Protokół Nr XXI/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 czerwca 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1930.
Otwarcia obrad XXI 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 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny – Jacek Dzwoniarski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły z XVIII sesji z 28 kwietnia br. oraz z XIX i XX
nadzwyczajnej sesji z 12 i 18 maja br. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika
Miejskiego” po punkcie 20 porządku obrad.
Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła 18 – głosami „za” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” (nieobecna radna Danuta Strzelecka Purczyńska).
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Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z XVIII sesji z 28 kwietnia br. oraz z XIX i XX
nadzwyczajnej sesji z 12 i 18 maja br.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 rok.
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 dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Janowieckiej i 11 Listopada.
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/106/2012 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania
publicznego, polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi,
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zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy miejskiej Wągrowiec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
miejskiej Wągrowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta
Wągrowca.
18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
19. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Odpowiedzi na wnioski.
24. Zakończenie.
ad. pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
− 4 i 5 czerwca wspólnie z delegacją miasta uczestniczył w uroczystościach
związanych z rocznicą podpisania umowy partnerskiej z gminą Adendorf;
− 12 czerwca uczestniczył w zakończeniu i wręczeniu nagród w Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Ręcznej. Nadmienił, że pierwsze miejsce w tym turnieju zdobył
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu;
− 24 czerwca uczestniczył w uroczystości zakończenia roku akademickiego
Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
− 29 czerwca uczestniczył w prelekcji Marcina Podemskiego z IPN Oddział
w Poznaniu pt. "Poznański Czerwiec '56: przyczyny, przebieg, następstwa".
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma:
- mieszkańców Wągrowca dotyczące zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Marcinkowo, które zgodnie
z kompetencja przekazałem Panu Burmistrzowi, który udzielił wnioskodawcom
odpowiedzi;
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- Klubu Radnych „Bliżej Ludzi” dotyczące Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz
nadzwyczajnej sesji zwołanej na 12 maja br. – nadmienił, że pisemna odpowiedz
zostanie udzielona niebawem.
Ponadto oznajmił radnym, 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 dwa posiedzenia:
- 21 czerwca – posiedzenie wyjazdowe w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy
Letniej, którego tematem była ocena przygotowań placówek oświatowych do roku
szkolnego 2016/2017 i przegląd szkolnego boiska;
- 23 czerwca komisja opiniowała materiały sesyjne.
W okresie między sesjami Przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 1 maja br. - wręczanie nagród i dyplomów uczestnikom "Wągrowieckiej
Dychy"- OSiR;
− 2 maja br. - otwarcie wystawy Pomniki Wiary na Ziemi ŁekneńskoWągrowieckiej- Muzeum Regionalne w Wągrowcu;
− 3 maja br.- uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny- parafia pw. bł. Michała
Kozala w Wągrowcu; festyn 3-majowy na placu przed świątynią;
− 6 maja br.- Szkoła Podstawowa nr 2- XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Cyctersach;
− 17 maja br.- uroczysta gala Gazety Pomorskiej- "Złota Setka" w Bydgoszczy;
− 21-22 maja br. - XIII Regionalnych Rolnych w Bielicach;
− 28-30 maja br.- I Ogólnopolski Festiwal Filmów Satyrycznych w Mogilnie;
− 30 maja 2016 r. - OSiR- IV Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży;
− 1 czerwca br.- VII edycja Przedszkolandii i Szkolandii z okazji Dnia Dziecka,
OSiR;
− 15 czerwca br.- posiedzenie Rady Muzeum Regionalnego w Wągrowcu;
− 17 czerwca br. Muzeum Regionalne w Wągrowcu podsumowanie i otwarcie
wystawy pokonkursowej Sztuka Ludowa Pałuk;
− 29 czerwca br.- Miejska Biblioteka Publiczna - prelekcja Marcina Podemskiego
z IPN oddział w Poznaniu pt. "Poznański Czerwiec '56: przyczyny, przebieg,
następstwa".
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła cztery posiedzenia. Tematem
posiedzenia komisji 19 maja była analiza projektów planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca pod kątem inwestycyjnym i prorozwojowym.
Kolejne posiedzenie (24 maja br.), które było wspólnym posiedzeniem
z Komisją Budżetową dotyczyło zmian w funkcjonowaniu transportu
zbiorowego. Tematem posiedzenia komisji 22 czerwca była analiza stopnia
realizacji Strategii Rozwoju Miasta do 2020 roku. Na posiedzeniu wspólnym
komisji 23 czerwca komisja opiniowała materiały sesyjne.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia:
- 19 maja – posiedzenie wyjazdowe wspólne z Komisją Rozwoju Miasta, które
dotyczyło zmian w funkcjonowaniu transportu zbiorowego;
- 16 czerwca - tematem posiedzenia była analiza wykonania budżetu za 2015 r.;
- 23 czerwca komisja opiniowała materiały sesyjne.
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

− 1 maja uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka podczas których nastąpiło
uroczyste przekazanie nowego samochodu strażackiego dla OSP Wągrowiec;

− 3 maja uczestniczył w festynie zorganizowanym na Osiedlu Wschód;
− 24 maja został rozstrzygnięty przetarg na zadanie pn „Modernizacja boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu”. Inwestycję tę
wykona firma Dawar Sport z Poznania, która przedstawiła najkorzystniejszą,
spośród sześciu złożonych, ofertę. Zgodnie z podpisaną umową Dawar Sport
spełni marzenie uczniów SP 2 za niespełna 529 tys. zł, czyli ponad 270 tys. zł
mniej niż przewidywał to kosztorys inwestorski. Powstanie nowoczesne boisko
wielofunkcyjne oraz czterotorowa bieżnia poliuretanowa i profesjonalna
skocznia do skoku w dal. Nowe boisko zaspokoi potrzeby miłośników wielu
dyscyplin sportowych – oprócz gry w piłkę nożną, będzie można tam
doskonalić umiejętności gry w piłkę ręczną, koszykówkę (dla której powstaną
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dwa boiska), a także siatkówkę. Wszystkie boiska będą miały przyjazną
w użytkowaniu powierzchnię poliuretanową, a całość otoczą piłkochwyty.
Dodatkowo, dzięki nowej bieżni o długości 60 m oraz skoczni w dal uczniowie
„dwójki” będą mogli rozwijać swoje umiejętności lekkoatletyczne. W ramach
umowy prace przy modernizacji boiska rozpoczną się 1 lipca i mają się
zakończyć do 26 sierpnia;

− 25 maja wraz z głównym instruktorem ds. plastyki w Miejskim Domu Kultury
Ryszardem Dereżyńskim dokonał wyboru najlepszych prac plastycznych
w konkursie plastycznym dla dzieci pod hasłem „Wągrowiec moich marzeń”,
który odbywał się pod patronatem Burmistrza. W konkursie wzięło udział
ponad 300 dzieci, które przedstawiły barwne i ciekawe wizje naszego miasta.
W tegorocznej edycji konkursu najwyższą notę przyznał pracy Zuzanny
Hermann z Przedszkola nr 6 w Wągrowcu, w której narysowane było ZOO;

− 29 maja uczestniczył w otwarciu IV już Ogólnopolskiego Turnieju Karate
Dzieci i Młodzieży „TIGER CUP 2016”, który odbył się w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. W zawodach –
organizowanych przez Wągrowiecki Klub Karate „TIGER”, wzięło udział około
350 zawodników z 23 klubów z całej Polski;

− podczas spotkania inaugurującego Program Senior+, które 31 maja odbyło się
w Miejskim Domu Kultury, spotkał się z seniorami z Miejskiej Rady Seniora
oraz partnerami Programu Senior 60+ promując pierwszy tego rodzaju
program społeczny w naszym powiecie. Podczas tego spotkania wręczył
seniorom pierwsze Wągrowieckie Karty Seniora, a partnerom – oficjalne
akceptacje ich ofert promocyjnych oraz naklejki identyfikacyjne. Powiedział, że
program ruszył 1 czerwca br. i od pierwszego dnia jego funkcjonowania
obserwujemy ogromne nim zainteresowanie wśród seniorów, ale
i wągrowieckich firm, które w uczestnictwie w programie dostrzegają szansę na
promocję i zwiększenie swoich obrotów. Mieszkańców naszego miasta, którzy
ukończyli 60. rok życia najbardziej przekonuje do zgłaszania się po karty
seniora bogatsza z dnia na dzień oferta zniżek oraz bonifikat oraz możliwość
bezpłatnego podróżowania autobusami komunikacji miejskiej. Już w połowie
czerwca kartę tę odbierał tysięczny mieszkaniec naszego miasta, a do dzisiaj
odebrało je i korzysta z dobrodziejstw, jaką daje jej posiadanie (aktualna 30
czerwca liczba) ….. wągrowieckich seniorów. Program Senior 60+ zgromadził
też rekordowo szybko już ponad 30 partnerów;

−

pod koniec maja, na cztery i pół roku przed terminem spłaty, Aquapark
Wągrowiec przelał na konto banku ostatnie 525 tysięcy złotych zobowiązań.
Dodatkowo spółka zaoszczędzi 75 tysięcy złotych dzięki umorzeniu przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska trzech ostatnich rat od udzielonej
przed laty pożyczki na montaż instalacji solarnej na dachu budynku. Szybsza
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spłata zobowiązań to z jednej strony poprawa kondycji finansowej spółki,
a z drugiej m.in. korzyści wynikające ze zwolnienia blokowanej corocznie
w budżecie kwoty poręczenia dla Aquaparku – w tym roku zabezpieczono na
ten cel ponad 100 tysięcy złotych. Nie tylko zakończenie spłaty kredytu wpłynie
na poprawę wyniku finansowego miejskiej spółki w kolejnych latach. Ważne
jest też to, że Aquapark cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością.
Wągrowiecką pływalnię odwiedziło od chwili jej powstania już około 945 tysięcy
osób, co oznacza średnio 15 tysięcy klientów miesięcznie;

− 1 czerwca dzieci miały swoje święto, a z tej okazji w hali OSiR odbyły się
„Przedszkolandia” oraz „Szkolandia” – zawody dla najmłodszych dzieci
prowadzone w formie zabawy, których głównymi celami są popularyzacja
zdrowego trybu życia, edukacja przez sport oraz doskonalenie umiejętności
współpracy w grupie. Na zakończenie zawodów, gratulacje małym sportowcom
złożył, w imieniu Burmistrza, wiceburmistrz Bogdan Smykowski;

− 3-4 czerwca wraz z delegacją naszego miasta gościł w partnerskiej gminie
Adendorf, biorąc udział - na zaproszenie strony niemieckiej w uroczystych
obchodach 15-lecia wzajemnej współpracy. Podczas kilkudziesięciogodzinnej
wizyty w Niemczech delegacja brała udział w uroczystej sesji Rady Gminy
Adendorf, organizowanej dla uczczenia 15-lecia partnerstwa, w trakcie której
Burmistrz wygłosił okolicznościowe wystąpienie. Razem z delegacją
uczestniczył także w obchodach Dni Adendorfu;

− 5 czerwca obchodzono w Wągrowcu Dzień Dziecka. Tego dnia na terenie
całego miasta odbyło się wiele imprez, w których tłumnie uczestniczyły
wągrowieckie rodziny. W Parku 600-lecia zorganizowano dla nich wielki Piknik
Rodzinny, na stadionie OSiR – Euro Cup 2016 Mistrzostwa Piłkarskie Europy
dla Dzieci z roczników 2007/2008 (21 klubów i szkółek piłkarskich, w tym z
partnerskiego Schonwalde), na promenadzie nad Jeziorem Durowskim –
Zawody Wędkarskie dla Dzieci połączone z piknikiem rodzinnym, w MDK –
mistrzostwa Wągrowca w szachach błyskawicznych, zakończenie sezonu
pływackiego szkoły „Lider” w Wielspinie, oraz przyjazd parowozu turystycznego
z Poznania i jego przejazd do Rogoźna;

− 7 czerwca w Przedszkolu nr 2 w Wągrowcu odbył się I Przegląd Twórczości
Marii Konopnickiej, który dla wielu dzieci z wągrowieckich przedszkoli
był pierwszą okazją do publicznego występu przed liczną widownią. Na
imprezie tej reprezentowała Burmistrza Kierownik Wydziału Oświaty Mariola
Czelna;

− 11 czerwca, w ramach obchodów Światowego Dnia Honorowego Krwiodawcy,
w auli I LO odbyło się spotkanie z krwiodawcami, podczas którego pięciu
mieszkańców naszego miasta, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach oddali
ponad 50 l krwi, otrzymało przyznane przez Burmistrza medale 25-lecia
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odrodzonego samorządu. Wręczył je tym niezwykłym ludziom wiceburmistrz
Bogdan Smykowski;

− tego samego dnia – na zaproszenie strony węgierskiej uczestniczył w forum
cywilnym i workshopie pt. „Udział mieszkańców w europejskim życiu
publicznym — wzmocnienie udziału społeczeństwa” w partnerskim mieście
Gyula. Przedstawił tam prezentację pt. „Rola organizacji pozarządowych
w życiu i rozwoju miasta Wągrowca”. Podczas tej wizyty uczestniczył też
w uroczystości odnowienia umów partnerskich między Gyulą a Ditzingen (25lecie współpracy) oraz między Gyulą a Kovaszną (10-lecie współpracy),

− 110 uczniów z wągrowieckich i okolicznych szkół podstawowych wzięło udział
w Międzyszkolnych Zawodach Pływackich o Puchar ufundowany przez
Burmistrza, które 14 czerwca odbyły się w naszym Aquaparku. Głównym
celem zawodów jest już od lat popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
oraz propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Najlepszym
młodym pływakom, pływaczkom i drużynom pływackim Burmistrz wręczył
dyplomy, medale i puchary;

− tego samego dnia, wraz z

Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem

Zającem i Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Małgorzatą Fimiak, wręczał nagrody uczestnikom XII
Międzywojewódzkiego Konkursu na Sztukę Ludową Pałuk w Twórczości
Dzieci, Młodzieży i ich Opiekunów, zorganizowanego przez Muzeum
Regionalne w Wągrowcu. Na konkurs wpłynęło 214 prac dzieci i młodzieży
szkolnej, a jego niezmienna od lat popularność dowodzi, że sztuka pałucka ma
wśród najmłodszych reprezentantów naszego społeczeństwa naprawdę
godnych reprezentantów;
− 21 czerwca udział w Walnym Zebraniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów Samorządowych;

− 22 czerwca uczestniczył w zakończeniu jubileuszowego, piątego roku
akademickiego Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku
tytuł magistra seniora odebrało 109 słuchaczy tej uczelni. Warto nadmienić, że
w ciągu pięciu lat studiowało w niej w sumie niemal 300 słuchaczy. Korzystając
z tej okazji złożył wszystkim studentom, wykładowcom i twórcom WUTW
serdeczne gratulacje, tym bardziej, że od lat jest pod ogromnym wrażeniem
aktywności wągrowieckich seniorów we wszelkich dziedzinach życia;

− 24 czerwca uczestniczył w uroczystościach zakończenia roku szkolnego
w szkołach podstawowych nr 3 i nr 4 oraz w pożegnaniu absolwentów
wągrowieckiego gimnazjum;

− tego samego dnia spotkał się z dyrektorem OSiR

-u, na oddanym niedawno

do użytku polu campingowo-caravaningowym, by przy tej okazji omówić
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planowane w przyszłości inwestycje na terenie ośrodka. Odnowione pole
campingowo-caravaningowe zostało wpisane na oficjalną listę tego typu
obiektów prowadzoną przez Polską Federację Campingu-Caravaningu pod
numerem 177. Może ono przyjąć nawet 50 camperów oraz pełnić funkcję pola
namiotowego.
Jest
tutaj
czternaście
skrzynek
doprowadzających
i rozprowadzających energię elektryczną, każda z trzema przyłączami. Turyści
mają także do dyspozycji domki letniskowe oraz centralnie położony budynek
socjalny z nowoczesnymi toaletami, prysznicami oraz zmywalnią;

− również 24 czerwca uczestniczył w uroczystości zakończenia roku
akademickiego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, której mury opuściło
już ponad cztery tysiące absolwentów;

− 27 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej obchodzono 60. Rocznicę
Poznańskiego Czerwca 1956. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej
uczestniczył w prelekcji Marcina Podemskiego - historyka z Oddziałowego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, w której omówiono zarówno
przyczyny buntu robotniczego i jego przebieg, jak i jego następstwa.
ad. pkt 6
Skarbnik Miejski – Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił
radnym najważniejsze elementy sprawozdania finansowego oraz z wykonania
budżetu Miasta Wągrowca za rok 2015. Następnie zapoznał radnych z opinią
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu
w Pile o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2015 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia
2015 rok - opinia pozytywna.
Kolejno Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta - Sławomir Wojcieszak przedstawił
radnym informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowią
załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca
i informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.
W dyskusji głos zabrał radny Mieczysław Wołejko i powiedział, że nie bez
znaczenia zabiera głos w tym punkcie, ponieważ ta uchwała nad którą
procedujemy, która będzie poddana pod głosowanie ma związek z udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi Miasta. Mówił też o swoich wnioskach, które wysuwa
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po pewnej obserwacji i sposobu działania Burmistrza, pracy i relacji panujących
wewnątrz Urzędu, jak również po tym co było procedowane i uchwalane na
sesjach. Oświadczył, że jest godzien podziwu dla fachowości i profesjonalizmu
Pana Skarbnika i że bardzo żałuje, że odchodzi z pracy. Zdaniem radnego
odejście z pracy Skarbnika było związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz
relacjami pomiędzy Urzędem, a Burmistrzem, które przebiegają nie tak, jak
powinny.
W tym momencie prowadzący obrady powiedział, ze wywód radnego odbiega od
przyjętego porządku obrad i poprosił o skupienie się na zagadnieniu, które
obejmuje ten punkt obrad.
Radny Mieczysław Wołejko oświadczył że skoro Pan Przewodniczący Rady
odebrał radnemu głos w tej kwestii, to podejmie ten temat w następnym punkcie.
Pozostali radni nie wzięli udziału w dyskusji i prowadzący obrady dokonał jej
zamknięcia.
Kolejno głos zabrał Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski, który w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 rok
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Zarządzeniami Nr 58/2016
z dnia 24 marca 2016 roku oraz Nr 87/2016 z dnia 4 maja 2016 roku Burmistrz
Miasta Wągrowca przedłożył Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego za 2015 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu uchwałą nr SO.0954/16/14/Pi/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 roku
wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia
Miasta Wągrowca. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu na
posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 roku pozytywnie zaopiniowała
przedstawione sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2015 rok. Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W związku z powyższym Skarbnik Miejski powiedział, że podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać za uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
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Rada Miejska 11 – głosami „za”, 7 – głosami „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2015 rok.
Uchwała Nr XXI/135/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Krzysztof Tyborski zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2016 z dnia
13 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2015 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, oraz
odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespołu w Pile nr SO.0955/42/14/Pi/2016 z 16 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2015 rok.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 r.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że w swoim wystąpieniu skupi się na
kilku merytorycznych sprawach, które będą dla radnego podstawą aby głosować
za nieudzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta:
- zła gospodarka mieniem komunalnym, w szczególności generowanie strat.
Powiedział, że przykładem niedbalstwa jest generowanie strat na obiektach
dworca, gdzie przez dłuższy okres czasu miasto nie podejmuje właściwych
działań celem zagospodarowania istniejących lokali użytkowych oraz nie
egzekwuje od wykonawcy wymogów, które przewiduje gwarancja objęta umową.
Radny stwierdził, że do tej pory miasto drepcze w miejscu, gdyż są liczne wady
na dworcu, które do tej pory nie zostały usunięte. Wspomniał też o parkingach,
które generują dla miasta duże straty;
- brak odpowiedniej polityki gospodarowania lokalami użytkowymi. Powiedział, że
w tym zakresie miasto wyprzedaje lokale użytkowe, bądź przejmuje obiekty, które
wymagają adaptacji. Jako przykład podał budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy
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Społecznej, który był adoptowany od pewnego czasu i można było tam rozwijać
działalność, ale niestety wprowadzono nową działalność, która zajęła tę
powierzchnię, a obecnie próbuje się wyprowadzić MOPS do innego nietypowego
budynku;
- nie realizowanie uchwał Rady przez Burmistrza. Radny ubolewał, że w planie
pracy Komisji Rewizyjnej brak jest tematów związanych z kontrolą Burmistrza
w tym zakresie;
- naruszenie procedury absolutoryjnej, poczynając od wątpliwości, co do samej
Komisji Rewizyjnej. Wspominając o uchyleniu w trybie nadzoru przez Wojewodę
uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej powiedział,
że dalsze konsekwencje procedury absolutoryjnej pójdą również w tym kierunku.
Następnie Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa odniósł się do zarzutów
radnego Mieczysława Wołejki:
- odnośnie kwestii, że źle się dzieje w Urzędzie, że nie ma dobrych relacji, że jest
to powód odejścia z pracy Skarbnika, że są jakieś dziwne sprawy, które
powodują, że Urząd źle pracuje - Burmistrz zapewnił radnego, że jest zupełnie
odwrotnie i skierował podziękowania za rzeczową realizację budżetu w 2015
roku szczególnie do Zastępcy Burmistrza i Skarbnika z którym jak zapewnił
radnych, współpraca układała się bardzo dobrze i wyraził nadzieję, że radni
w głosowaniu podziękują Panu Skarbnikowi za dotychczasową pracę. Osobne
podziękowania skierował do pracowników Urzędu oraz kierowników naszych
jednostek organizacyjnych;
- odnośnie zarzutu złego gospodarowania mieniem komunalnym powiedział, że
dworzec jest sztandarowym przykładem formacji, którą reprezentuje radny
Wołejko i który przez jeszcze kilka lat będzie się nam „odbijał czkawką”. Mówił,
że inwestycja ta jest na ukończeniu, jednak cały czas miasto boryka się
z nieprzewidzianymi trudnościami i przypomniał radnym jak w 2014 roku, kiedy
również był radnym zapewniano Radę, że wszystko przebiega znakomicie,
a potem okazało się, że dodatkowo trzeba szukać 700.000 zł. Wspomniał też, że
dzisiaj przyjeżdżają do Wągrowca wójtowie i burmistrzowie innych miast by
zobaczyć jak wygląda nasz dworzec i poznać nasze doświadczenie, tylko z tą
różnicą, że oni są w blokach startowych do pieniędzy unijnych i w 85% te
pieniądze dostaną, a my musimy rozpocząć spłatę pożyczki. Kończąc wypowiedź
w tej kwestii powiedział, że mówienie o niegospodarności inwestycji, której nie był
projektantem i do końca wykonawcą jest wielkim nieporozumieniem;
- odnośnie kupowania i sprzedaży budynków powiedział, że w ostatnim czasie
Wągrowiec specjalizował się, jako jedyne miasto w Polsce w budowie restauracji
i trudno się dziwić, że na potężną restauracje na dworcu nie ma nabywcy.
Wspomniał również o restauracji Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz restauracji
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w Aquaparku, z którą również były problemy, jak również szeregu innych tego
typu sprawach z przeszłości z którymi trzeba sobie radzić;
- w kwestii nie wykonania uchwał powiedział, że odpowiedzi do radnych dotarły
i zacytował jeden z art. ustawy o finansach publicznych – „przygotowanie uchwały
budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały
należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego”.
Kończąc wypowiedz w tej kwestii powiedział, że burmistrz odpowiada za
konstrukcję budżetu i jego zmiany, a rada jedynie może się z tymi zmianami nie
zgodzić.
- w kwestii zakupu budynków i różnych roszad inwestycyjnych powiedział, że ma
to ścisły związek z tym co dzieje się w kraju, że musimy mieć świadomość
realizacji kolejnej reformy edukacyjnej w związku z którą trzeba już podjąć pewne
kroki na kilka lat do przodu.
Kończąc wystąpienie Burmistrz powiedział, że budżet 2015 roku, został w sposób
rzetelny wykonany i prosił Wysoką Radę o udzielenie absolutorium.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że przykład idzie z góry i powoływanie się
na poprzedników nie przystoi Panu Burmistrzowi oraz, że nie powinien narzekać
na poprzedników tylko realizować to co jest do zrealizowania i ponownie zarzucił
Burmistrzowi niegospodarność przy przebudowie dworca, a w szczególności nie
egzekwowania umowy gwarancyjnej.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania
budżetu Miasta Wągrowca za 2015 rok poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 rok.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11- głosami „za”, 7 – głosami – „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2015 rok.
Uchwała Nr XXI/136/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutowa przerwę do godz. 1800.
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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 następujące zmiany:
• pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 8.340,00 zł z przeznaczeniem
na finansowanie ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
• w związku z zamiarem uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w
sprawie
przystąpienia
do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca
w
rejonie
ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej zabezpiecza się środki w
kwocie 714,00 zł na wypłatę kary umownej na rzecz wykonawcy
przedmiotowego planu. Powyższe środki zabezpiecza się dokonując
odpowiednich przesunięć w ramach rozdziału 71004 – Plany
zagospodarowania przestrzennego,
• na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu zgodnie z poniższą
tabelą:
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
852 – Pomoc
85228 – Usługi
4110
-873,00
-123,00
społeczna
opiekuńcze
4120
i specjalistyczne
4170
-5 000,00
usługi opiekuńcze
4300
5 996,00
-85228 - ogółem
5 996,00
5 996,00
852 – ogółem
5 996,00
5 996,00
•

dokonuje się przesunięć związanych z bieżącą realizacją budżetu w ramach
działu zgodnie z poniższym wykazem:
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
750 –
75023 – Urzędy gmin
4260
-5 000,00
Administracja
4410
-4 000,00
publiczna
4420
4 000,00
-75023 - ogółem
4 000,00
9 000,00
75095 – Pozostała
działalność
4430
5 000,00
-750 – ogółem
9 000,00
9 000,00
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•

uruchamia się wolne środki w kwocie 625.000,00 zł, przeznaczając je na
następujące cele:
Transport i łączność
• przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole 500.000,00 zł
Podstawowej
• Nr 4 w Wągrowcu wraz z niezbędną infrastrukturą
Działalność usługowa
10.000,00 zł
• opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Rgielskiej i 11 Listopada – zadanie wieloletnie
5.000,00 zł
• opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej – zadanie
wieloletnie
5.000,00 zł
Oświata i wychowanie
60.000,00 zł
• zabezpieczenie środków na przeprowadzenie prac
remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu
Pomoc społeczna
45.000,00 zł
• opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul.
Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10.000,00 zł
• uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiejskiej

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 88 517 200,37 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 82 876 298,37 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 5 640 902,00 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 91 837 541,37 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 77 595 641,37 zł;
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2) wydatki majątkowe w kwocie 14 241 900,00 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 3 320 341,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami z wolnych środków.”
6) w § 4 kwotę „9 129 545,00 zł” zastępuje się kwotą „5 876 652,68 zł”;
7) w § 5 kwotę „2 556 312,00 zł” zastępuje się kwotą „2 556 311,68 zł”;
8) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
9) § 6 otrzymuje brzmienie:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.”
10) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
12) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
13) § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) celową w wysokości 269 000,00 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
250 000,00 zł,
b) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu
ofert 19 000,00 zł.””
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że pismem z dnia 23
maja 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania
własne o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Wkład własny do zadania
w wysokości 3.000,00 zł zabezpiecza się poprzez uruchomienie wolnych
środków. Pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 6.650.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci. Pismem z dnia 16 marca 2016 r. Minister Finansów
poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej
określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok oraz o planowanych dochodach
Gminy Miejskiej Wągrowiec z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
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fizycznych. Na podstawie powyższego pisma o kwotę 205.707,00 zł zmniejsza
się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zwiększając
równocześnie planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od
osób fizycznych o kwotę 70.735,00 zł. Pismem z dnia 9 maja 2016 r. Wojewoda
Wielkopolski poinformował o ustanowieniu dotacji celowej w kwocie
3.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulic pomiędzy
rondem Kaliska a rondem Pałuckim w Wągrowcu” w ramach programu
wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. Przyznaną dotację wprowadza się do planu dochodów
budżetu. Pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 8.340,00 zł z przeznaczeniem
na finansowanie ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 2.361.368,00 zł, w tym:
- z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji przedmiotowej przekazywanej
z budżetu na utrzymanie lokali mieszkalnych - 657,00 zł;
- z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej niewykorzystanej w
2015 roku części dotacji przedmiotowej przekazywanej z budżetu na utrzymanie
szaletów miejskich oraz placów zabaw i boisk-7.865,00 zł;
- z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu części
dotacji otrzymanej w latach ubiegłych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja
budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”
w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji 1.750.000,00 zł;
- z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
niewykorzystanej w 2015 roku części dotacji celowej otrzymanej na realizację
zadania pn. „Modernizacja chłodni w domu przedpogrzebowym na cmentarzu
komunalnym w Wągrowcu” - 2.236,00 zł;
- z tytułu zwrotu przez OSP w Wągrowcu niewykorzystanej części dotacji
inwestycyjnej udzielonej z budżetu w 2015 roku na zakup samochodu
pożarniczego - 31.448,00 zł;
- z tytułu wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Wągrowcu Sp. z o.o. dywidendy za rok 2015 - 500.000,00 zł;
- z tytułu wpływu na rachunek budżetu dotacji celowej stanowiącej refundację
wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. „Wyznaczenie
kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez
opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec” 40.775,00 zł;
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- z tytułu zwrotu przez jedno ze stowarzyszeń niewykorzystanej części dotacji
otrzymanej z budżetu w 2015 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
i sportu - 559,00 zł;
- z tytułu wpływu na rachunek budżetu dotacji celowej stanowiącej refundację
wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację zadania pn. „E-integracja
mieszkańców Wągrowca” - 27.828,00 zł.
O kwotę 43.000,00 zł zwiększa się plan dochodów realizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu z tytułu spłat należności zasądzonych
wyrokiem sądu zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków
bieżących w zakresie powyższej jednostki, w tym w zakresie rozdziału 85214 –
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
o kwotę 2.952,00 zł, w zakresie rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
o kwotę 34.052,00 zł oraz w zakresie rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5.996,00 zł.
W związku z ostateczną spłatą przez Spółkę Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.
kredytu inwestycyjnego poręczonego przez Gminę Miejską Wągrowiec wykreśla
się z budżetu rezerwę celową ustanowioną na ewentualną spłatę udzielonego
poręczenia w wysokości 135.000,00 zł. Równocześnie w związku z istotnym
zwiększeniem poziomu wydatków budżetu o kwotę 60.000,00 zł zwiększa się
poziom rezerwy celowej ustanowionej na realizację zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego (wielkość rezerwy po zmianie wyniesie 250.000,00 zł).
Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 2.480.504,00 zł, w tym:
Transport i łączność - 500.000,00 zł - przebudowa dróg i miejsc postojowych
przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu wraz z niezbędną infrastrukturą.
Gospodarka mieszkaniowa - 600.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na
wykupy nieruchomości na cele publiczne.
Działalność usługowa 16.600,00 zł:
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny –
zadanie wieloletnie - 6.600,00 zł;
- opracowanie miejscowego planu zagosp. przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada – zadanie wieloletnie 5.000,00 zł;
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej – zadanie
wieloletnie 5.000,00 zł.
Administracja publiczna 40.000,00 zł:
- przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii
elektrycznej w ramach zakupu grupowego dla Gminy Miejskiej Wągrowiec 30.000,00 zł;
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- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do WRPO na lata 2014-2020 w ramach
konkursu na ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 10.000,00 zł.
Oświata i wychowanie - 60.000,00 zł - zabezpieczenie środków na
przeprowadzenie prac remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Wągrowcu.
Pomoc społeczna - 45.000,00 zł - opracowanie dokumentacji na adaptację
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.158.604,00 zł:
- zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – rozliczenie nadwyżki z lat
ubiegłych - 962.604,00;
- ustanowienie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja piwnic
budynku dworca PKP w Wągrowcu” - 31.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
Placu Wrzosowego – część do gier i zabaw” (plan po zmianie wyniesie
150.000,00 zł) - 115.000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja
miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku 600-lecia” (plan po zmianie
wyniesie 160.000,00 zł) - 40.000,00 zł;
- uzupełnienie oświetlenia na ul. Wiejskiej - 10.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 60.300,00 zł:
- zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na
organizację imprez ogólnomiejskich - 50.000,00 zł;
- ustanowienie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu na
realizację zadania pn. „Zainspiruj się w Wągrowcu = Get inspired in Wągrowiec” 10.300,00 zł;
Korzystne
rozstrzygnięcia
postępowań
przetargowych
pozwalają
na
zmniejszenie planu wydatków w zakresie następujących zadań inwestycyjnych:
- „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Wągrowcu” o kwotę 240.000,00 zł (plan po zmianie wyniesie 600.000,00 zł),
- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia –
Etap II” (zadanie wieloletnie) o kwotę 195.000,00 zł (plan po zmianie wyniesie
400.000,00 zł).
O kwotę 0,32 zł zmniejsza się plan rozchodów budżetu w związku
z dostosowaniem prognozy spłaty długu do ostatecznego harmonogramu spłat
pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego
otoczenia oraz budowa parkingów”.
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Odstępuje się od zamiaru emisji w 2016 roku obligacji komunalnych w związku,
z czym wykreśla się z planu przychodów budżetu Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych w wysokości 7.223.911,00 zł. Równocześnie celem
zbilansowania budżetu zabezpiecza się przychody budżetu w kwocie
5.876.652,68 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków. W związku
z odstąpieniem od zamiaru emisji w roku bieżącym obligacji komunalnych
dokonuje się również przesunięcia kwoty 15.000,00 zł zabezpieczonej
w budżecie na pokrycie kosztów emisji obligacji zwiększając o powyższą kwotę
plan wydatków w zakresie odsetek płaconych od zaciągniętych zobowiązań.
O kwotę 5.900,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu realizowany przez
Gimnazjum Nr 1 z tytułu różnych dochodów, zwiększając równocześnie o tę
samą kwotę plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie
powyższej jednostki. W związku z zamiarem uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Wągrowcu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic:
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej zabezpiecza się środki w kwocie 714,00
zł na wypłatę kary umownej na rzecz wykonawcy przedmiotowego planu.
Powyższe środki zabezpiecza się dokonując odpowiednich przesunięć w ramach
działu 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu;
- 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;
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – plan przychodów Zakładu
zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł zwiększając równocześnie plan kosztów
o kwotę 42.674,00 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał:
- radny Jakub Zadroga i powiedział, że Pan Burmistrz mówił o tym, jak to Rada
powinna dyskutować, podejmować najlepsze rozwiązania, jak to Pan Burmistrz
przedstawia radnym pewne rozwiązania i to radni tak naprawdę decydują, co jest
najlepszym rozwiązaniem. Mówił o tym ponieważ dzisiaj Rada ma podjąć
uchwałę, w której m.in. ma przekazać 600.000 zł na zakup budynku na potrzeby
MOPS-u. Oznajmił, że problem lokalowy MOPS-u był wynikiem decyzji Pana
Burmistrza, na początku swojej działalności, kiedy zdecydował o przeniesieniu
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Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego do siedziby MOPS-u i co
spowodowało, że w MOPS-ie zaczęło brakować miejsca. Dalej mówił, że skoro
Pan Burmistrz chciał uporządkować tą sprawę i zlikwidować ten Wydział, do
czego miał prawo, to musiał liczyć się z problemami. Zdaniem radnego lepszym
rozwiązaniem byłaby rozbudowa istniejącej siedziby MOPS-u, a nie zakup
budynku od komornika. Kończąc wystąpienie w imieniu Klubu Radnych „Bliżej
Ludzi” wnioskował do Rady o całkowite wykreślenie proponowanej zmiany
w budżecie miasta na rok 2016 w dziale gospodarka mieszkaniowa –
„zwiększenie planu wydatków na wykup nieruchomości na cele publiczne –
600.000 zł”.
- Burmistrz w odniesieniu do wypowiedzi radnego Jakuba Zadrogi powiedział, że
przeniesienie Wydziału Polityki Społecznej nie zakłóciło pracy MOPS-u oraz, że
do samorządu przybywa wiele zadań i należy zastanowić się czy budynek po
MOPS-ie nie wykorzystać na inne cele np. edukacyjne czy przedszkolne.
Zdaniem Burmistrza dzisiaj musimy odważnie i z pełną odpowiedzialnością
podchodzić do tematów, które czekają nas w najbliższym czasie i dlatego decyzja
o zakupie budynku na potrzeby MOPS-u wydaje się najwłaściwsza. Nadmienił
również, że tak naprawdę kupując od komornika ten budynek oszczędzamy,
ponieważ bierzemy w poczet długi, których byśmy prawdopodobnie nie odzyskali.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek
zgłoszony przez radnego Jakuba Zadrogi dotyczący całkowitego wykreślenia
proponowanej zmiany w budżecie miasta na rok 2016 w dziale gospodarka
mieszkaniowa – „zwiększenie planu wydatków na wykup nieruchomości na cele
publiczne – 600.000 zł”., który Rada oddaliła 9 – głosami „za przy 11 – głosach
„przeciw”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie
uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2016r.
Uchwała Nr XXI/137/2016 stanowi załącznik nr 10 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
i powiedział, że w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie
w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się
nowe zadania:
- o charakterze bieżącym:
• „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby
i Wełny" o łącznym limicie nakładów wynoszącym 22.000,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2016-2017,
- o charakterze majątkowym:
• „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec" o łącznym limicie nakładów wynoszącym 1.500.000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2018.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie zadania pn.
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 - ul. Letnia Etap II" o kwotę 195.000.00 zł zmniejsza się limit wydatków dla roku 2016 oraz
łączny limit zobowiązań.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy w związku
z odstąpieniem od zamiaru emisji obligacji komunalnych w roku bieżącym
dokonuje się wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie prognozy kwoty
długu. Ustala się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów
roku bieżącego w wysokości 5.251.652,68 zł. Ponadto dostosowuje się wielkości
planowanych rozchodów na lata 2016-2033 do ostatecznego harmonogramu
spłat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia
oraz budowa parkingów". Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy,
które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2016 roku.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że ramach
załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania:
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- o charakterze bieżącym:
· „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny”
o łącznym limicie nakładów wynoszącym 22.000,00 zł oraz okresie realizacji
przypadającym na lata 2016 – 2017,
· „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada” o łącznym limicie nakładów
wynoszącym 45.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 –
2017,
· „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej” o łącznym
limicie nakładów wynoszącym 45.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym
na lata 2016 – 2017.
- o charakterze majątkowym:
· „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec” o łącznym limicie nakładów wynoszącym 1.500.000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2017 – 2018.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie zadania pn.
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia –
Etap II” o kwotę 195.000,00 zł zmniejsza się limit wydatków dla roku 2016 oraz
łączny limit zobowiązań.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy w związku
z odstąpieniem od zamiaru emisji obligacji komunalnych w roku bieżącym
dokonuje się wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie prognozy kwoty
długu. Ustala się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów
roku bieżącego w wysokości 5.876.652,68 zł. Ponadto dostosowuje się wielkości
planowanych rozchodów na lata 2016 – 2033 do ostatecznego harmonogramu
spłat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia
oraz budowa parkingów”.
Uaktualnia się także 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.

24

W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za” przy 8 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033
Uchwała Nr XXI/138/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 10
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, podstawę materialnoprawną podjęcia
niniejszej uchwały stanowi art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Art. 13 ust. 2 stanowi, że Nieruchomość może
być, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne,
a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa
a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W
umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana (…).
Natomiast ust. 2a określa, że Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot
własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej - za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej
przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy za zgodą rady albo sejmiku (…). Konieczność podjęcia uchwały mającej na celu
regulację stanu prawnego nieruchomości wynika z decyzji Nr 233 z dnia 22
sierpnia 2006 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której organ ten
stwierdził m.in. nieważność decyzji Wojewody Pilskiego z dnia 9 września 1991 r.
Nr G.IV.7224 KMD (354) 91, w części dotyczącej udziału wynoszącego
3476/10000 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej
obecnie w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej obrębie Wągrowiec jako
działka nr 3357/5 o pow. 0,043 ha, powstałej w wyniku podziału
skomunalizowanej działki nr 3357. Przedmiot darowizny obejmuje prawo
własności do działek zlokalizowanych w Wągrowcu, przy ul. Berdychowskiej:
1) nr 3357/5 zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym (Berdychowska
54a);
2) nr 3357/13, na której posadowione są elementy tego budynku (schody
wejściowe, zjazd do garaży);
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3) nr 5555/2, na której zlokalizowana jest infrastruktura niezbędna do
racjonalnego korzystania z części użytkowej budynku (dojścia, parking), a także,
poprzez którą zapewnia się bezpośredni dostęp do drogi publicznej
(ul. Berdychowskiej) z terenu wyżej opisanych działek.
Podjęcie uchwały umożliwi ujawnienie, przysługującego Skarbowi Państwa,
prawa własności wynikającego z powyższej decyzji, a także zapewni możliwość
racjonalnego korzystania z budynku zlokalizowanego na działce 3357/5. Jej
podjęcie umożliwi realizację wniosku Starosty Wągrowieckiego dotyczącego
przeprowadzenia regulacji terenowo-prawnej. Kończąc wystąpienie powiedział,
ze skutki finansowe dla budżetu wynikające z podjęcia niniejszej uchwały
ograniczają się do utraty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
w wysokości 214,59 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła
darowizny na rzecz Skarbu Państwa.

uchwałę w sprawie dokonania

Uchwała Nr XXI/139/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzew
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawą prawną podjęcia
omawianej uchwały jest art.15 ust.1 pkt 1÷3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 ze
zmianami).
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.
Obszar planu obejmuje tereny przyrodnicze korytarza ekologicznego doliny rzeki
Nielby i zieleni urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami.
W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy – następująco:
Ust.2:
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a) wymagania ładu przestrzennego wielkoprzestrzennej struktury miasta
i uwarunkowania środowiskowe (pkt 1) – poprzez: uwzględnienie walorów
krajobrazowych dolin rzecznych i ich ochronę (pkt 2) – zlokalizowanych
w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna GołanieckoWągrowiecka” oraz zlewni rzeki Wełny, wskazanej w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia ochroną jako obszaru
szczególnej ochrony wód powierzchniowych (pkt 11);
b) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz
kształtowania ładu przestrzennego, poprzez:
- ochronę środowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Nielby (pkt 3),
- ochronę przyrody oraz krajobrazu kulturowego (pkt 4),
- ochronę archeologicznego dziedzictwa kulturowego(pkt 4);
c) wymagania niewystępujące w odniesieniu do zagospodarowania terenów
wyłączonych z zabudowy – w ustaleniach planu:
- pkt 5 – zagrożenia i potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia –
w dolinie Nielby nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz
obszary osuwania się mas ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi,
- pkt 6 – walory ekonomiczne – niezdefiniowane, w związku z brakiem obrotu
nieruchomościami i potencjalną możliwością zabudowy doliny – wyłączonej
z zabudowy budynkami,
- pkt 7 - prawo własności – nienaruszone w ustaleniach planu,
- pkt 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa – brak uzasadnienia dla
określania takich warunków w ustaleniach planu,
- pkt 9 – potrzeby interesu publicznego – zapewnione poprzez zachowanie
i ochronę śródlądowych wód publicznych oraz ochronę ponadlokalnych celów
ochrony przyrody i krajobrazu,
- pkt 10 – potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej – ujęte
w ustaleniach planu, zgodnie z zapotrzebowaniem – na wyznaczonych terenach
zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, z wymaganym do nich
dostępem eksploatacyjnym;
d) pkt 11 – zapewnienie udziału społeczeństwa – uwzględnione zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, poprzez: wymagane obwieszczenia,
wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej oraz
publikację na stronie internetowej;
e) pkt 12 - zachowanie jawności i przejrzystości procedur – poprzez
zastosowanie trybu sporządzenia projektu miejscowego planu zgodnie
z procedurą wynikającą z art. 17 ustawy oraz strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko;
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f) pkt 13 – zapewnienie odpowiedniej ilości wody – zapotrzebowanie nie
występuje na terenie wyłączonym z zabudowy.
2. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1, wraz z datą
uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.
Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XXXII/223/2014 z dnia 25
lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Janowieckiej i 11 Listopada. Na podstawie art.32 ust.1 – Burmistrz Miasta
Wągrowca oceniając Wieloletni program sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany w zagospodarowaniu oraz
„Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania dolin rzecznych Wełny i Nielby” – na obszarach nieobjętych
planami, dotyczącymi czterech rejonów ekosystemu wód śródlądowych – wystąpił
do Rady o podjęcie uchwał, w tym przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta
Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada. Obszar
objęty planem miejscowym obejmuje teren przyrodniczy ekosystemu wód
śródlądowych wyznaczony w ustaleniami studium jako obszar wyłączony
zabudowy, objęty ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego. Wyznaczony
obszar nie był objęty przepisami prawa miejscowego, w związku z tym nie był
ujęty w ocenie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze miasta Wągrowca.
Ust.3:
W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 10 wniosków
organów opiniujących i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością oraz
2 wnioski dotyczące przeznaczenia terenu na cele zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, w tym dotyczące tej samej sprawy, wniesione przez osobę
fizyczną i PKP – Polskie Koleje Państwowe - właściciela części terenu objętego
planem, ale w przeważającej części zlokalizowanych poza obszarem objętym
planem. Ponadto 3 wnioski osób fizycznych nie dotyczyły działek objętych
planem, a posiadających prawomocne decyzje administracyjne dotyczące
warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Ze względu na brak zgodności,
wniosków zgłoszonych do ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – Burmistrz
Miasta Wągrowca nie uwzględnił proponowanych rozwiązań w projekcie planu
miejscowego.
Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził projekt planu miejscowego oraz
wymagane prognozy, uwzględniając wymogi ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W trybie uzgadniania i opiniowania, projekt
planu miejscowego został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe
organy. Wpłynęły 3 uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do
Prognozy oddziaływania na środowisko. Zasadne uwagi zostały uwzględnione
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w opracowanym aneksie do prognozy, wyłożonym do publicznego wglądu łącznie
z projektem miejscowego planu.
Ust.4 – na obszarze objętym przedmiotowym planem nie ustala się sytuowania
nowej zabudowy – ustalenia planu:
- obszar planu obejmuje tereny przyrodnicze korytarza ekologicznego doliny
rzeki Nielby i zieleni urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami;
- na obszarze objętym planem nie występują rodzaje terenów określonych w
Prawie ochrony środowiska, dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku.
- zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne
gminy.
3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Na terenie objętym planem nie zmieniają się przeznaczenia terenów i nie wzrasta
wartość nieruchomości, w związku z tym nie prognozuje się możliwości ustalenia
jednorazowej opłaty w przypadku obrotu nieruchomościami.
Na terenie planu nie wyznacza się nowych terenów, o przeznaczeniu
powodującym zmianę podatków od nieruchomości.
Wydatek gminy może wystąpić w przypadku realizacji części drogi rowerowej
KDW i nabycia terenu byłej linii kolejowej. Realizacja drogi rowerowej ma
znikomy wpływ na wydatki dla całego przedsięwzięcia realizacji miejskich dróg
rowerowych i nie jest spowodowana tylko ustaleniami przedmiotowego planu,
gdyż stanowi fragment systemu miejskich dróg rowerowych.
Wnioski końcowe – Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, nie
powoduje przychodów i wydatków z budżetu Gminy. W planie ustala się
przeznaczenie terenów tożsame jak w stanie istniejącym, wskazując wymaganą
ochronę terenów doliny rzeki Nielby. Realizacja drogi rowerowej – KDW,
realizowana jest na gruncie komunikacyjnym, ze zmianą sposobu użytkowania,
jako część inwestycji miejskiego systemu dróg rowerowych - niespowodowana
ustaleniami wymienionego planu.
Należy przewidywać, że wydatek z budżetu gminy, stanowić będzie realizację
inwestycji obejmującej zadanie znacznie przekraczające wyznaczony fragment
drogi na obszarze objętym planem.
Podsumowanie:
Na obszarze objętym planem uwzględniono wymogi art.15 ust.2 ustawy –
odnoszące się do określonego w uchwale zagospodarowania obszaru doliny
rzeki Nielby, z wyłączeniem ustaleń, które nie występują na obszarze planu:
przestrzeni publicznych, zabudowy, scalania i podziału nieruchomości,
tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów. Miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej spełnia wymogi ustawowe planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki przestrzennej Gminy miejskiej
Wągrowiec i nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko zgłosił uwagę pod adresem Pana Przewodniczącego
Rady, która dotyczyła procedowania uchwał w sprawie uchwalania planów
zagospodarowania przestrzennego miasta. Zdaniem radnego plany te są małą
konstytucją, która reguluje ład przestrzenny w mieście. Radny ubolewał, że tak
poważne tematy omawiane są na wspólnych komisach, gdzie brak jest
merytorycznej dyskusji. Zdaniem radnego w pierwszej kolejności projekty takich
planów powinny być omawiane na posiedzeniu branżowej komisji, którą jest
Komisja Rozwoju Miasta, aby radny mógł posiąść informację, co faktycznie z nich
wynika dla mieszkańców i ładu przestrzennego miasta. Kończąc wystąpienie
radny Mieczysław Wołejko wnioskował do Rady o wykreślenie z porządku obrad
dzisiejszej
sesji
wszystkich
punków
dotyczących
zagospodarowania
przestrzennego miasta i skierowania tych tematów do ponownego omówienia na
Komisji Rozwoju Miasta z udziałem autorów tych projektów, a następnie ujęcia
tych tematów w porządku obrad sesji jesiennej.
- Tomasz Kruk nie zgodził się z zarzutem przedmówcy dotyczącym
niewłaściwego procedowania pakietu projektów uchwał dotyczących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta i przypomniał radnemu, że
Komisja Rozwoju Miasta w ostatnich dwóch miesiącach dwukrotnie pochyliła się
nad tym tematem. Pierwsze posiedzenie odbyło się w maju, a ostatnie na
wspólnym posiedzeniu komisji. Wspomniał również, że nie przypomina sobie aby
omawiane na komisjach projekty uchwał wywołały jakiekolwiek emocje oraz, że
nikt nie bronił radnemu dyskusji oraz zadawania pytań. Powiedział też, że nie ma
żadnej gwarancji, iż ewentualne przesunięcie dyskusji nad tymi planami
cokolwiek zmieni. Nie jest to tematyka, która bardzo mocno dzieli społeczność
miasta. Są to pewne kwestie, które mają charakter techniczny i uderzają tak
naprawdę we właścicieli nieruchomości i osoby, które chcą zrobić użytek z prawa
własności. Dalej mówił, że skoro te osoby do tej pory w tym temacie się nie
wypowiedziały i nie wzbudziły dyskusji oraz, że wszystkie formalne wymogi
zostały dotrzymane, to zdaniem radnego przesunięcie procedowania tych
tematów niczego nie zmieni. Kończąc wystąpienie wnioskował do Rady
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o odrzucenie wcześniej zgłoszonego wniosku przez radnego Mieczysława
Wołejko.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek
radnego Mieczysława Wołejki o wykreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji
wszystkich punków dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta
i skierowania tych tematów do ponownego omówienia na Komisji Rozwoju Miasta
z udziałem autorów tych projektów i następnie ujęcie tych tematów w porządku
obrad sesji jesiennej.
Rada Miejska wniosek radnego oddaliła 7 – głosami „za”, 11 – głosami „przeciw”
przy 2 głosach – „wstrzymujących”.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady w pierwszej kolejności poddał pod
głosowania rozstrzygnięcie sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada o treści „Na podstawie art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.1) Rada Miejska w Wągrowcu
rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Burmistrz Miasta Wągrowca nie przekazał Radzie Miejskiej listy
nieuwzględnionych uwag, o której mowa w art. 11 pkt 12 ww. ustawy.
2. W trybie wyłożenia planu miejscowego wraz z prognozą, do publicznego
wglądu, nie wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
3. Na podstawie ust.1 i 2, nie rozpatruje się uwag wniesionych do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny
rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.”
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami - 11 – „za”, 9 głosami –
„przeciw”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich
finansowania o treści – „Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
199 z późn. zm.1) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
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§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące sieci
infrastruktury technicznej,
z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym.
2. Zgodnie z § 12 ust.4 uchwały – zagospodarowanie terenów, objętych
planem, nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
stanowiących zadania własne gminy.
§ 2. Na podstawie ustaleń planu, odnoszącymi się do infrastruktury
technicznej na terenach wyłączonych z zabudowy – nie rozstrzyga się realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne
gminy.”
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami - 11 – „za”, 9 głosami –
„przeciw”.
Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej
i 11 Listopada, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca o treści – „Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.1) Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza, że
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada, nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca wyznaczono tereny przyrodnicze ekosystemu
wód śródlądowych, obejmujące doliny rzek. Ochroną obejmuje się doliny i formy
rzeźby terenu, kształtującej korytarz ekologiczny. Na przeważającym obszarze
korytarza ekologicznego winien obowiązywać zakaz zabudowy budynkami oraz
zachowanie form krajobrazu. Zakazem przekształceń przestrzeni przyrodniczej
objęto doliny rzek Wełny i Nielby we wschodniej części miasta. Projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny
rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada ustala teren korytarza
ekologicznego miasta Wągrowca, wyłączony z zabudowy budynkami, ochronę
walorów krajobrazowych doliny rzeki Nielby i ochronę różnorodności biologicznej
terenów przyrodniczych, w tym zachowanie terenów zieleni, obejmującej łąki wraz
z zadrzewieniami, krzewami i pozostałą roślinnością niekultywowaną doliny rzeki.
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Powyższe ustalenia nie naruszają ustaleń studium i są zgodne z ustaleniami
studium w zakresie ochrony środowiska oraz krajobrazu kulturowego.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami - 11 – „za”, 9 głosami –
„przeciw”.
Po przyjęciu przez Radę powyższych rozstrzygnięć do omawianego planu
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw” przy 8 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.
Uchwała Nr XXI/140/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad. pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzew
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz miasta zobowiązany
jest do dokonywania analiz rozwoju miasta, w tym, co najmniej raz w kadencji
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy – Burmistrz Miasta Wągrowca
sporządził ocenę aktualności studium i zgodnie z art. 32 ust. 2 przekazuje wyniki
dokonanej oceny.
Na obszarze miasta obowiązują następujące uchwały:
1) Uchwała Nr 19/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miejskiej Wągrowiec;
2) Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia
2007r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca.
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Sporządzenie zmiany studium, o którym mowa ww. pkt 2 – poprzedzone zostało
Uchwałą Nr 5/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, ze stwierdzoną
aktualnością uwarunkowań zawartych w studium z 1998 r. oraz brak aktualności
w części określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, ze
względów formalnych zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W stanie obecnym podstawowym powodem dokonania oceny
aktualności studium są istotne zmiany systemu planowania na obszarze
krajowym i samorządów terytorialnych. Biorąc pod uwagę podstawowe ustalenia
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określone w zasadach
kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego
i organy administracji rządowej – w odniesieniu do aktu kierownictwa
wewnętrznego gminy – podstawowe wymogi określa art.9 ust.2 (odniesienie do
dokumentów rządowych i wojewódzkich) oraz art.10 – zmieniający w całości
zasady sporządzania studium. Stan ten powoduje brak formalnej aktualności
wszystkich studiów uchwalanych przed wejściem w życie Ustawy z dnia 10
października 2015 r., (od 18.11.2015 r.), zmieniającej ustawę z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ocenie aktualności studium
uwzględniono przede wszystkim uwarunkowania formalne studium oraz
racjonalne podejście do zmiany polityki przestrzennej gminy w tym potencjalnego
zagrożenia dla możliwości finansowych, dotyczących sporządzenia nowego
studium, w przypadku zmian polityki przestrzennego rozwoju na obszarze
województwa wielkopolskiego. W ocenie wskazano potrzebę opracowania
dokumentów planistycznych do studium.
Podstawę uzasadniającą podjęcie uchwały stanowi :
Wynik końcowy oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
W analizie uwzględniono przede wszystkim obecny stan formalny legislacji
w zmianach systemu planowania przestrzennego na obszarze kraju
i samorządów terytorialnych. W najbliższym czasie najprawdopodobniej nie
nastąpią proponowane zmiany zintegrowanego planowania rozwoju i planowania
przestrzennego. Usytuowanie miasta Wągrowca w potencjalnym obszarze
metropolitalnym i wykazane w analizie uzależnienia sporządzenia studium od
formalnie nieistniejących dokumentów na poziomie regionalnym, wskazuje na
brak możliwości formalnych dokonania zmiany studium dla obszaru
administracyjnego miasta. W ocenie wskazuje się na przygotowanie materiałów
planistycznych pozwalających na przystąpienie do zmiany, co najmniej w trybie
uchwalenia
planu
zagospodarowania
województwa
wielkopolskiego
„Wielkopolska 2020+”. Obowiązujące studium nie zawiera istotnych
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merytorycznych powodów zmiany polityki przestrzennej miasta, co wykazano
w ocenie rozwoju miasta:
„Oceniając stan faktyczny w polityce przestrzennej miasta wyodrębnia się trzy
podstawowe obszary rozwoju jakościowego:
- rewitalizację obszarów historycznych;
- ochronę dolin rzecznych, jako unikatowego elementu krajobrazu miejskiego
wykorzystaniem walorów przestrzeni aktywizującej rekreację oraz turystykę
ponadlokalną;
- modernizację układu komunikacyjnego, poprzez ograniczanie ruchu
tranzytowego, określenia podstawowego układu dróg gminnych i powiatowych
oraz systemu komunikacji pieszej i rowerowej.
Z ww. celów rozwoju przestrzennego, na podstawie zmian w podstawowym
układzie komunikacji drogowej miasta nastąpiły już zmiany. W trybie
przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Wągrowca w rejonie ulic:
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej – wniesione zostały wnioski
kwestionujące przebieg drogi w dolinie rzek Nielby i Wełny, jako powiązania ulic:
Berdychowskiej, Piaskowej i ronda Pałuckiego (obszar oznaczony na schemacie
graficznym – „A”). Dokonane zmiany w układzie drogowym miasta oraz
nieprzedłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – wskazuje
na potrzebę formalną zmiany studium – w zakresie układu komunikacyjnego.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wyniki analizy upoważniają podjęcie przez
Radę Miejską w Wągrowcu, uchwały w sprawie stwierdzenia braku aktualności
studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego, w części
polegającej na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia na wskazanym,
w ocenie aktualności rejonie – ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej na
obszarze doliny rzek Nielby i Wełny. Przystąpienie do sporządzenia zmiany
studium w części obszaru reguluje art. 9 ust.3a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Kończąc wystąpienie
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, że obecnie
trwająca procedura legislacyjna odnosząca się do zmiany systemu
planowania przestrzennego w Polsce oraz zmian ustaw, powoduje brak
zasadności opracowania na tym etapie – nowego dokumentu i uzasadnia
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
w części – określonej w ocenie aktualności.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady – radny Ryszard Rączkowski wspomniał, że jest
reprezentantem okręgu nr 11, przez który miała przebiegać „mała obwodnica”
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oraz, że 23 czerwca br. odbyło się spotkanie mieszkańców tego okręgu
z udziałem Pan Burmistrza na którym przekazał zebranym informację, że ta
droga nie powstanie, co spotkało sie z dużym aplauzem mieszkańców.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za” przy 9 – głosach – „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXI/141/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad. pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzew
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca
w
rejonie
skrzyżowania rzek Nielby i Wełny.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że w celu oceny aktualności
obowiązującego studium – na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Burmistrz Miasta
Wągrowca sporządził ocenę aktualności studium i wyniki oceny, zgodnie z art. 32
ust. 2, przekazał Radzie Miejskiej w Wągrowcu, w celu stwierdzenia aktualności
studium − Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28
grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Wyniki oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca wykazały brak aktualności studium w części, dotyczącej układu
komunikacyjnego miasta oraz brak podstaw prawnych wynikających z art. 9 ust. 1
ustawy do podjęcia zmiany studium w granicach administracyjnych miasta.
W związku z tym, zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie wyników analizy
wskazuje
się
brak
aktualności
studium
uwarunkowań
kierunków
zagospodarowania przestrzennego, w części polegającej na uzupełnieniu
studium o pojedyncze ustalenia na wskazanym, w ocenie aktualności rejonie –
ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej na obszarze doliny rzek Nielby
i Wełny. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium w części obszaru
reguluje art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
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zakresu projektu studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Obecnie trwająca procedura legislacyjna odnosząca się
do zmiany systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz zmian ustaw,
powoduje brak zasadności opracowania na tym etapie – nowego dokumentu
i uzasadnia podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium w części – określonej w ocenie aktualności.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 8 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca
w
rejonie
skrzyżowania rzek Nielby i Wełny.
Uchwała Nr XXI/142/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad. pkt 14
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzew
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
31 maja 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że na podstawie wyników oceny
aktualności
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca, obszar objęty przystąpieniem do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej – uchwała Nr
XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 maja 2012 r., zlokalizowany
jest na obszarze stwierdzonego braku aktualności studium w części układu
komunikacyjnego miasta. Wymieniona uchwała nie uwzględnia zmienionych
celów rozwoju przestrzennego w podstawowym układzie komunikacji drogowej, w
związku ze zmianą kategorii ulic – byłych dróg wojewódzkich. Powyższe ma
również oddziaływanie na wewnętrzny układ drogowy miasta i funkcje dróg
gminnych. Biorąc pod uwagę unikatowy krajobraz dolin rzecznych miasta
Wągrowca, w tym na przedmiotowym obszarze – skrzyżowania rzek Nielby
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i Wełny, a także że w trybie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta
Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej – wniesione
zostały wnioski kwestionujące przebieg drogi w dolinie rzek Nielby i Wełny, jako
powiązania ulic: Berdychowskiej, Piaskowej i ronda Pałuckiego, jak również
nieprzedłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego oraz jego
przedłożenie do uchwalenia. W związku z powyższym powiedział, że
uzasadnione jest uchylenie uchwały Nr XVII/106/2012 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 31 maja 2012 r., ze względów merytorycznych i formalnych –
przyjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
na obszarze dolin rzek Nielby i Wełny w rejonie skrzyżowania tych rzek.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Mieczysław Wołejko, który w odniesieniu do
wcześniejszej wypowiedzi w temacie uchwalania planów zagospodarowania
przestrzennego miasta stwierdził, że teraz czyścimy pewne rzeczy, zamiast nad
nimi procedować.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr
XVII/106/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 maja 2012 roku w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej.
Uchwała Nr XXI/143/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
ad. pkt 15
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej – Michał Nowak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od
Powiatu Wągrowieckiego zadania publicznego, polegającego na
zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że przyjęcie przez Gminę miejską
Wągrowiec od Powiatu Wągrowieckiego zadania pn. ”Zarządzanie przystankami
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Miasta Wągrowca” umożliwi organizatorowi transportu
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publicznego – Burmistrzowi Miasta Wągrowca planowanie rozwoju transportu,
organizowanie publicznego transportu zbiorowego i zarządzanie publicznym
transportem zbiorowym. Dokonywanie uzgodnień i określanie zasady korzystania
z wszystkich przystanków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta
będących w zarządzie jednego organizatora wpłynie na poziom świadczonych
usług oraz zapewni skuteczną kontrolę przedsiębiorców świadczących usługi
w ramach lokalnego transportu zbiorowego. W aktualnym stanie prawnym
możliwość przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu
przystankami komunikacyjnymi innej jednostki samorządu terytorialnego możliwe
jest jedynie na podstawie porozumienia zawartego w trybie art. 19 ust. 4 ustawy
o drogach publicznych i art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
i poprzedzonego uchwałą zainteresowanych jst o powierzeniu i przyjęciu zadania
polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi. Niniejszą uchwałę
poprzedza Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XVII/105/2016 z dnia 30
marca 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec wykonania
zadania z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi
w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy miejskiej
Wągrowiec.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu
Wągrowieckiego zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu
przystankami
komunikacyjnymi,
zlokalizowanymi
w
ciągu
dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XXI/144/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
ad. pkt 16
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie
Gminy miejskiej Wągrowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
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Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, rada gminy ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na
terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Określając
zasady usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych, rada gminy
obowiązana jest do podporządkowania zapisów uchwały celom ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym przede
wszystkim potrzebom ograniczania dostępności napojów alkoholowych.
Ograniczenie dostępu do alkoholu w mieście Wągrowcu jest także jednym
z celów nakreślonym przez Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok
2015. Na podstawie danych z przeprowadzanej przez Miejski Ośrodek
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu w ostatnich
latach Lokalnej Diagnozy Problemów Uzależnień dla Miasta Wągrowca należy
stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców jest za zaostrzeniem
przepisów na płaszczyźnie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi. Zdaniem
mieszkańców należy podnieść granicą wieku umożliwiając legalny zakup
napojów, zaostrzyć prawo dla osób popełniających przestępstwa pod wpływem
alkoholu oraz wprowadzić surowsze kary dla sprzedawców sklepów/lokali
sprzedającym nieletnim. W opinii 64,9% badanych napoje alkoholowe nie mogą
być traktowane tak, jak wszystkie inne towary, a handel nimi powinien być
specjalnie kontrolowany. W opinii 42,4% obywateli Wągrowca biorących udział
w badaniu liczbę punktów alkoholowych należałoby zmniejszyć. „Ograniczenie
dostępności alkoholu jest jedną ze skutecznych metod zmniejszających zarówno
poziom spożycia alkoholu, jak i problemów z tym związanych. Istnieją mocne
dowody na związek miedzy gęstością punktów sprzedaży, a poziomem
konsumpcji alkoholu. (…) Dostępność alkoholu ma wpływ na wielkość
konsumpcji, a ta z kolei ma wpływ na rozpowszechnienie problemów. Wzrost
liczby punktów sprzedaży, przedłużenie godzin otwarcia, samoobsługa prowadzi
do wzrostu konsumpcji, natomiast ograniczenie dostępności – do jej spadku”.
Dotychczas obowiązująca uchwała nr 13/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta
Wągrowca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie określała
odległości punktów sprzedaży napojów alkoholowych od miejsc chronionych.
Przyjęta uchwała ma istotne znaczenie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia
ochrony określonych w niej miejsc i przebywających w nich osób, zwłaszcza
dzieci i młodzieży, przed negatywnymi oddziaływaniami wiążącymi się ze
sprzedażą, podawaniem lub spożywaniem alkoholu.
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 20 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących”
(nieobecna radna Natalia Pałczyńska) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr XXI/145/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ad. pkt 17
Burmistrza Miasta zaproponował Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie
nadania Panu prof. ndzw. dr. Lechosławowi Gawreckiemu Honorowego
Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że prof. ndzw. dr Lechosław
Gawrecki jest naukowcem z ponad pięćdziesięcioletnim stażem, posiadającym
w swoim dorobku kilkanaście publikacji książkowych oraz setki artykułów
naukowych i popularno-naukowych. Jest także promotorem około 400 prac
magisterskich i licencjackich oraz około 500 prac dyplomowych na Studiach
Podyplomowych Organizacji i Zarządzania Oświatą. W polskim środowisku
akademickim prof. ndzw. dr Lechosław Gawrecki zasłynął jako wybitny
organizator oświaty. W 1993 roku założył – według własnej, autorskiej koncepcji
– Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty (SDMO) w Kaliszu, działające od
2004 roku również w Gnieźnie. Dwa lata wcześniej założył Gnieźnieńską Wyższą
Szkołę Humanistyczno-Menedżerską „Milenium”, której został rektorem,
przekształconą w 2011 roku w Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Dzięki
przychylności prof. ndzw. dr. Lechosława Gawreckiego w 2008 roku Wągrowiec
powrócił do elitarnego grona akademickich miast w Wielkopolsce. Wtedy to
właśnie powstał w Wągrowcu Ośrodek Zamiejscowy Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Menedżerskiej
„Milenium”.
Na
pierwszy
rok
studiów
niestacjonarnych na dwóch kierunkach, w czterech specjalnościach rozpoczęło
studia ponad 100 mieszkańców Wągrowca, powiatu wągrowieckiego i okolic.
O wpływie Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, nie tylko na poprawę szans
edukacyjnych wągrowczan, ale także rozwój życia naukowego i promocję miasta,
nie sposób dzisiaj mówić inaczej, jak z najwyższym uznaniem. Przez niemal 10
lat działalności gnieźnieńskiej uczelni w Wągrowcu edukację na poziomie
licencjackim uzyskało w jej murach około 1500 absolwentów, w tym kilkuset
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mieszkańców naszego miasta. Podnieśli oni swoje kwalifikacje, wykorzystując je
w życiu zawodowym. Wielu zdobyło dzięki temu pracę. Warto w tym miejscu
podkreślić, że Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium może się szczycić bardzo
niskim odsetkiem bezrobotnych wśród jej absolwentów. Dzięki działającemu
w Wągrowcu Ośrodkowi Zamiejscowemu GSW Milenium mieszkańcy zyskali
dużo więcej. To właśnie tej uczelni zawdzięczamy powstanie przed kilku laty
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy z Jakubowego Grodu
zyskali niepowtarzalną okazję poszerzania swoich zainteresowań, dokształcania
się, spędzania wolnego czasu na licznych, aktywizujących ich zajęciach. Bez
zaangażowania GSW Milenium oraz udzielonego seniorom wsparcia
organizacyjno-naukowego Wągrowiec nie widniałby dzisiaj na mapie Polski jako
prężny, wyróżniający się ośrodek dokształcania osób w tzw. trzecim wieku.
Swojej ponadstatutowej aktywności gnieźnieńska uczelnia nie ograniczyła jednak
tylko do środowisk seniorskich. Świadczą o tym dwa inne projekty wdrożone
przez wągrowiecki Ośrodek Zamiejscowy GSW Milenium: Uniwersytet dla Dzieci
oraz Akademia Dobrego Rodzica, które łączą w sobie wspólnie spędzany czas
z nauką i zabawą, a nade wszystko poszerzaniem wiedzy, przydatnej
w wychowywaniu dzieci. Doceniają to wągrowieccy rodzice, którzy coraz chętniej
korzystają z bogatej oferty edukacyjnej uczelni. Istnienie w Wągrowcu uczelni
akademickiej ma także wpływ na organizowane w naszym mieście konferencje
i sympozja naukowe, dzięki którym z Jakubowym Grodem kojarzy się w Polsce
naukę, gościnność i niezapomniane chwile tutaj spędzone. Doskonałym tego
przykładem była ogólnopolska konferencja rektorów uczelni niepublicznych,
zorganizowana w Wągrowcu przez GSW Milenium kilka miesięcy temu. Ich roli
i znaczenia tych wydarzeń dla promocji Wągrowca nie sposób przecenić. Bez
determinacji i sympatii prof. ndzw. dr. Lechosława Gawreckiego nie bylibyśmy
dzisiaj ośrodkiem akademickim, nie zyskalibyśmy tak wiele jako miasto
i mieszkańcy. Wągrowiec ma w Panu Profesorze wspaniałego, mądrego
i oddanego przyjaciela, który swoim działaniem pomaga miastu w sposób
nieprzeciętny. Nadanie prof. ndzw. dr. Lechosławowi Gawreckiemu tytułu
Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca jest wyrazem naszej głębokiej
wdzięczności i uznania Jego zasług dla miasta Wągrowca i jego mieszkańców.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
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Rada Miejska 14 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 4 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu prof. ndzw. dr.
Lechosławowi Gawreckiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXI/146/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
ad. pkt 18
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu – radny
Krzysztof Tyborski zaproponował Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie
skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Wągrowcu rozpatrywała zasadność interwencji, o którą wnosił Tomasz S.,
w dniu 16 kwietnia 2016 r. do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. GIOŚ
uznał wniosek T.S. za skargę na „niepodejmowanie działań przez Burmistrza
Miasta i gminy Wągrowiec, w sprawie składowania odpadów na byłym wysypisku
odpadów w Wągrowcu” i skierował ją do Rady Miejskiej w Wągrowcu według
właściwości. Tomasz S. pismem z dnia 16 kwietnia 2016 r. skierowanym do
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwrócił się o interwencję w sprawie:
1) składowania na byłym składowisku odpadów komunalnych należącym do
Gminy Miejskiej Wągrowiec odpadów co jest nie tylko nielegalne, ale zagraża
środowisku i mieszkańcom, a także grozi pożarem,
2) na wskazanym terenie usytuowane są nie zabezpieczone pasieki, ponadto
zachodzi podejrzenie, że pszczoły te wyroiły się i zagrażają bezpieczeństwu
dzieci,
3) teren na którym usytuowane są pasieki zabezpieczony jest drutem kolczastym
schowanym w trawie co stwarza zagrożenie.
Z ustaleń jakie poczyniła Komisja Rewizyjna, na podstawie wyjaśnień złożonych
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, protokołów pokontrolnych
i dokumentacji zdjęciowej, wynika, że skarga na bezczynność Burmistrza Miasta
Wągrowca nie znajduje uzasadnienia. Tomasz S. telefonicznie dnia 30 marca
2016 r. zgłosił do Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w Urzędzie
Miejskim w Wągrowcu, że wzdłuż drogi dojazdowej do byłego składowiska
odpadów składowane są odpady wielkogabarytowe, a także opony, ponadto na
tym terenie usytuowana jest nielegalna pasieka. Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu już dnia 1 kwietnia 2016 r. przeprowadzili kontrolę w zakresie
wskazanym w zgłoszeniu. W jej wyniku teren został oczyszczony, a wątpliwości
związane z
pasieką wyjaśnione. Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej
w ramach swoich kompetencji dokonali samodzielnych oględzin tego terenu
i przeprowadzili rozmowy z osobami zamieszkującymi w sąsiedztwie. Ustalenia
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członków Komisji Rewizyjnej potwierdziły wyjaśnienia pracowników Urzędu
Miejskiego. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna stwierdza, że interwencja
Tomasza S. z dnia 30.03.2016 r. okazała się skuteczna już 1 kwietnia 2016 r.
a jej cel osiągnięty i potwierdzony protokołem pokontrolnym z dnia 15 maja 2016
r. pracowników Urzędu Miejskiego. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna
w Wągrowcu uznała skargę Tomasza S. za bezzasadną.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 1– głosem „przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uznania skargi dotyczącej
działalności Burmistrza Miasta za bezzasadną.
Uchwała Nr XXI/147/2016 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
ad. pkt 19
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
Pani Iwona Jankiewicz przedstawiła radnym informację dotyczącą oceny
zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
Radni nie wnieśli uwag do ww. informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
ad. pkt 20
Burmistrza Miasta zaproponował Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie
odwołania Pana Tomasza Pachowicza z dniem 30 czerwca 2016 r. ze
stanowiska Skarbnika Miejskiego.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. Pan
Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski złożył pismo w sprawie rozwiązania
stosunku pracy z powołania na mocy porozumienia stron z dniem 30 czerwca
2016 roku. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę
Miejską w Wągrowcu przedmiotowej uchwały.
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 20 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 5 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Tomasza
Pachowicza z dniem 30 czerwca 2016 r. ze stanowiska Skarbnika
Miejskiego.
Uchwała Nr XXI/148/2016 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
ad. pkt 21
Burmistrza Miasta zaproponował Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie
powołania Aliny Dotki z dniem 1 lipca 2016 r. na stanowisko Skarbnika
Miejskiego.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na
wniosek wójta. W związku ze złożonym wnioskiem o odwołanie z dniem 13
kwietnia 2016 r. Skarbnika Miejskiego - Pana Tomasza Pachowicza - zasadnym
jest podjęcie przez Radę uchwały o powołaniu na to stanowisko innej osoby.
Biorąc zatem pod uwagę znaczenie tego stanowiska dla sprawnego
funkcjonowania miasta i zarządzania finansami, wnioskuję o powołanie z dniem 1
lipca 2016 r. na stanowisko Skarbnika Miejskiego Pani Aliny Dotki. Kandydatka
na stanowisko skarbnika spełnia wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wymagania kwalifikacyjne
określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Pani Alina Dotka jest magistrem ekonomii. W 1981 r. ukończyła Akademię
Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu. W 2002 r.
ukończyła na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomii studia
podyplomowe w zakresie bankowości. W tym samym roku uzyskała tytuł
Dyplomowany Pracownik Banku. Posiada 35 letni staż pracy ogółem, a w tym
dwuletnie doświadczenie zawodowe w samorządzie w zakresie księgowości
budżetowej jednostki samorządowej (w latach 1991 – 1992 pracowała na
stanowisku Skarbnika Gminy Mieścisko). W latach 1981 -1989 pracowała
w Narodowym Banku Polskim, Oddział w Wągrowcu na stanowisku starszego
inspektora. W okresie od 1989 r. do 1990 r. pracowała na stanowisku Komisarza
Skarbowego w Izbie Skarbowej z siedzibą w Wągrowcu. Od 1992 r. do chwili
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obecnej pracuje jako Ekspert w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA
w Poznaniu. Posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie nabyte
w pracy w polskiej bankowości, a także w księgowości budżetowej jednostki
samorządowej dają gwarancję, że Pani Alina Dotka w sposób odpowiedzialny
i z należytą starannością będzie wykonywała obowiązki na powierzonym jej
stanowisku Skarbnika Miejskiego.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za”, przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie powołania Aliny Dotki z dniem 1 lipca 2016 r. na
stanowisko Skarbnika Miejskiego.
Uchwała Nr XXI/149/2016 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
ad. pkt 22 i 23
Nikt z radnych nie zgłosił zapytań i wniosków.
ad. pkt 24
Wobec wyczerpania porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
Prowadzący obrady
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