Protokół Nr XVIII/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 kwietnia 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1900.
Otwarcia obrad XVIII 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 XVII sesji z 23 marca br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został
przesłany radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
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przyjęcie protokołu z XVII sesji z 23 marca 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 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie miasta
Wągrowca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w
roku 2016.
12. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wągrowca na lata 2016-2026”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej na
lata 2016-2026 „Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
15. 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”.
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16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji Programu współpracy
Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok.
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.:
− 10 kwietnia wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Wągrowcu uczestniczył
w uroczystościach z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski – w Mszy św.
dziękczynnej w kościele pw. św. Wojciecha, a w klasztorze pocysterskim
w spektaklu teatralnym pt. „Brat naszego Boga” w wykonaniu artystów scen
krakowskich;
− 11 kwietnia wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w Wągrowcu na zaproszenie
Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczącej Sejmiku
uczestniczył w uroczystej sesji i koncercie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Uroczystość ta odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu;
− 20 kwietnia uczestniczył w konferencji dotyczącej zasad postępowania
w przypadku występowania zdarzeń o charakterze terrorystycznym w ramach
Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2016-2019. Konferencja
odbyła się w Poznaniu.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że okresie międzysesyjnym
wpłynęła do Rady Miejskiej skarga mieszkańca Wągrowca dotycząca nie
podejmowania działań przez Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie
składowania odpadów na byłym wysypisku śmieci w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła ww. skargę przekazać do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej celem rozpatrzenia.
Przewodniczący poinformował radnych, że skarga jest do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
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ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
odbyła trzy posiedzenia:
- 12 kwietnia tematem były Światowe Dni Młodzieży – organizacja i planowany
przebieg zadania na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec. Współpraca z miastami
partnerskimi – stan obecny i perspektywy;
- 19 kwietnia – posiedzenie wyjazdowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji, którego
tematem była ocena przygotowania Ośrodka do sezonu letniego – stan obecny
i perspektywy;
- 21 kwietnia komisja opiniowała materiały sesyjne.
W okresie między sesjami Przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 16 kwietnia w ogólnopolskich uroczystościach z okazji 1050 rocznicy Chrztu
polski w Gnieźnie z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych;
− 16 kwietnia w otwarciu wernisażu wystawy medali i znaczków z kolekcji Adama
Budniaka i Wojciecha Muszyńskiego, która miała miejsce w Miejskiej
Bibliotece Publicznej;
− 17 kwietnia w miejskich uroczystościach z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski:
Msza św. dziękczynna w kościele pw. św. Wojciecha pod przewodnictwem ks.
bp. Krzysztofa Wętkowskiego i w klasztorze pocysterskim w spektaklu
teatralnym pt. „Brat naszego Boga” w wykonaniu artystów scen krakowskich

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem
wyjazdowego posiedzenia komisji 20 kwietnia (Zakład Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o.) była ocena przygotowań do zmian w funkcjonowaniu Zakładu
Komunikacji Miejskiej. Organizacja ruchu – stan obecny, perspektywy. Na
posiedzeniu wspólnym komisji 21 kwietnia komisja opiniowała materiały
sesyjne.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia:
- 14 kwietnia - było to posiedzenie wyjazdowe w Miejskim Domu Kultury,
którego tematem była analiza wyników finansowych MDK w Wągrowcu.
- 21 kwietnia komisja opiniowała materiały sesyjne.
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ad. pkt 5
Burmistrza Miasta złożył Radzie sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację
uczestniczył w okresie międzysesyjnym:

dotyczącą

wydarzeń

w

których

− 29 lutego i 1 marca w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, które miały w tym roku szczególnie uroczysty charakter. Po raz
pierwszy w naszym mieście został wyświetlony film o największym bohaterze
wśród żołnierzy wyklętych – rotmistrzu Witoldzie Pileckim, po którym odbył się
wykład poświęcony bohaterom podziemia. Tego dnia Burmistrz ogłosił
zebranym, że wystąpi do Rady z inicjatywą nadania nowo budowanemu rondu
w ulicy Kcyńskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Następnego dnia, pod
pomnikiem ofiar wojny odbyła się manifestacja patriotyczna, podczas której
przedstawiciele wągrowieckich szkół, organizacji społecznych i instytucji oddali
hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę. W ramach obchodów odbyła się
również msza święta w kościele oo. Cystersów;
− 2 marca spotkał się z przedstawicielem firmy Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych z którym podpisał porozumienie o przyłączeniu się do
programu Wągrowiecka Rodzina 3+. Podobne porozumienie podpisał też
z firmą Marmar, również z branży ogrodniczej. Tym samym w naszym
programie, wspierającym rodziny wielodzietne w Wągrowcu mamy
zarejestrowanych już 37 partnerów. Przypomniał, że uczestnicy programu
Wągrowiecka Rodzina 3+ – zameldowane w naszym mieście rodziny
posiadające trójkę lub więcej dzieci – już prawie półtora roku korzystają
z korzyści, jakie oferują wągrowieckie firmy i instytucje: zniżek na usługi lub na
sprzedawane towary. Przywilej ten przysługuje wszystkim rodzinom, które
posiadają ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Z dobrodziejstw tej karty
korzysta w Wągrowcu już 255 rodzin wielodzietnych - łącznie niemal 1500
osób;
− tego samego dnia uczestniczył w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia im. Ks.
Niwarda Musolffa;
− 15 marca udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia;
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− 10 marca spotkał się z grupą wągrowieckich harcerzy, którzy przystąpili
w grudniu ub. r. do udziału w ogólnopolskiej olimpiadzie pn. „Zwolnieni z teorii”
i zrealizowali cykl filmów historycznych o naszym mieście pod wspólnym
hasłem „Odkryjmy Wągrowiec na nowo – zapomniana historia”. Filmy te
są dostępne na kanale Youtube i są ciekawą promocją naszego miasta i jego
historii;
− w tych dniach podjął również decyzję o przeniesieniu świadczeń
wychowawczych przysługujących rodzinom w związku z wejściem w życie od
1 kwietnia br. ogólnopolskiego programu „Rodzina 500 plus” z MOPS do
ratusza. Powiedział, że takie rozwiązanie ułatwi i usprawni obsługę licznych
mieszkańców naszego miasta, których program ten dotyczy;
− 16 marca udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia JST „Komunikacja”;
− 17 marca wręczał nagrody i dyplomy laureatom III Powiatowego Konkursu
Języków Obcych, wśród których znalazła się uczennica miejskiego Gimnazjum
nr 1;
− 3-4 marca udział w Ogólnym Zgromadzeniu Związku Miast Polskich;
− 21 marca wraz z kilkudziesięcioosobową grupą dzieci z Przedszkola nr 7
przywitał wiosnę. Dzieci w barwnym korowodzie dotarły pod siedzibę Urzędu
i wręczyły własnoręcznie wykonane kwiaty symbolizujące wiosnę;
− 22 marca oraz 12 kwietnia do programu Wągrowiecka Rodzina 3+ dołączyły
kolejne firmy - Centrum Ogrodnicze Marman oraz sklep odzieżowy Janusza
Bauzy. Tym samy grono firm wspierających rodziny wielodzietne powiększyło
się do 38. Warto przypomnieć, że z dobrodziejstw ogólnopolskiej Karty Dużej
Rodziny, której posiadanie uprawnia do korzystania ze zniżek w ramach
programu Wągrowiecka Rodzina 3+ korzysta już ok. niemal 260
wągrowieckich rodzin.;
− również 22 marca uczestniczył w oficjalnym otwarciu kolejnej już, siódmej
edycji Powiatowych Targów Edukacyjnych, które są dla szkół
ponadgimnazjalnych okazją do zachęcenia gimnazjalistów, do skorzystania
z ich oferty,
− w pierwszych dniach kwietnia odbyła się kwalifikacja wojskowa 2016. W tym
roku zostało jej poddanych ok. 170 mężczyzn i kobiet. Spośród 17 osób
wezwanych na kwalifikację z roczników wcześniejszych zgłosiły się tylko
3 osoby. Pozostałe przebywają za granicą;
− 4 kwietnia, z inicjatywy Burmistrza, Miejski Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazał miejskiemu Gimnazjum
nr 1 634 komplety Pakietów Profilaktycznych dla Rodziców – materiałów
informacyjno-profilaktycznych
dotyczących
zapobiegania
problemom
uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Każdy Pakiet Profilaktyczny, który trafił
do rodziców gimnazjalistów, zawierał poradniki: „O lekach, marihuanie
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−

−
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i dopalaczach bez histerii” oraz „Co zrobić, aby nasze dzieci nie sięgały po
alkohol?”, a także broszurę informacyjną MOPiRPA oraz wystosowany przez
Burmistrza list, w którym apelował do rodziców o zwrócenie uwagi na
narastający problem nadużywania przez młodzież rozmaitych używek. Według
badań, już co piąty 15-latek przyznaje się do używania narkotyków, a co
trzeci w ostatnim miesiącu pił przynajmniej raz alkohol;
poinformował też radnych, że spokojnie i bez większych kolejek upłynęły
pierwsze dwa dni przyjmowania wniosków o świadczenie rodzinne w ramach
programu „Rodzina 500+”. W holu Urzędu Miejskiego, w którym urządzono
punkt przyjmowania wniosków, przygotowano dla interesantów krzesła oraz
punkt zabaw dla dzieci; Do tej pory (dane z wtorku 26 kwietnia, godz. 10:00)
złożono 1055 wniosków, w tym 265 w formie elektronicznej obejmujące 1645
dzieci;
zwycięstwem uczniów miejskiego Gimnazjum nr 1 zakończył się
wojewódzki finał rozgrywek w piłce ręcznej chłopców, rozgrywany w hali
wągrowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach XVII Wielkopolskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wągrowieccy gimnazjaliści dołączyli do swoich
kolegów – wcześniejszych tryumfatorów rozgrywek wojewódzkich na poziomie
szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych! Przypomniał, że podczas
XVII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na poziomie szkół
podstawowych zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu,
a podczas finału wojewódzkiego szkół ponadpodstawowych pierwsze
miejsce wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1!
Jeśli dodać do tego piąte miejsce w kraju zajęte przez juniorów Nielby
w Mistrzostwach Polski, to bez wątpienia powody do dumy. Najlepszym
drużynom i zawodnikom Burmistrz wręczył medale i puchary podczas
uroczystości zakończenia tych zawodów 8 kwietnia;
tego samego dnia
zakończyła XXXII sezon swoich rozgrywek także
Wągrowiecka Liga Piłki Siatkowej. Ich zwycięzcą została drużyna ZNP
Wągrowiec. Burmistrz uczestniczył w uroczystym zakończeniu tych rozgrywek,
mając przy tej okazji sposobność, by podziękować działaczom Towarzystwa
Sportowego w Wągrowcu medalami 25-lecia samorządu miejskiego za
aktywne krzewienie rekreacji sportowej;
9 kwietnia uczestniczył w Walnym Zebraniu Cechu Rzemiosł Różnych;
13 kwietnia pasował Małego Rycerza Ochrony Przyrody grupę dzieci
z Przedszkola Niepublicznego Taneczno – Muzycznego „Do Re Mi”
w Wągrowcu. Podczas tej miłej uroczystości, która odbyła się w siedzibie
Miejskiej Biblioteki Publicznej miał okazję po raz kolejny przekonać się, jak
ważna jest edukacja ekologiczna prowadzona przez nasze placówki, w tym
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−
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przede wszystkim Centrum Edukacji Ekologicznej, wśród najmłodszych
mieszkańców naszego miasta;
również 13 kwietnia z okazji
Światowego Dnia Zdrowia uczestniczył
w spotkaniu PCK z kilkudziesięcioosobową grupą młodzieży, która odebrała
legitymacje honorowych krwiodawców;
następnego dnia odwiedził teren największej tegorocznej inwestycji miejskiej rozbudowy ulic pomiędzy rondem Kaliskim a rondem Pałuckim. Z satysfakcją
stwierdził że tempo robót jest naprawdę imponujące, co potwierdził inżynier
budowy firmy Trakcja PRKiL. Powiedział, że prace wyprzedzają przyjęty
wcześniej harmonogram. Rozbudowa ulicy Kcyńskiej jest obserwowana od
pierwszych jej dni i przez cały czas miasto stara się pomagać firmie PRKiL
w przezwyciężaniu nieuchronnych przy tak dużej inwestycji trudności;
14 kwietnia wziął udział w wernisażu wystawy medali z znaczków na temat
początków państwa polskiego i przyjęcia przez Mieszka I chrztu.
W otwarciu wystawy, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w Wągrowcu uczestniczyła także młodzież szkolna z naszego gimnazjum
i Szkoły Podstawowej nr 2, a także zaproszeni goście, wśród których była m.in.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej w Wągrowcu Małgorzata Fimiak. Na tej niezwykle ciekawej wystawie
prezentowane są medale z kolekcji Adama Budniaka, a także znaczki i karty
pocztowe ze zbiorów Wojciecha Muszyńskiego, związane z jubileuszem.
Wystawę z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski można oglądać w siedzibie
wągrowieckiej książnicy do połowy maja;
15 kwietnia uczestniczył w spotkaniu Klubu Obywatelskiego;
17 kwietnia uczestniczył w uroczystej mszy świętej dziękczynnej oraz
spektaklu teatralnym „Brat naszego Boga”, które wieńczyły miejskie obchody
jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. Msza ta została odprawiona w parafii
pw. Św. Wojciecha, a przewodniczył jej bp Krzysztof Wętkowski. Na
zakończenie miejskich obchodów, w klasztorze oo. paulinów wystawiony został
spektakl teatralny pt. „Brat naszego Boga”. Przedstawienie to przygotowane
zostało przez aktorów Stowarzyszenia „Scena Moliere” z Krakowa;
19 kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań zorganizowane
zostały w Wągrowcu warsztaty wyjazdowe dla partnerów projektu Master Plan
dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Celem wyjazdowego spotkania
partnerów projektu było zapoznanie się z naszymi doświadczeniami oraz
rozwiązaniami projektowymi zastosowanymi przy realizacji rewitalizacji
budynku dworca PKP w Wągrowcu wraz z jego otoczeniem. Uczestnicy
warsztatów zwiedzili wągrowiecki dworzec, a następnie w sali Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu wzięli udział w sesji warsztatowej nt. problemów
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i wyzwań związanych z budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
podczas której przedstawił naszym gościom bliżej wągrowiecką inwestycję;
21 kwietnia uczestniczył w posiedzeniu Sejmiku Samorządowego Młodzieży,
który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy;
perspektywy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce oraz wyzwania przed
jakimi stoi szkolnictwo wyższe w Europie były głównymi tematami obrad
podczas X-lecia i XX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów
Zawodowych Szkół Polskich, które od 22 do 24 kwietnia odbyły się
w Wągrowcu. Konferencja zgromadziła ok. 60 rektorów uczelni niepublicznych
działających w Polsce, a wśród gości Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
która była jej współorganizatorem byli m.in. przedstawiciel Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, KRASP, Fundacji Rektorów Polskich.
Burmistrz przywitał przedstawicieli świata nauki podczas otwarcia obrad tej
konferencji, dzięki czemu mógł podkreślić znaczenie GSW Milenium dla
naszego miasta i regionu;
w minioną sobotę uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Książki.
Skorzystał z zaproszenia księgarni „Locum”, w której w ramach popularyzacji
czytelnictwa przeczytał uczestnikom tego wydarzenia fragment "Przygód
dobrego wojaka Szwejka" Haska. Inne dzieła literackie: sonety Szekspira,
„Mistrza i Małgorzatę” Bułhakowa, „Kubusia Puchatka” Milne’a oraz „Na
wschód od Edenu” Steinbecka prezentowali dyr. I LO Cezary Szypulski,
dyrektor MDK Włodzimierz Naumczyk oraz ojciec Karol z zakonu paulinów.
Celem tego spotkania była jednak przede wszystkim popularyzacja książki
i czytelnictwa wśród wągrowczan;
28 kwietnia uczestniczył w inauguracji i zakończeniu Powiatowego Turnieju
Bezpieczeństwa, który odbył się w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

ad. pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu.
W pierwszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatur:
Radny Tomasz Kruk w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Wągrowca” zgłosił
czterech kandydatów - radnych - Krzysztofa Bucholca, Dionizego Macioszka,
Piotra Plewę i Krzysztofa Tyborskiego na członków Komisji Rewizyjnej.
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Radny Andrzej Reis w imieniu Klubu Radnych „Bliżej Ludzi” zgłosił kandydata radnego Jakuba Zadrogę na członka Komisji Rewizyjnej.
Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na pytanie prowadzącego obrady - czy ktoś zgłasza innych kandydatów na
członków Komisji Rewizyjnej - radni nie zgłosili innych kandydatur.
Przed przystąpieniem do głosowania nad każdą zgłoszoną kandydaturą na
członków Komisji Rewizyjnej radny Mieczysław Wołejko powiedział, że jest to
głosowanie na osobę i prosił aby prawnicy rozstrzygnęli czy w takim przypadku
nie powinno być przeprowadzone głosowanie tajne.
Sekretarz Miasta – Marek Sturma powiedział, że wybór składów komisji Rady,
w tym Komisji Rewizyjnej jest jawny i ustawa o samorządzie gminnym nie
przewiduje tajności dla tej formy.
Radca prawny – Marzena Borowińska potwierdziła wypowiedź Sekretarza Miasta.
Następnie przeprowadzonego głosowania za przyjęciem zgłoszonych
kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, którzy otrzymali następującą liczbę
głosów:
1. Radny Krzysztof Bucholc – 14 głosów „za”, 6 – głosów – „przeciw”,
1 – głos „wstrzymujący;
2. Radny Tyborski Krzysztof – 15 głosów „za”, 5 – głosów – „przeciw”,
1 – głos „wstrzymujący;
3. Radny Macioszek Dionizy – 19 głosów „za”, 1 – głos – „przeciw”, 1 – głos
„wstrzymujący;
4. Radny Plewa Piotr – 12 głosów „za”, 1 – głos „wstrzymujący;
5. Radny Zadroga Jakub – 8 głosów „za”, 11 – głosów „przeciw” 2 – glosy
„wstrzymujące”.
W związku z faktem, że kandydatura radnego Jakuba Zadrogi nie otrzymała
wymaganej większości głosów „za” i radny nie został wybrany w skład Komisji
Rewizyjnej, prowadzący obrady wystąpił z prośbą do Klubu „Bliżej Ludzi”
o zgłoszenie kolejnego kandydata.
Przedstawiciel tego Kluby radny Andrzej Reis oświadczył, że Klub nie będzie
zgłaszał innego kandydata.
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W zawiązku z powyższym 12- głosami „za”, 9 – głosami – „przeciw” Rada
Miejska powołała Komisję Rewizyjną w niepełnym składzie czterech radnych.
Uchwała Nr XVIII/122/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad. pkt 7
Skarbnik Miejski – Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej, innym jednostkom samorządu terytorialnego. Art. 220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych precyzuje natomiast,
że pomoc finansowa udzielana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
innym jednostkom samorządu terytorialnego może mieć formę dotacji celowej lub
pomocy rzeczowej. Ponadto zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 przywołanej powyżej
ustawy o finansach publicznych, udzielenie tego rodzaju pomocy wymaga
podjęcia odrębnej uchwały przez właściwą miejscowo radę gminy. Pismem Nr
D/ZOZ/42/2016 z dnia 18.02.2016 r. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu zwrócił się do Burmistrza Miasta Wągrowca z wnioskiem o wsparcie
zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Wągrowcu,
który podniósłby standardy i zapewnił pacjentom placówki opiekę medyczną
na najwyższym poziomie. Mając na uwadze, iż z usług wągrowieckiego szpitala
korzystają w dużej mierze mieszkańcy Wągrowca, Burmistrz Miasta Wągrowca
wyraził chęć wsparcia tutejszej placówki i w prowadzonej korespondencji
z Dyrektorem ZOZ w Wągrowcu ustalił, że w roku 2016 Gmina miejska
Wągrowiec mogłaby sfinansować zakup spirometru, pompy infuzyjnej oraz
monitora temperatury głębokiej o łącznej wartości wynoszącej 11 000,00 zł.
Podjęcie przedmiotowej uchwały oraz zabezpieczenie powyższych środków
w budżecie miasta Wągrowca na 2016 rok pozwoli na podpisanie stosownej
umowy i przekazanie kwoty 11 000,00 zł celem sfinansowania zakupu wyżej
wymienionej aparatury medycznej na potrzeby ZOZ w Wągrowcu.
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 udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu.
Uchwała Nr XVIII/123/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
Skarbnik Miejski – Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Ponadto Skarbnik Miejski w imieniu Pana Burmistrza wniósł autopoprawkę do
omawianego projektu, która obejmowała zmianę:
• na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu zgodnie z poniższą
tabelą:
Dział

Rozdział

§

852 – Pomoc
społeczna

85212 – Świadczenia
rodzinne, świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
85212 - ogółem

4040
4210
4260
4300
4360
4440
4700

85219 – Ośrodki pomocy
społecznej

4010
4040
4170

85219 - ogółem
852 – ogółem
•

Zwiększyć

Zmniejszyć

--4 000,00
3 030,00
300,00
982,00
--

512,00
6 800,00
----1 000,00

8 312,00

8 312,00

--10 600,00
10 600,00
18 912,00

1 200,00
9 400,00
-10 600,00
18 912,00

w związku z likwidacją Straży Miejskiej z dniem 31 marca br. i utworzeniem
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w strukturze Urzędu
Miejskiego w Wągrowcu dokonano przesunięć w planie wydatków budżetu
zgodnie z poniższą tabelą:

Dział

Rozdział

754 –
Bezpieczeństwo

75416 – Straż gminna
(miejska)

§
3020
4010

Zwiększyć

Zmniejszyć

---

13 500,00
189 500,00

13

publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa

4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4440
4700

----------------

900,00
38 900,00
5 650,00
5 000,00
20 900,00
16 000,00
400,00
1 300,00
15 000,00
6 600,00
14 700,00
2 450,00
6 177,00
4 000,00
340 977,00

3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4440
4700

13 500,00
190 400,00
38 900,00
5 650,00
5 000,00
24 166,00
16 000,00
400,00
1 300,00
15 000,00
6 600,00
14 700,00
2 450,00
2 911,00
4 000,00
340 977,00

-----------------

75416 - ogółem
75495 – Pozostała
działalność

754 – ogółem
•

dokonano przesunięć związanych z bieżącą realizacją budżetu w ramach
działów zgodnie z poniższym wykazem:
Dział

Rozdział

750 –
75011 – Urzędy
Administracja wojewódzkie
publiczna
75011 – ogółem
75023 – Urzędy gmin
75023 – ogółem

§

Zwiększyć

Zmniejszyć

4210
4440

-658,00
658,00

658,00
-658,00

4300
4440

-9 497,00
9 497,00

9 607,00
-9 607,00
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75095 – Pozostała
działalność

4440

750 – ogółem

900 –
90002 – Gospodarka
Gospodarka odpadami
komunalna i 90002 - ogółem
ochrona
środowiska
900 – ogółem
•

•

•

4210
4440

110,00

--

10 265,00

10 265,00

-600,00
600,00

600,00
-600,00

600,00

600,00

pismem Nr FB.I-3111.108.2016.8 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
3.381,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych,
w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia br. rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych oraz w związku z zawiadomieniem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
dokonuje się przesunięć w planie dochodów i wydatków w zakresie
dotyczącym realizacji Programu Rodzina 500 Plus z rozdziału 85295 –
Pozostała działalność do rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze,
uruchomiono wolne środki w kwocie 51.000,00 zł, przeznaczając je na
następujące cele:
Administracja publiczna
• zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie
opracowań i analiz stanowiących element wniosku
aplikacyjnego o środki finansowe w ramach WRPO na lata
2014 – 2020

25.000,00 zł

Szpitale ogólne
• dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na zakup
wyposażenia dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

11.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza
• zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę stypendiów
dla uczniów w ramach „Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”

15.000,00 zł

Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki zmianie uległa treść § 1
projektu przedmiotowej uchwały, który uzyskał następujące brzmienie:
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1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
76 430 798,37 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 75 573 580,37 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
83 044 046,37 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 69 708 146,37 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 13 335 900,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 6 613 248,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych
środków.”
6) w § 4 kwotę „8 433 022,00 zł” zastępuje się kwotą „9 169 560,00 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że pismem z dnia 31
marca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania
własne o kwotę 232.549,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismem z dnia 26
kwietnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na
zadania zlecone o kwotę 3.381,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/114/2016
Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie udzielenia
przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na
realizację zadania, do budżetu wprowadza się kwotę 6.750,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką
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odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest. Pismem z dnia 21 marca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski
poinformował o ostatecznych kwotach planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. Na podstawie powyższego
pisma zwiększono o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów w zakresie rozdziału
85203 – Ośrodki wsparcia zwiększając równocześnie o kwotę 50,00 zł plan
dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w zakresie przedmiotowego rozdziału. Jednocześnie zmniejsza się
o kwotę 50,00 zł zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów
roku bieżącego. Pismem z dnia 7 kwietnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski
poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. W związku z likwidacją Straży
Miejskiej z dniem 31 marca br. i utworzeniem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w strukturze Urzędu Miejskiego w Wągrowcu
dokonuje się przesunięcia niewykorzystanej części planu z rozdziału 75416 –
Straż gminna (miejska) do rozdziału 75495 – Pozostała działalność.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 736.588,00 zł, przeznaczając je na:
Administracja publiczna - 25.000,00 zł - zabezpieczenie środków finansowych
na wykonanie opracowań i analiz stanowiących element wniosku aplikacyjnego
o środki finansowe w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
Gospodarka mieszkaniowa - 509.700,00 zł:
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na
wykonanie
termomodernizacji
elewacji
budynku
mieszkalnego
przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 14 w Wągrowcu - 30.100,00 zł;
- dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu na
wykonanie
termomodernizacji
elewacji
budynku
mieszkalnego
przy
ul. Janowieckiej 25 w Wągrowcu - 24.600,00 zł;
- zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za działki nr 5455/3,
5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły
na własność Gminy miejskiej Wągrowiec (umowa wieloletnia) - 425.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne 30.000,00 zł.
Szpitale ogólne - 11.000,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na
zakup wyposażenia dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Edukacyjna opieka wychowawcza - 73.138,00 zł:
- wkład własny do dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym - 58.138,00 zł;
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- zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę stypendiów dla uczniów
w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży” - 15.000,00 zł.
Kultura fizyczna - 117.750,00 zł:
- zwiększenie planu wydatków bieżących Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu - 37.750,00 zł;
- zwiększenie planowanego na 2016 rok wkładu pieniężnego do Spółki Aquapark
Wągrowiec Sp. z o.o. - 80.000,00 zł.
W związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia br. rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych oraz w związku z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.106.2016.4 z dnia 25 kwietnia 2016 r. dokonuje się przesunięcia
planu dochodów i wydatków budżetu w zakresie dotyczącym realizacji Programu
Rodzina 500 Plus z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85211
– Świadczenie wychowawcze. Pozostałe zmiany stanowią przesunięcia
w ramach działów związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – uruchamia się wolne środki w kwocie
736.538,00 zł;
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych;
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 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 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XVIII/124/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad. pkt 9
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.
W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie
uchwały budżetowej na 2016 rok Skarbnik Miejski przedłożył również
autopoprawkę do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033, która
była spowodowana koniecznością zapewnienia zgodności obu przywołanych
powyżej uchwał.
Dokonano następujących zmian w ramach załącznika Nr 1 do projektu
przedmiotowej uchwały w zakresie roku 2016:
poz. 1.1 przed zmianą 75 570 199,00 zł, po zmianie 75 573 580,37 zł,
poz. 1.1.5 przed zmianą 16 484 039,00 zł, po zmianie 16 487 420,37 zł,
poz. 2.1 przed zmianą 69 659 765,00 zł, po zmianie 69 708 146,37 zł,
poz. 2.2. przed zmianą 13 329 900,00 zł, po zmianie 13 335 900,00 zł,
poz. 3 przed zmianą – 6 562 248,00 zł, po zmianie – 6 613 248,00 zł,
poz. 4 przed zmianą 9 118 560,00 zł, po zmianie 9 169 560,00 zł,
poz. 4.2 przed zmianą 1 894 649,00 zł, po zmianie 1 945 649,00 zł,
poz. 4.2.1 przed zmianą 1 894 649,00 zł, po zmianie 1 945 649,00 zł,
poz. 11.1 przed zmianą 27 659 859,00 zł, po zmianie 27 659 347,00 zł,
poz. 11.2 przed zmianą 5 286 801,00 zł, po zmianie 5 286 691,00 zł.
poz. 11.6 przed zmianą 132 700,00 zł, po zmianie 138 700,00 zł.
Proponowane zmiany nie spowodowały konieczności wprowadzenia zmian
w treści samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że w ramach
załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadanie pn.
„Wypłata odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118,
5455/120, 5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej
Wągrowiec” o łącznym limicie nakładów wynoszącym 1.700.000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2019. W tym samym załączniku
dla zadania pn. „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej”
o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się limit wydatków dla roku 2017 zwiększając
równocześnie o tę samą kwotę limit wydatków dla tego zadania w zakresie roku
2018. 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 736.538,00 zł planowane przychody celem sfinansowania deficytu roku
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2016. Uaktualnia się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji 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 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 XVIII/125/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad. pkt 10
Skarbnik Miejski – Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wsparcie inwestycji
początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją
na terenie miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że regionalna pomoc inwestycyjna
jest to pomoc publiczna, do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 roku, w sprawie warunków udzielania
zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174).
Ww. rozporządzenie określa m. in. potencjalnych beneficjentów pomocy
regionalnej, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz ogólne warunki jej
udzielania. Podstawą udzielenia pomocy regionalnej na terenie danej gminy jest
podjęcie przez radę gminy uchwały, która określi szczegółowy tryb i formę
udzielania pomocy regionalnej przedsiębiorcom na jej terenie. Przedmiotowa
uchwała przewiduje udzielanie pomocy w formie zwolnienia z podatku
od nieruchomości przedsiębiorcom inwestującym na terenie Miasta Wągrowca,
którzy przed rozpoczęciem inwestycji zgłoszą zamiar skorzystania z pomocy
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regionalnej w formie pisemnego wniosku. Zwolnienie przysługiwać będzie
przedsiębiorcom, którzy spełnią określone w uchwale i rozporządzeniu warunki.
Zwolnieniem mogą zostać objęte budynki i budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, które równocześnie stanowią
inwestycję początkową w rozumieniu rozporządzenia z dnia 9 stycznia 2015 roku
w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na
infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174). Ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać
przedsiębiorcy zalegający z zapłatą zobowiązań względem budżetu Miasta
Wągrowca oraz zamierzający prowadzić działalność handlową, bankową oraz
związaną z prowadzeniem stacji paliw. Wysokość udzielonej pomocy regionalnej
jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorców kosztów
inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane
z realizacją nowej inwestycji oraz od liczby utworzonych nowych miejsc pracy
związanych z realizowaną inwestycją. Zwolnieniu z podatku od nieruchomości
podlegać będą natomiast wyłącznie nowo wybudowane budynki i budowle, bez
związanych z nimi gruntów przez co ustanowienie przedmiotowej pomocy nie
wpłynie na umniejszenie uzyskiwanych dotychczas dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości. Celem podjęcia przedmiotowej uchwały, wprowadzającej
zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców jest stymulowanie
rozwoju gospodarczego miasta, a co za tym idzie obniżenie poziomu bezrobocia
i poprawa warunków życia mieszkańców. Uchwała będzie obowiązywać do końca
2020 roku czyli do końca okresu obowiązywania rozporządzenia umożliwiającego
udzielanie tego rodzaju pomocy, z tym, że prawa do zwolnienia nabyte na jej
podstawie będą obowiązywać przez okres w niej przewidziany. Przedmiotowy
projekt uchwały nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również
nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Mieczysław Wołejko, który zadał pytanie – jak to
wyglądało w przeszłości - jakie były efekty z podejmowania tego typu uchwał
w ostatnich 3 latach.
W odpowiedzi Skarbnik Miejski powiedział, że w 2013 roku podjęta została przez
Wysoką Radę bardzo podobna uchwała bazująca na poprzednim
rozporządzeniu. Wówczas z tego typu pomocy skorzystał jeden przedsiębiorca –
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POLINOWA – przedsiębiorca zatrudniający ponad 1000 osób. Stwierdził też, że
dobrą praktyką jest posiadanie tego typu regulacji i stymulowanie rozwoju
gospodarczego naszego regionu.
Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały..
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wsparcie
inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą
inwestycją na terenie miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XVIII/126/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzew
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w 2015 roku.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że ustawa Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. artykułem 34a nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia
corocznie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz
czasu trwania sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa
corocznie organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego
sezon kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystąpił
z wnioskiem z dnia 18 listopada 2015 r. o umieszczenie w wykazie kąpielisk
jednego kąpieliska położonego w centrum miasta nad Jeziorem Durowskim. Na
podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego w roku
2016. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie od 25
stycznia do 15 lutego 2016 r. poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej. Projekt uchwały po przeprowadzeniu konsultacji społecznych został
pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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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 wykazu kąpielisk na
terenie miasta Wągrowca w 2015 roku.
Uchwała Nr XVIII/127/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 10 min. przerwę do godz. 1720.

ad. pkt 12
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – Michał Nowak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
miasta Wągrowca na lata 2016-2026”.
Ponadto w imieniu Burmistrza Miasta wniósł autopoprawki do omawianego
projektu uchwały:
- na str. 11 w pkt 2.2.1. Powiazania drogowe - w drugim zdaniu słowo „Szeroką”
zamienić słowem „Aleją Jana Pawła II”,
- na str. 18 w pkt. 4.4.2. – Wymiana taboru w komunikacji miejskiej – pierwszy
punkt o treści – „wymiana 3 autobusów i zastąpienie ich autobusami 12 m,
spełniającymi wymogi norm silników EURO (1 szt.) i silnikami z napędem
hybrydowym (2 szt.)” zastąpić zdaniem – „wymiana 4 autobusów i zastąpienie ich
3 autobusami 12m, spełniającymi wymogi norm silników EURO 6 (1 szt.)
i silnikami z napędem hybrydowym (2 szt.) oraz elektrycznym minibusem”,
- na str. 20 w pkt. 5.2.1 – Dostępność miejsca – w podpunkcie 4 wyrazy „ZSZ nr
1, ZSZ nr 2” zastąpić – „ZSP nr 1 i ZSP nr 2” oraz w podpunkcie 9 słowo
rejonowy napisać z dużej litery,
- na str. 21 w tabeli w drugim wierszu nazwę ulicy „Bukowskiego” zastąpić
wyrazem – „Bukowieckiego”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że ustawa o Publicznym
Transporcie Zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010, nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek opracowania, w mieście liczącym ponad 50 000
mieszkańców, „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
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zbiorowego”, zwanego dalej „planem transportowym”. Miasto Wągrowiec ma
zorganizowany transport publiczny i mimo mniejszej liczby mieszkańców,
posiada „Zintegrowanego Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta
Wągrowca na lata 2010-2020”. Integracja wojewódzkiego transportu kolejowego
z komunikacją miejską w naszym mieście wymusza wprowadzenie istotnych
zmian w organizacji transportu publicznego. Zmiany te zawarte są w załączniku
do uchwały. Także w związku z ubieganiem się przez Zakład Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu o dofinansowanie zakupu nowoczesnych
niskoemisyjnych autobusów, zachodzi konieczność podjęcia uchwały o przyjęciu
„Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla
Miasta Wągrowca” na lata 2016-2026.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Jakub Zadroga stwierdził, że od pewnego czasu Pan Burmistrz pracuje nad
planem rozwoju komunikacji miejskiej, który ma usprawnić ruch samochodowy
w mieście. W tym temacie radny przedstawił swoje uwagi dotyczące
przystanków i proponowanych linii autobusowych i powiedział, że nie obsługują
one wszystkich osiedli tak jak to powinno być. Mówił też, że aby zachęcić ludzi
i przekonać ich aby przesiedli się na komunikację miejską należy alternatywnie
stworzyć im bardzo blisko przystanki. W tej sprawie radny przygotował i odczytał
wniosek w imieniu mieszkańców Osiedla Polna – Straszewska (skierowany na
ręce Burmistrza Miasta) – załącznik nr 10 do protokołu;
- Michał Nowak – Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
powiedział, że to co radny Jakub Zadroga powiedział było prawdą na etapie
pierwszych przymiarek do opracowania linii komunikacyjnej Osiedle Wschód –
Osiedle Polna Straszewska. Wyjaśnił, że planowany był przejazd, który nie do
końca spełniał standardy obsługi Osiedla Polna – Straszewska ponieważ
zaproponowana w pierwszej fazie trasa, która miała przebiegać bezpośrednio
z ulicy Janowieckiej w ulicę Polną pomijała istniejące już zatoki autobusowe przy
sklepie. W drugiej wersji poprowadzono autobus ulicą Janowiecka w stronę ulicy
Straszewskiej , potem miał skręcić w ulicę Łakińskiego, Polną i wyjechać na
obwodnicę (BRICO MARSCHE). W tym przejeździe pominięto ulicę Straszewską
(osiedle bloków). Powrót tego autobusu był ulicą Straszewską z pominięciem
ulicy Polnej. W fazie opracowania konkretnego już rozkładu jazdy, czyli
sprawdzenia czasów przejazdów, autobus linii, który miałby obsługiwać ten
obszar pokazał trudności. Skręty w ulicę Straszewską, Polną posiadają bardzo
małe łuki – autobus który tam wjeżdża ma bardzo duże trudności w bezpiecznym
wykonywaniu manewrów oraz jest to obszar domków jednorodzinnych, gdzie nie
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ma zakazu postoju samochodów osobowych i przejazd autobusem np. ulicą
Tylmana jest niemożliwy. Dalej mówił o standardach, które określają odległości
między przystankami – akceptowana odległość to 300 – 400 metrów, którą pieszy
jest w stanie, w odpowiednim czasie, pokonać. Powiedział też, że oprócz
radnego Jakuba Zadrogi tylko 1 mieszkaniec zwrócił się z podobnymi
problemami. Kończąc wystąpienie stwierdził, że jak zostanie od września
wprowadzony nowy sposób podróżowania to życie nam zweryfikuje pewne
rozwiązania, gdyż nikt nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, oraz, że firma,
którą zarządza zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
i koryguje trasy oraz, że będzie w miarę bezpieczeństwa starał się by mieszkańcy
byli zadowoleni.
- Burmistrz Miasta powiedział, że nie będzie tak, że z dnia na dzień będą
budowane przystanki autobusowe przy każdym domu. Układ komunikacyjny musi
być wydajny, oparty przede wszystkim o pewne wyliczenia i dostosowany do tego
co stworzyliśmy na samym początku tworząc Zintegrowane Centrum
Komunikacyjne (gdzie będzie realizowany transport zbiorowy, a układ
przesiadkowy będzie na dworcu). Wyraził też obawę, że nie uda się zadowolić
wszystkich mieszkańców i obsłużyć każdą ulicę, gdyż standardy, które zostały
przyjęte – 5 min. dojście do przystanku autobusowego - jest optymalne i nie
można doprowadzić do takiej sytuacji, że będą budowane przystanki autobusowe
co 100 metrów. Mówił też o priorytetach jak poprawić komunikację samochodową
w mieście i stwierdził, że pierwszej kolejności należy ustalić układ pieszy
następnie zbiorowy, rowerowy, a na końcu samochodowy. Odniósł się też do
wypowiedzi Dyrektora ZKM i powiedział, że od 1 września będzie obowiązywała
reforma transportu zbiorowego i jeszcze długo w tym temacie będzie się
rozmawiało. Zdaniem Burmistrza wszystko idzie w dobrym kierunku ponieważ
stworzenie obniżek spowodowało, że od września ubiegłego roku ruch
w transporcie zbiorowym zwiększył się o 100%.
- Jakub Zadroga powiedział, że Burmistrz nie zrozumiał wystąpienia radnego
i stwierdził, że nie oczekuje zwiększenia taboru tylko wnioskuje o rozszerzenie
linii, która obsługiwałaby osiedle Polna – Straszewska, które zamieszkuje ponad
1000 osób oraz, że odległość od tego osiedla do przystanku autobusowego na
ulicy Straszewskiej jest większa jak wspomniał Dyrektor ZKM.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały wraz wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska 14 – głosami „za” przy 7 – głosach – „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla miasta Wągrowca na lata 20162026”.
Uchwała Nr XVIII/128/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 1
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – Michał Nowak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie Polityki
Zrównoważonej Mobilności na lata 2016-2026 „Wągrowiec miasto
zrównoważonej mobilności”.
Ponadto w imieniu Burmistrza Miasta wniósł autopoprawki do omawianego
projektu uchwały:
- na str. 9 w pkt Zagrożenia w drugim podpunkcie wyraz ”ul.” zastąpić wyrazem
„Aleja”;
- na stronie 10 w tabeli zamienić wpis w 4 wierszu drugiej kolumny na –
„Modernizacja taboru Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. poprzez wymianę
4 autobusów i zastąpienie ich 3 autobusami 12 m, spełniającymi wymogi norm
silników EURO 6 (1 szt.) i silnikami z napędem hybrydowym (2 szt.) oraz
elektrycznym minibusem,
- na stronie 10 w tabeli zmienić kwotę „4 000 000,00” w 4 wierszu 3 kolumny na
kwotę – „5 100 000 zł”;
- na str. 14 w pierwszym podpunkcie od góry wyrazy „Stadion Sportowy” zastąpić
wyrazami „Ośrodek Sportu i Rekreacji”
Uzasadniając podjęcie uchwały Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej
powiedział, że Polityka Zrównoważonej Mobilności Miejskiej odpowiada
aktualnym tendencjom europejskim w dążeniu do zrównoważonego rozwoju,
w szczególności w dziedzinie transportu. W dokumentach Unii Europejskiej
zapisano wytyczne i zalecenia, których realizacja umożliwi osiągnięcie celu
generalnego, jakim jest harmonijny rozwój miast i powiązanie ich z obszarami
metropolitalnymi, co zapewni wysoką jakość życia mieszkańców. Realizacja
dziesięciu celów, przedstawionych w Białej Księdze Transportu UE z 2011 r.,
dotyczących utworzenia konkurencyjnego i optymalnego systemu transportu do
2050 r. oraz wytycznych „Polityki Transportowej Państwa na lata 2006–2025”
i „Krajowej Polityki Miejskiej” dają gwarancję realizacji celu strategicznego i celów
głównych polityki zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Wągrowca.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie Polityki Zrównoważonej Mobilności na lata 2016-2026
„Wągrowiec miasto zrównoważonej mobilności”.
Uchwała Nr XVIII/129/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 14
Kierownik Wydziału Oświaty – Pani Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że ustawa o systemie oświaty
umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze
tworzenia programów lokalnych. Wyróżniający się wysoką średnią ocen
uczniowie tych szkół w przyszłości będą wykorzystywać zdobytą wiedzę promując
Gminę Miejską Wągrowiec poza jej granicami: w województwie, kraju, a nawet na
arenie międzynarodowej. Zakłada się również, że realizacja Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyniesie efekty przede
wszystkim dla uczniów, ale też i dla szkół oraz całej lokalnej społeczności. Wobec
powyższego Kierownik Oświaty powiedziała, że podjęcie uchwały jest
uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że Lokalny Program
Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uważa za słuszny, ale trudno było
się radnej zgodzić z faktem iż dyskryminuje się pewną część młodzieży gdyż
w programie tym napisane jest, iż jest to stypendium Burmistrza Miasta
Wągrowca i będą objęte nim tylko dzieci chodzące do szkół prowadzonych przez
Gminę miejską Wągrowiec. Dalej mówiła, że świętym prawem rodziców jest to by
po szkole podstawowej dokonywali dla swojego dziecka wyboru gimnazjum,
a w przypadku gdy zostanie podjęta uchwała w takim brzmieniu jakim ona jest, to
dzieci które zdecydują się pójść do gimnazjum gminnego będą miały prawo czuć
się jak dzieci „gorszego Boga”. Mówiła też, że pieniądze na te stypendia będą
szły z kasy miejskiej, a rodzice dzieci uczęszczających do gimnazjum gminnego
też płacą podatki na rzecz miasta. Radna wyraziła również żal, że po
dwukrotnych dyskusjach w komisjach nie udało się tego tematu dogłębniej
przenalizować. Wspomniała również o wspólnym posiedzeniu komisji na które

27

zostali zaproszeni przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej i wyrazili w tym
temacie swoją opinię. Kończąc wystąpienie powiedziała, że cieszy się, że taki
program powstanie, ale wyraziła żal, że nie został uwzględniony zapis, aby to
stypendium otrzymywali wszyscy uczniowie z naszego miasta;
- Burmistrz Miasta wyraził zadowolenie z faktu, że po raz pierwszy w naszym
mieście rozpoczynamy dyskusję na temat wsparcia naszych najzdolniejszych
uczniów. Powiedział, że to co do tej pory zostało wypracowane na komisjach jest
dobrym projektem. Odniósł się też do wypowiedzi radnej Danuty Strzeleckiej –
Purczyńskiej i poprosił radną by odpowiedziała na pytanie kto finansuje dziecko,
które wybiera inną szkołę niż miejską i kto na tym traci. Następnie powiedział, że
trzeba mieć świadomość, że jeżeli dziecko nie pobiera nauki w naszej szkole to
subwencja do nas nie trafia i przejmuje ją szkoła konkurencyjna, a miasto za to
ma jeszcze dodatkowo nagradzać nie swoich uczniów. Wspomniał, że należy
głośno mówić by dzieci uczyły się w naszych szkołach bo u nas jest system
stypendialny. Mówił, że dzisiaj każdy ma wybór i nasze dzieci mogą uczęszczać
do gimnazjum nie tylko gminnego ale np. do Poznania czy Krakowa i zadał
pytanie czy w takiej sytuacji miasto ma również partycypować w tym stypendium.
Kolejna sprawa w której Burmistrz zabrał głos to kwestia uczniów klas III
i przerzucenia wypłaty stypendiów na szkoły ponadgimazjalne, których organem
wykonawczym jest powiat. Oświadczył, że miasto nie może wchodzić
w kompetencje powiatu. Przekazał też radnym informację, że w powiecie
obowiązuje stypendium za wyniki egzaminu gimnazjalnego i w takim przypadku
stypendia byłyby dublowane. Kończąc wystąpienie powiedział, że dzisiaj
otwieramy system stypendialny i wyraził nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym
kierunku i że coś więcej będzie można powiedzieć od 1 września kiedy system
ten zacznie obowiązywać.
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że sprawa jest prosta
i nie trzeba ingerować w system motywacyjny innych gmin. Zdaniem radnej
uczeń który uzyskał wysoką średnią powinien pójść do Wydziału Oświaty,
przedstawić świadectwo i na podstawie tego ważnego i istotnego dokumentu
Wydział Oświaty powinien wypłacić stypendium.
- Burmistrz Miasta zwrócił się do Rady o poparcie przedłożonego projektu
i powiedział, że być może my jako pierwsi rozpoczynamy w tym temacie dyskusję
i może włodarze sąsiednich gmin podejdą również tak samo do tego tematu jak
my.
Kolejno głos w imieniu Młodzieżowej Rady Miejskiej zabrała Pola Dobrogojski
i odczytała Oświadczenie Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu
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w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży jak niżej:
„Młodzieżowa Rada Miejska w Wągrowcu ma za zadanie reprezentować
interesy młodzieży przed instytucjami rządowymi i samorządowymi, a realizuje
swoje cele poprzez opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wągrowcu
regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia.
Projekt uchwały będący autorstwa strony Pana Burmistrza budzi w nas
pewne zastrzeżenia. Usytuowanie Gimnazjum nr 1 Gminy Wągrowiec w środku
miasta wpływa na to, że jest to częściej wybierane gimnazjum przez uczniów min.
z Osady, ponieważ jest to dla nich komfort – każdy z nas chciałby pracować czy
uczyć się blisko domu. Uważamy więc, że miłym gestem ze strony Urzędu
Miejskiego byłoby włączenie tych uczniów do programu stypendialnego.
Młodzieżowa Rada Miejska uważa, że do stypendium powinni zostać włączeni
uczniowie III klasy gimnazjum, ponieważ to w ostatniej klasie zazwyczaj osiąga
się najwyższe wyniki nauki. Jednocześnie Młodzieżowa Rada Miejska dziękuje
Burmistrzowi Miasta Wągrowca - Panu Krzysztofowi Poszwie – za poczynione
kroki, dzięki którym uczniowie będą wspierani. Do tej pory uczniowie mogli liczyć
na stypendium sportowe. Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce mogli
jedynie pomarzyć o wsparciu.
Młodzieżowa Rada Miejska chciałaby się również odnieść do projektu
strony opozycyjnej. Niestety, ale nie możemy wyrazić poparcia dla tego projektu,
ponieważ żaden projekt nie wpłynął do Nas jak zapewniano. Dodatkowym
powodem, dla którego nie możemy wyrazić wsparcia są wątpliwości, co do
podawanych danych przez stronę opozycyjną. Młodzieżowej Radzie Miejskiej
strona opozycyjna (Pan Jakub Zadroga) przekazał informację, że kwota
przeznaczona na Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży wynosi 6.600 zł. Po konsultacji z Panią Mariolą Czelną, Kierownikiem
Wydziału Oświaty w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu, kwota ta okazała się fikcją.
Młodzieżowa Rada Miejska podejmując decyzję w sprawie wyrażenia wsparcia
w danej kwestii musi posiadać rzetelne dane oraz oficjalne stanowisko danej
strony. Wspaniałe byłoby, gdyby takowe stanowisko było na piśmie, ponieważ
słowa często są ulotne.
Młodzieżowa Rada Miejska ze zrozumieniem przyjmie do wiadomości
decyzję podjętą przez Państwa Radnych”
- radna Natalia Pałczyńska zadała pytanie – jaka jest gwarancja, że uczniowie
klas III otrzymają stypendia będąc uczniami szkoły ponadgimnazjalnej, czy powiat
takie stypendium zapewni uczniom w kolejnym roku, bo może się tak zdarzyć, że
takiego stypendium uczniowie nie otrzymają ani od miasta ani od powiatu;
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- Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że uchwała Powiatu
Wągrowieckiego w sprawie stypendium obowiązuje od 2011 roku. Wspomniała,
że ustawa o systemie oświaty i losy oświaty rozwijają się bardzo dynamicznie
i prawdopodobnie w przyszłym roku wrócimy do tego tematu w związku ze
zmianą sytemu oświaty.
- Przewodniczący Rady Miejskiej – radny Wiesław Zając powiedział, że
zajmuje się stypendiami w szkole w której pracuje i starostwo wyróżnia corocznie
10 najlepszych uczniów , którzy uzyskali największą liczbę punktów na egzaminie
gimnazjalnym bez względu na miejsce zamieszkania. Ponadto starostwo po
zakończeniu każdego półrocza wyróżnia uczniów za wybitne i bardzo dobre
wyniki w nauce. Za wybitne wyniki w nauce, uczeń który uzyskał średnią powyżej
5,0 otrzymuje jednorazowo 700 zł po zakończeniu I półrocza. Wspomniał też
o funkcjonowaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów, które wypłacane jest
przez okres 10 miesięcy w kwocie 250 zł (może je otrzymać tylko 1 uczeń
w szkole) , stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Uchwała Nr XVIII/130/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad. pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Pani Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym 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”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że projekt niniejszej uchwały
stanowi element programu, który wspiera uzdolnione dzieci i młodzież.
Ustanowienie stypendium Burmistrza ma na celu zachęcenie wszystkich uczniów
do jeszcze większej nauki oraz nagradzanie systematyczności oraz chęci, jakie
młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Ma też dawać zachętę innym
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uczniom do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce. Ważnym elementem
tego stypendium jest podkreślenie dobrego zachowania się ucznia.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- radny Jakub Zadroga zwrócił się do Pani Kierownik Oświaty o wyjaśnienie
sprawy wysokości kwoty jaka ma być przeznaczona na realizację omawianego
programu. Powiedział, że miesiąc temu na wspólnym posiedzeniu komisji Rady
padła kwota 6.600 zł, co jest zapisane w protokole, a dzisiaj radni od
przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miejskiej dowiadują się, że Pani Mariola
Czelna oświadczyła radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej, że kwota ta jest fikcją.
Kończąc wystąpienie prosił o wyjaśnienie kogo wprowadza się w błąd.
- Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że tak naprawdę dzisiaj środki na to
zadanie zostały wprowadzone do budżetu. Jeżeli były rozmowy, a było ich kilka,
być może kwota 6.600 zł padła – być może była to kwota orientacyjna, która
dotyczyła jednej szkoły. Dzisiejsza kwota 15.000 zł przyjęta do budżetu jest
również kwotą szacunkową. Powiedziała też, że jakie środki będzie trzeba
zagwarantować dowiemy się dopiero w czerwcu, kiedy otrzymamy informację
o wynikach średnich i ilości złożonych wniosków;
- radny Jakub Zadroga powiedział, że nie rozumie odpowiedzi Pani Kierownik
i ponownie oświadczył, że w protokole zapisana jest kwota 6.600 zł.
- radny Piotr Seemann powiedział, że być może kwota 6.600 zł jest zapisana
w protokole, ale radny oświadczył, że nie pamięta aby taka kwota na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady padła oraz, że Pani Kierownik mówiła, że kwota ta jest
trudna do oszacowania;
- radna Natalia Pałczyńska potwierdziła, że taką kwotę słyszała i zadała pytanie
– dlaczego kwota 6.600 zł pojawiła się w protokole z posiedzenia komisji;
- prowadzący obrady stwierdził, że nie ma sensu dalej tej dyskusji kontynuować
i jeżeli będzie więcej uczniów zasługujących na te stypendia, to na pewno
w budżecie znajdą się środki na ich pokrycie;
- radny Mieczysław Wołejko zwrócił się do prowadzącego obrady aby nie
lekceważył tego problemu, dlatego, że taka kwota została podana podczas
rozmów z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej, która teraz zarzuca
opozycji przedstawianie nieprawdziwych danych;
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- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska przytoczyła zapis § 3 ust. 2 –
„O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia co najmniej jeden
z następujących warunków
- jest laureatem olimpiad i konkursów
przedmiotowych co najmniej szczebla ogólnopolskiego, oraz otrzymał co najmniej
bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną z zachowania” i zadała pytanie – czy zapis ten
dotyczy indywidualnego ucznia czy też grup artystycznych np. muzycznych,
teatralnych itp.;
- Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, ze stypendium przeznaczone jest
na laureata czyli ucznia;
- radny Jakub Zadroga wnioskował o dokonanie w omawianym projekcie

uchwały następujących zmian:
• zmienić zapis § 2 ust 1 na „Stypendium może być przyznawane uczniom
zamieszkałym na stale na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec”
• zmienić zapis § 2 ust 2 na „Stypendium przyznawane jest uczniom klas
IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów za szczególne
osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest
wniosek”
• zmienić zapis § 5 na:
„§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznane stypendium oraz nagrody występuje
rodzic, lub opiekun prawny.
2. Dokumentacja wymagana przy wniosku o stypendium – świadectwo
szkolne.
3. Dokumentacja wymagana przy wniosku o nagrodę – dokument
potwierdzający laureata olimpiad i konkursów przedmiotowych lub
dokument potwierdzający osiągnięcia artystyczne”
Wniosek radnego Jakuba Zadrogi Rada Miejska oddaliła 8 – głosami „za”, 12 –
głosami – „przeciw’ przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt
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”.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska 12 – głosami „za”, 2 – głosami ‘przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę 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”.
Uchwała Nr XVIII/131/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad. pkt 16
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy
miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad. pkt 17 i 18
Radny Mieczysław Wołejko zadał pytanie w związku z podjętą przez Radę
Miejska uchwałą w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu w niepełnym składzie - czy nie zostały naruszone przepisy prawa
tj. art. 18a ust 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 22 ust. 1 Statutu Gminy
miejskiej Wągrowiec. Zdaniem radnego powyższe przepisy wskazują Radzie
dyspozycje w jaki sposób powołuje się członków Komisji Rewizyjnej. Radny
wyraził również wątpliwość czy taka komisja w niepełnym 4 – osobowym składzie
może prawnie działać i podejmować istotne decyzje, gdyż Statut Gminy miejskiej
Wągrowiec przewiduje 5 – osobowy skład Komisji Rewizyjnej, a nie skład ”od –
do”.
Radny Tomasz Kruk nie zgodził się z wypowiedzią radnego Mieczysława
Wołekjo i powiedział, że cytowane przez radnego przepisy prawa pozwalają
Klubom Radnym na zgłaszanie kandydatów, jednak nie oznacza to żadnego
automatyzmu w wyborze, gdyż to do kompetencji Rady Miejskiej należy wybór
członków Komisji Rewizyjnej, a nie do Klubów. Dalej radny mówił, że gdybyśmy
uwzględnili tok myślenia, który prezentuje radny Mieczysław Wołejko to Kluby
Radnych miałyby pewną autonomię, że kandydat który zostanie zgłoszony przez
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Klub, musi być przez Radę zaakceptowany. Radny powiedział też, że
od momentu złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
jak i członka tej komisji przez radnego Adama Kiełbasiewicza, Komisja Rewizyjna
działała w niepełnym składzie. W związku z tym zadał radnemu Mieczysławowi
Wołejko pytanie – dlaczego tego argumentu do tej pory nie użył, że Komisja
Rewizyjna działa niezgodnie z prawem w niepełnym składzie i dlaczego dopiero
dzisiaj zauważył ten problem. Powiedział też, że wczytał się w orzecznictwo
i powiedział, że takie sytuacje miały już miejsce i przytoczył wyrok z 2007 roku
Wojewódzkiego Sądu Najwyższego z Białegostoku.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zadała dwa pytania:
- pierwsze dotyczyło odpowiedzi radcy prawnego na pytanie - czy Komisja
Rewizyjna w składzie 4 – osobowym bez przedstawiciela Klubu Radnych ”Bliżej
Ludzi” może zgodnie z prawem działać,
- drugie pytanie skierowane było do Burmistrza i dotyczyło internetu
szerokopasmowego – na jakim etapie jest on w Wągrowcu i kiedy zostanie
podłączony do instytucji, szkół i budynków mieszkalnych.
Radna Natalia Pałczyńska powiedziała, że również oczekuje odpowiedzi radcy
prawnego na pytanie czy Komisja Rewizyjna w składzie 4 – osobowym bez
przedstawiciela Klubu Radnych ”Bliżej Ludzi” może zgodnie z prawem działać.
Radny Stanisław Igielski zadał pytanie – jaki jest skład pocztu sztandarowego
Rady Miejskiej.
Radny Andrzej Reis zadał pytanie Panu Burmistrzowi czy mieszkańcy
Wągrowca będą mieli możliwość wspólnego kibicowania polskiej reprezentacji
podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Burmistrz Miasta na pytanie radnej Danuty Strzeleckiej - Purczyńskiej dotyczące
internetu szerokopasmowego powiedział, że na terenie miasta jest zasadniczy
element, który posłuży do jego rozprowadzenia. Problem dotyczy wyboru
operatora. Jest program, który takie zadanie finansuje (na poziomie jednostek
samorządu terytorialnego), ale my jako miasto nie łapiemy się na ten program.
Jeżeli coś w tym temacie się zmieni, Burmistrz oświadczył, że na bieżąco będzie
radnych informował. Na pytanie radnego Andrzeja Reisa powiedział, że miasto
myśli o stworzeniu w mieście strefy Euro 2016 (Amfiteatr, Rynek lub hala OSiR).
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że skład pocztu sztandarowego Rady
Miejskiej jest płynny i do reprezentacji w poczcie zaprosił wszystkich chętnych
radnych.
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Radna Natalia Pałczyńska ponownie ponowiła pytanie do radcy prawnego - czy
Komisja Rewizyjna w składzie 4 – osobowym bez przedstawiciela Klubu Radnych
”Bliżej Ludzi” może działać zgodnie z prawem.
Radca prawny Marzena Borowińska powiedziała, że na pytanie radnej Natalii
Pałczyńskiej udzieli odpowiedzi na piśmie.

ad. pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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