Protokół nr XX/2016
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 18 maja 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1630 .
Otwarcia obrad XX nadzwyczajnej 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 uczestniczyło 21 radnych na 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:
- Pan Bogdan Smykowski – Zastępca Burmistrza Miasta;
- Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta;
- Pani Lidia Kozdęba – Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1.
2.
3.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033.
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ad.pkt. 1
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu
spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych
może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu
terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Podejmowanie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
szczególnie utrudnione wobec osób, które zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymagają doprowadzenia do izby
wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub
wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – w przypadku, gdy nie jest
właściwe doprowadzenie do miejsca zamieszkania. Izba wytrzeźwień jest podmiotem
najlepiej przygotowanym do przyjmowania osób, które swoim zachowaniem dają
powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub
zdrowiu innych osób. Izba zapewnia zachowanie odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych i opiekę wykwalifikowanego personelu. Doprowadzanie oraz
przetrzymywanie osób nietrzeźwych w Komendzie Policji lub w Szpitalu
dezorganizuje pracę tych jednostek. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła
umożliwi zapewnienie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pile, w ramach którego działa Dział Opieki nad Osobami
Nietrzeźwymi, całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych
z terenu Miasta Wągrowca oraz prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek
działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze
profilaktycznym.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piła.
Uchwała Nr XX/132/2016 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
ad.pkt. 2
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że pismem z dnia
22 kwietnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na
zadania zlecone o kwotę 30.515,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
zmniejszając równocześnie o tę samą kwotę plan dotacji na zadania zlecone w
zakresie rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego. Pismem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojewoda
Wielkopolski określił ostateczne kwoty planu dotacji dla zadań własnych
realizowanych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku. Dla rozdziału
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan został zwiększony
o kwotę 3.680,00 zł, a dla rozdziału 80104 – Przedszkola plan został zwiększony
o kwotę 50.335,00 zł. Powyższe pozwala na zmniejszenie zaangażowania wolnych
środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego o kwotę 54.015,00 zł. Pismem
z dnia 22 kwietnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu
dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 387,00 zł z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 14.000,00 zł, przeznaczając je na:
Ochrona zdrowia - 10.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych
z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – ostateczne rozliczenie nadwyżki
z lat ubiegłych – równocześnie dokonując przesunięcia środków w planie wydatków
zabezpiecza się środki w łącznej kwocie 10.868,00 zł na dotację celową dla Gminy
Piła stanowiącą pomoc finansową z przeznaczeniem na podejmowane czynności
wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Wągrowca
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.000,00 zł zwiększenie planu dotacji
podmiotowej dla Muzeum Regionalnego- na w Wągrowcu
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – zmniejsza się zaangażowanie wolnych
środków w finansowaniu przychodów o kwotę 40.015,00 zł
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.
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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.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2016 r.
Uchwała Nr XX/133/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt. 3
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033.
Wniósł również w imieniu Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały - w związku z faktem otrzymania w dniu 17 maja 2016 r. informacji
o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Wągrowiecki żłobek –
wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta” w ramach WRPO na lata
2014-2020. Zaproponował wprowadzenie do załącznika nr 2 przedmiotowej uchwały
nowego zadanie o charakterze bieżącym oraz nazwie w brzmieniu: „Wągrowiecki
żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”. Łączny limit
nakładów dla powyższego zadania wyniesie 109.066,00 zł, a okres realizacji będzie
przypadać na lata 2018-2019 (limit dla roku 2018 wyniesie 39.000,00 zł, a limit dla
roku 2019 wyniesie 70.066,00 zł).
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że w ramach
załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania:
- o charakterze bieżącym:
• „Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy” o łącznym limicie
nakładów wynoszącym 13.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata
2017 – 2018,
• „Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu
publicznego” o łącznym limicie nakładów wynoszącym 18.000,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2017-2018,
• „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta” o
łącznym limicie nakładów wynoszącym 109.066,00 zł oraz okresie realizacji
przypadającym na lata 2018-2019,
- o charakterze majątkowym:
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• „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
modernizacji taboru autobusowego Spółki” o łącznym limicie nakładów wynoszącym
2.100.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2018.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się również
zmiany w następujących zadaniach:
• „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód
w Wągrowcu” – okres realizacji zadania wydłuża się do roku 2018 zmniejszając
równocześnie łączny limit wydatków do kwoty 460.000,00 zł. Limit wydatków dla
roku 2016 pozostaje niezmieniony – w wysokości 60.000,00 zł, limit dla roku 2017
wynosi 350.000,00 zł, a dla roku 2018 ustalono limit w wysokości 50.000,00 zł,
• „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej” – zmniejszeniu
ulega łączny limit wydatków dla zadania, który ustalono na kwotę 1.500.000,00 zł,
zabezpieczając 1.300.000,00 zł na rok 2017 i 200.000,00 zł na rok 2018,
• „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu” okres
realizacji zadania wydłuża się do roku 2018, a łączny limit wydatków dla zadania
pozostaje niezmieniony. Limit wydatków dla roku 2016 pozostaje w wysokości
60.000,00 zł, na rok 2017 ustalono limit w wysokości 60.000,00 zł, a na rok 2018
ustalono limit w kwocie 480.000,00 zł,
• „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu” łączny limit dla zadania zostaje
zmniejszony do kwoty 1.000.000,00 zł. Limit dla roku 2017 ustalono w kwocie
800.000,00 zł, a dla roku 2018 w wysokości 200.000,00 zł,
• „Budowa systemu zarządzania i organizacji ruchu” otrzymuje nową nazwę
w brzmieniu: „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu”. Łączne
nakłady finansowe na realizację powyższego zadania wyniosą ostatecznie
50.000,00 zł, a okres realizacji przypadnie na lata 2017-2018.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy o kwotę 40.015,00 zł
zmniejsza się natomiast zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu deficytu
roku bieżącego. Uaktualnia się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy
zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2016 roku.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Mieczysław Wołejko w temacie dotyczącym realizacji
projektu, który obejmuje kilka zadań takich jak:
- modernizacja taboru autobusowego (zakup 4 autobusów w tym 1 elektrycznego);
- budowa ulicy na odcinku od ulicy Średniej do ulicy Przemysłowej;
- przebudowa ulicy Przemysłowej;
- budowa drogi rowerowej od ulicy Przemysłowej do Osiedla Wschód.
Radny wyraził obawę – czy miasto zdoła zabezpieczyć środki zewnętrzne na
realizację tego projektu i pytał o szanse ich pozyskania oraz czy realizacja tych
inwestycji nie zostanie wydłużona na dalsze lata. Zadał też pytanie - czy
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w przypadku, kiedy nie uda się pozyskać środków unijnych - czy miasto będzie miało
taką możliwość by w pełni zabezpieczyć środki z budżetu na realizację
wspomnianego projektu.
Skarbnik Miejski w odpowiedzi na pytanie radnego stwierdził, że realizacja tego
projektu przypada na lata 2017-2018. Jeżeli chodzi o nasz wkład własny to
zabezpieczamy niezbędne środki i dlatego już nic z naszego budżetu nie będziemy
musieli dołożyć. Jeżeli uzyskamy dofinansowanie, to wówczas po stronie dochodów
będziemy mogli wprowadzić dotację z WRP i wtedy zabezpieczymy całość środków
niezbędnych do realizacji tego projektu. Przypomniał radnym, że łączna wartość
omawianego projektu szacowana jest na 15 mln zł, a wkład własny oscyluje
w granicach 4,5 mln zł. Powiedział, też, że Urząd dokłada wszelkich starań, aby
wniosek aplikacyjny przygotować jak najlepiej, ale sukcesu z podjętych działań nie
można zagwarantować. Skarbnik odpowiedział też na pytanie radnego, co będzie
w przypadku kiedy nie uda się uzyskać dofinansowania - miasto będzie rozważać
każde zadanie indywidualnie, biorąc pod uwagę potrzeby miasta i mieszkańców.
Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką.
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 XX/134/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Na tym posiedzenie nadzwyczajnej sesji zakończono.
Przewodniczący obrad

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

