wielkości:
- deficyt do pokrycia - 378730,82 zł,
- powierzchnia budynku dworca PKP i terenów otaczających – 19 312,06m2,
- stawka jednostkowa dotacji - 19,61 zł.
Ustalona niniejszą uchwałą stawka dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zacznie obowiązywać od dnia
1 kwietnia 2016 roku.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni :
- Mieczysław Wołejko - przedstawił swoje zastrzeżenia i uwagi odnośnie
funkcjonowania dworca i tym samym do wysokości dotacji dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej, która zdaniem radnego w latach następnych będzie
rosła, jeżeli władze nie podejmą odpowiednich działań.
Uwagi radnego co do funkcjonowania dworca:
- nie oddanie w jednym terminie wszystkich prac realizowanych przez miasto
i PKP;
- sprawa płatnych parkingów - zdaniem radnego wpływy z tego tytułu będą
znikome, jeżeli nie zlikwiduje się parkingu przy ulicy Średniej (należy przystąpić
do prac związanych z zagospodarowaniem terenów przyległych do dworca);
- brak działań władz odnośnie zagospodarowania pomieszczeń, które można
oddać w ramach umów najmu.
Kończąc wystąpienie powiedział, że czeka na odpowiedź na wniosek Komisji
Rozwoju Miasta odnośnie usunięcia wad i usterek na budowie dworca i dalszych
czynności zmierzających do ich naprawy.
- Tomasz Kruk powiedział, że również zadrży mu ręka przy głosowaniu nad
omawianym projektem uchwały. Przypomniał radnym, że projekt jak
i koncepcja dworca zostały przyjęte dużo wcześniej i na wyrost, a dzisiaj organ
wykonawczy boryka się z jego konsekwencjami. Powiedział, że przyjęto
niepraktyczne rozwiązania, które generują koszty. Jako przykład podał sposób
finansowania tego zadania – pożyczka, która np. uniemożliwia podjęcie pewnych
kroków np. zwolnienie parkingów przydworcowych z opłat. Radny zwrócił również
uwagę na brak poczekalni i możliwość płatności w kasach dworca kartami
płatniczymi.
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- Mieczysław Wołejko odniósł się do wypowiedzi przedmówcy i powiedział by
radny Tomasz Kruk skupił się na sprawach bieżących. Powiedział, żeby najpierw
władze miasta wykazały się tym co potrafią zrobić, bo jak do tej pory potrafią
jedynie przecinać wstęgi i krytykować poprzednią władzę.
- Zbigniew Byczyński prosił aby Zastępca Burmistrza w kilku zdaniach odniósł
się do wypowiedzi radnych.
- Zastępca Burmistrza – Bogdan Smykowski powiedział, że zadłużenie naszej
gminy w 2006 r. wynosiło 6 mln zł i do 2014 r. wzrosło do 27 mln zł i to są te
inwestycje, których m.in. obecne władze przecinały wstęgi.
Odnośnie dworca powiedział, że prowadzone są równolegle dwie inwestycje –
miejska – która została zakończona 31 grudnia 2015 r. oraz PKP (dzisiaj została
odebrana winda przez dozór techniczny, a jutro ma nastąpić odbiór
i udostepnienie jej naszym mieszkańcom). Powiedział też, że dworzec jest piękny
ale mało funkcjonalny.
W kwestii likwidacji dzikiego parkingu przy ulicy Średniej powiedział, że władze
miasta obecnie są temu przeciwne i nie będą obciążały naszych mieszkańców
dojeżdżających do pracy do Poznania dodatkowymi kosztami oraz, że
spowodowałoby to zmniejszenie miejsc parkingowych w centrum, gdyż te osoby
parkowałyby na parkingach przy Cechu lub Biedronce. Mówił też, że wchodzimy
w program gospodarki niskoemisyjnej i jeżeli się uda pozyskać zewnętrzne środki
to będziemy mieli dodatkowo 170 miejsc parkingowych (ul. Kościuszki, Kcyńska
i Przemysłowa).
Przypomniał również radnym, o czym mówiły poprzednie władze, że utworzenie
w centrum miasta płatnej strefy parkowania jest bardzo trudne z uwagi na fakt, że
mamy trzy rodzaje dróg – wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Prowadzący obrady po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
Uchwała Nr XVII/116/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

8

ad. pkt 7
Skarbnik Miejski – 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, która obejmowała zmianę polegającą na uruchomieniu
wolnych środków w kwocie 635.000,00 zł i przeznaczeniu ich na następujące
cele:
Administracja publiczna
• zakup 3 automatycznych defibrylatorów celem zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców w instytucjach miejskich
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
• zwiększenie planu dotacji podmiotowej
Regionalnego w Wągrowcu

18.000,00 zł

5.000,00 zł
dla

Muzeum

Kultura fizyczna
612.000,00 zł
• zabezpieczenie środków na organizację przez Ośrodek Sportu
i
Rekreacji
w Wągrowcu
imprezy
sportowej
pn.
„WĄGROWIEC KADYCHA”
12.000,00 zł
• zabezpieczenie środków na realizację zadania pn.
„Modernizacja boiska sportowego położonego na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu”
600.000,00 zł
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 71 391 640,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 70 534 422,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 857 218,00 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 na 2016 rok
w wysokości 77 268 350,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 64 528 150,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 12 740 200,00 zł;”;
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;

9

5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 5 876 710,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz
przychodami z wolnych środków.”
6) w § 4 kwotę „7 223 911,00 zł” zastępuje się kwotą „8 433 022,00 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
10) § 12 otrzymuje brzmienie:
„12.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w kwocie 595 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie
Profilaktyki
i Rozwiazywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 713 810,00 zł.”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu” otrzymuje
nową nazwę w brzmieniu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu”. Jednocześnie o 20.000,00 zł zwiększa się plan
wydatków dla przedmiotowego zadania (plan po zmianie wynosi 840.000,00 zł)
zwiększając równocześnie plan dochodów o tę samą kwotę z tytułu zwrotu przez
OSP w Wągrowcu części dotacji inwestycyjnej udzielonej w 2015 roku.
Zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3” (zadanie wieloletnie) otrzymuje nową nazwę w brzmieniu
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 1.217.842,00 zł, przeznaczając je na:
Transport i łączność - 40.000,00 zł - zabezpieczenie środków na realizację
zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg
i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz
rozbudowę ul. Krótkiej”.
Administracja publiczna - 30.000,00 zł:
- zabezpieczenie środków na zakup, instalację i uruchomienie elektronicznego
systemu ewidencji czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu - 12.000,00 zł,
- zakup 3 automatycznych defibrylatorów celem zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców w instytucjach miejskich - 18.000,00 zł.
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Ochrona zdrowia - 118.810,00 zł - zwiększenie planu wydatków związanych
z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – rozliczenie nadwyżki za rok
2014 i 2015 (pozostaje do wprowadzenia 10.000,00 zł).
Pomoc społeczna - 8.000,00 zł - zabezpieczenie środków na obsługę Programu
Senior 60+.
Gospodarka komunalna - 404.032,00 zł:
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na
utrzymanie budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia - 284.032,00 zł;
· zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja miasteczka
ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia” - 120.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.000,00 zł - zwiększenie planu
dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
Kultura fizyczna - 612.000,00 zł:
- zabezpieczenie środków na organizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu imprezy sportowej pn. „WĄGROWIECKA DYCHA” 12.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska
sportowego położonego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu” 600.000,00 zł.
W związku ze zmniejszeniem powierzchni lokali mieszkalnych będących
w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o kwotę
8.731,00 zł zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania lokali
mieszkalnych ustalony na 2016 rok zmniejszając równocześnie zaangażowanie
wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego.
W kwocie 118.810,00 zł stanowiącej zwiększenie planu wydatków związanych
z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planuje się zrealizować
następujące zadania:
- organizacja półkolonii dla 105 dzieci–Świetlica Socjoterapeutyczna 17.450,00 zł
- realizacja programów/projektów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz
szkoleń dla nauczycieli zajmujących się realizacją przedmiotowych
programów/projektów - 60.900,00 zł;
- dodatkowe szkolenia pracowników Ośrodka - 5.000,00 zł;
- dodatkowe szkolenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu 7.000,00 zł;
- realizacja programu wspierającego dla osób uzależnionych od alkoholu po
ukończeniu terapii stacjonarnej - 4.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących utrzymania Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 4.460,00 zł;
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- zabezpieczenie środków na udrożnienie kanalizacji sanitarnej, odwodnienie
parkingu oraz niezbędne naprawy placu zabaw - 20.000,00 zł.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – uruchamia się wolne środki w kwocie
1.209.111,00 zł;
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i
spoza sektora finansów publicznych;
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 5 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XVII/117/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
Skarbnik Miejski – Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że w ramach załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3” otrzymuje nową nazwę w brzmieniu
„Kompleksowa
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”. Zaktualizowano również
limity zobowiązań dla poszczególnych zadań ujętych w przedmiotowym
załączniku. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez
uruchomienie wolnych środków zwiększa się o kwotę 1.209.111,00 zł planowane
przychody celem sfinansowania deficytu roku 2016. Uaktualnia się również
pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji
budżetu w 2016 roku
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033
Uchwała Nr XVII/118/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu
użytkowego zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki 25 w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podjęcie przedłożonej uchwały
wynika z konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście
Uchwały nr XVI/109/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie lokalu użytkowego, polegającej na błędnym wpisaniu w numerze księgi
wieczystej zbywanej nieruchomości cyfry kontrolnej. W pierwotnej uchwale
wpisano cyfrę kontrolną „0”, a prawidłowo winno być „9”. Czteroznakowy kod
wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego (PO1B) oraz numer według
repertorium ksiąg wieczystych (00028788) zapisane były prawidłowo. Ponieważ
przepisy prawa nie określają wprost procedury korygowania oczywistych omyłek
pisarskich występujących w treści uchwały rady gminy, usunięcie jej winno
nastąpić w trybie zmiany 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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego zlokalizowanego
przy ulicy Kościuszki 25 w Wągrowcu.
Uchwała Nr XVII/119/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad. pkt 10
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Senior 60+.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że przyjęcie zawartego w uchwale
Programu ma na celu zwiększenie dostępności osobom, które ukończyły 60 lat
do usług i produktów oferowanych na rynku lokalnym, co winno skutkować m.in.
zwiększeniem różnego rodzaju aktywności takich osób. Program oparty jest na
idei ogólnopolskiego programu pn. Karta Dużej Rodziny, z taką różnicą, że
skierowany jest wyłącznie do mieszkańców miasta Wągrowca. Na terenie miasta
mieszka obecnie ponad 5 400 osób, które mogą być uczestnikami Programu.
Koszt realizacji uchwały szacuje się na kwotę 8 000 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Jakub Zadroga zadał pytanie czy nasze instytucje jak np. Miejski Dom
Kultury czy Aquapark będą uczestniczyły w tym Programie.
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta w odpowiedzi radnemu
powiedział, że dopiero po przyjęciu tego Programu przez Wysoką Radę będzie
można rozmawiać z potencjalnymi partnerami.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
Senior 60+.
Uchwała Nr XVII/120/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
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przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wągrowca.
Powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały wynika z faktu zmiany z dniem
1 kwietnia 2016 r. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wągrowcu,
co powoduje potrzebę wprowadzenia stosownych korekt w dotychczasowej
uchwale. Projekt regulaminu został przesłany 4 marca 2016 r. do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu w celu uzyskania stosownej
opinii. Dnia 8 marca 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
pozytywnie zaopiniował projekt regulaminu. Biorąc powyższe pod uwagę, Pan
Krzysztof Tchórzewski powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko powiedział, że przy podejmowaniu omawianej uchwały –
wstrzyma się od głosowania, gdyż nie zgadza się z zapisem § 16 ust. 1 który
mówi o obowiązku wyprowadzania psów na spacer na smyczy i w kagańcu.
Mówił, że Rada tworzy martwe prawo gdyż nie widzi by mieszkańcy wyprowadzali
swoje psy na spacer w kagańcu i sam również wyprowadza swojego psa bez
kagańca.
- Marek Drobik wyraził zdziwienie wypowiedzią radnego Mieczysława Wołejko.
Powiedział, że to Rada Miejska tworzy prawo, a radny publicznie przyznaje się do
tego, że tego prawa nie będzie przestrzegał. Zadał też pytanie radcy prawnemu –
czy wypowiedz radnego nie ma skutku prawnego.
- Marzena Borowińska – radca prawny powiedziała, że powyższa sprawa to nie
jest problem prawny.
- Mieczysław Wołejko powiedział, że przepisy prawa są po to aby je
przestrzegać i chciał pokazać, że Rada tworzy prawo, które nie jest
egzekwowane.
- Marek Drobik – zadał pytanie – jaki cel ma Rada Miejska – czy bezpieczeństwo
mieszkańców i zapobieganie zdarzeniom, które mogą mieć miejsce na skutek
tego prawa, czy prawo wygodne dla posiadaczy psów.
- Jakub Zadroga powiedział, że to prawo już istnieje i nie jest stosowane
i ubolewa nad tym, ze dzisiaj tylko to prawo podtrzymamy i tak nie będziemy go
stosowali.
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- Kierownik Wydziału Infrastruktury Architektury i Ekologii powiedział, że
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca jest
prawem miejscowym i obliguje każdego do jego przestrzegania, a kwestia
wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu podnosi w jakiś sposób element
bezpieczeństwa dla tych którzy się do tego dostosują.
Małgorzat Fimiak - pytała – jaka kara pieniężna grozi za nie stosowanie się do
tego przepisu.
- Kierownik Wydziału Infrastruktury Architektury i Ekologii powiedział, że jest
to kara grzywny, która wynika z kodeksu wykroczeń (tj. zagrożenie
bezpieczeństwa dla osób trzecich) i organem do egzekwowania jest policja.
- Mieczysław Wołejko powiedział, że nigdy nie lekceważy prawa, ale jest
przeciwny tworzeniu prawa, które nie jest przestrzegane.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XVII/121/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 18
Radni zgłosili szereg wątpliwości odnośnie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
i na wniosek radnego Dariusza Bąka postanowili 20 głosami za przy 1 głosie
wstrzymującym powyższy projekt uchwały odesłać do komisji w celu dogłębnego
przeanalizowania i procedowanie nad tym projektem uchwały przełożyć na
najbliższą sesję Rady
ad. pkt 13
Z uwagi na wycofanie z porządku obrad punktu 12 dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży - Rada Miejska 20 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym
postanowiła przełożyć procedowanie projektu uchwały w sprawie określenia
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szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form
i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” na
najbliższą sesję Rady.

Prowadzący obrady ogłosił 10 min. przerwę do godz. 1745.
ad. pkt 14
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym sprawozdanie z działalności w 2015 roku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 15
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym informację sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za 2015 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad. pkt 16
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informację z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad. pkt 17 i 18
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zwróciła się z prośbą do
przewodniczących komisji Rady aby zaprosić przedstawicieli Młodzieżowej Rady
Miejskiej na posiedzenia komisji - kiedy będą omawiane wycofane projekty
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uchwał dotyczące stypendiów dla uczniów- aby zapoznać się z ich opinią w tej
sprawie.
Radny Zbigniew Byczyński wnioskował o udzielenie pisemnej odpowiedzi na
pytanie – na jakim etapie postępowania znajduje się sprawa odbudowy
usuniętego pomnika mieczy piastowskich przy ulicy Kolejowej.
Radny Mieczysław Wołejko wnioskował o uszczegółowienie odpowiedzi na
wniosek zgłoszony na sesji 25 lutego br. w sprawie usunięcie obraźliwego napisu
na ”bazarku” przy ul. Lipowej.

ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad XVII 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 /

