Protokół Nr XXIII/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 września 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1900.
Otwarcia obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Bąk. Powitał radnych i przybyłych na sesję
gości.
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Bąk.
W obradach sesji do punktu 11 jej porządku uczestniczyło 20 radnych,
natomiast od punktu 12 porządku obrad, do czasu zakończenia sesji
w obradach uczestniczyło 18 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
– Wiesław Zając – Przewodniczący Rady Miejskiej,
- od punktu 12 porządku sesji w obradach nie uczestniczyli również radni: Adam
Kiełbasiewicz i Krzysztof Tyborski.
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 XXI sesji z 30 czerwca br. oraz z XXII
uroczystej sesji z 23 lipca br. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został
przesłany radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad i został przez
radnych przyjęty jednogłośnie jak niżej.
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Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z XXII sesji z 30 czerwca br. oraz z XXII uroczystej
sesji z 23 lipca br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2016
roku.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Berdychowskiej i Klasztornej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego
Miasta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej
i Straszewskiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr
196 i nr 241 – „Rondo Skockie”.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie.
ad. pkt 3
W tym punkcie obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Bąk
w związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącego Rady poinformował
radnych, o pismach, które w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Rady
Miejskiej:
a)

Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości w 2017 roku, które zgodnie z kompetencją Przewodniczący
Rady przekazał Panu Burmistrzowi w celu udzielenia wnioskodawcy
odpowiedzi;

b)

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu informujące
o udzielonej dotacji w kwocie 25.000 zł przeznaczonej na realizację zadania
pn. – wykonanie badań architektonicznych klasztoru pocysterskiego
w Wągrowcu;

c)

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stanowiącym odpowiedź na
wniosek radnego Jakuba Zadrogi o zbadanie legalności uchwały
Nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.
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w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2015 r. (RIO w Poznaniu orzekło,
że powyższa uchwała została podjęta zgodnie z prawem);
d)

mieszkańców Owińsk, w sprawie interpretacji zapisów w planie miejscowym
doliny rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego, które zgodnie z kompetencją
przekazałem Panu Burmistrzowi w celu udzielenia wnioskodawcy
odpowiedzi;

e)

ponadto Wiceprzewodniczący Rady poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęła do Rady Miejskiej skarga mieszkanki Wągrowca
na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.

Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących”
postanowiła ww. skargę przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
celem rozpatrzenia.
Prowadzący obrady oznajmił również, że pisma są do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
odbyła trzy posiedzenia:
- 30 sierpnia - posiedzenie wyjazdowe, którego tematem było przygotowanie
placówek oświatowych na terenie miasta do nowego roku szkolnego
(zwizytowano SP nr 2 i SP nr 3);
- 21 września – wspólne posiedzenie komisji - komisja opiniowała materiały
sesyjne;
- 27 września – tematem posiedzenia komisji była działalność Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz innych wybranych organizacji pozarządowych na terenie
Gminy miejskiej Wągrowiec (TPZP w Wągrowcu, Stowarzyszenie im. Ks.
Jerzego Niwarda Musolffa, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Wągrowcu).
W okresie między sesjami Przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 23 lipca - uroczysta sesja Rady Miejskiej (MDK);
− 24 lipca – Msza św. z okazji Imienin Miasta, 20-lecia reaktywowania Bractwa
Strzeleckiego oraz Światowych Dni Młodzieży;
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− 24 lipca – Amfiteatr Miejski- Festyn Polski z okazji Światowych Dni Młodzieży;
− 17 sierpnia - wizyta w Przedszkolu nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 2,
rozmowa z .p. Kierownik Wydziału Oświaty Mariolą Czelną nt. organizacji
nowego roku szkolnego;
− 31 sierpnia – Miejska Biblioteka Publiczna- Dzień Solidarności i Wolnościprelekcja nt. “Porozumienia sierpniowe jako początek polskiej drogi do
wolności”;
− 28 sierpnia - parafia św. Wojciecha, Ośrodek Sportu i Rekreacji - Święto
Plonów;
− 1 września - uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Szkole
Podstawowej 2 oraz otwarcie klasy dla dzieci ze spektrum zaburzeń
autystycznych w Szkole Podstawowej Nr 3;
− 3 września - Amfiteatr Miejski- Narodowe Czytanie “Quo vadis”;
− 9 września - Dzienny Dom Seniora- jubileusz 15-lecia;
− 9 września – Miejska Biblioteka Publiczna - uroczyste wręczenie stypendiów
najzdolniejszym uczniom przez Burmistrza Miasta;
− 10 września – Szkoła Podstawowa Nr 3 - Święto Pyry; otwarcie boiska
wielofunkcyjnego;
− 11 września – Goryszewo - Święto Kaszy;
− 17 września - SP 2- Piknik Rodzinny; otwarcie boiska wielofunkcyjnego;
− 26 września - klasztor pocysterski - konferencja związana z Weekendem na
Szlaku Piastowskim.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem
posiedzenia komisji 21 września była analiza materiałów sesyjnych. Kolejne
posiedzenie odbyło się 28 września br. (posiedzenie wyjazdowe), którego
tematem był stan dróg i ulic na terenie miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia:
- 21 września – komisja opiniowała materiały sesyjne;
- 22 września – tematem posiedzenia była analiza wykonania budżetu za
I półrocze 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Tyborski złożył
Radzie sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2016 roku jak w załączniku
nr 3 do protokołu.
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ad. pkt 5
Burmistrza Miasta złożył Radzie sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację
uczestniczył w okresie międzysesyjnym:

dotyczącą

wydarzeń

w

których

− 30 czerwca uczestniczył w uroczystych obchodach jubileuszu 35-lecia parafii
św. Wojciecha w Wągrowcu. Wspomniał o działalności i zasługach tej parafii
oraz ks. prałacie Andrzeju Rygielskim dla naszego miasta. Przez 35 lat
funkcjonowania w jej granicach powstały: kościół przy pl. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Wągrowcu, dom parafialny, noclegownia, jadłodajnia,
hospicjum oraz kaplica pw. św. Jana Pawła II w Kobylcu;
− na początku lipca rozstrzygnięte zostały konkursy na dyrektorów dwóch
miejskich placówek oświatowych. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr
2 im. Cystersów Wągrowieckich została Pani Kinga Babicz, a dyrektorem
Przedszkola nr 3 – dotychczasowa szefowa tej placówki – Pani Iwona
Nowakowska;
− 9 lipca Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski wręczył w imieniu Burmistrza
statuetki „Piramida Rotmistrza Łakińskiego” zwycięzcom XIII Konkursu
Filmowego „5 minut z życia codziennego”. Do finału tegorocznego konkursu
zakwalifikowano w tym roku 25 filmów nakręconych przez 33 twórców z całej
Polski;
− tego samego dnia wziął udział w podsumowaniu międzynarodowych praktyk
letnich studentów z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii
w Niemczech oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy
pod okiem siedmioosobowej kadry naukowej badali Jezioro Durowskie.
Stwierdzono wyraźną poprawę wielu wskaźników stanu ekologicznego
naszego jeziora, co podkreślał kierownik projektu badawczego prof. dr hab.
Ryszard Gołdyn z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przykładem tej poprawy są m.in. znaczne zmniejszenie się stężenia fosforu
całkowitego, wzrost przezroczystości wody z 1,8 m do 2,3 m oraz dalsza
przebudowa składu fitoplanktonu, co pozwala na zaliczenie naszego jeziora do
stanu umiarkowanego (III klasa);
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− 11 lipca rozpoczęty został nabór projektów inwestycyjnych i remontowych
w ramach budżetu obywatelskiego 2017. W tym roku wniosek lub kilka
wniosków mógł złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec Wągrowca. Do
rozdysponowania w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono 250 000
zł, które można w całości przeznaczyć na jeden projekt. Łącznie zgłoszono 15
projektów, spośród których pod głosowanie mieszkańców poddano 5.
Głosowanie odbywało się od 30 sierpnia do 14 września, a największą liczbę
głosów – 1056 – zgromadził „Projekt i budowa oświetlenia w ulicach
E. Orzeszkowej i A. Fiedlera” (koszt realizacji tego projektu obywatelskiego we
wstępnej analizie oszacowano na 260 tys. zł). Kolejność pozostałych projektów
zgodna z liczbą oddanych głosów to:
2. Budowa siłowni plenerowej na Os. Wschód – 948 głosów
3. Modernizacja promenady wzdłuż rzeki Wełny (modernizacja od kładki przy
zbiegu ul. Piaskowej i Krętej do al. Jana Pawła II) - 766 głosów
4. Zadaszenie miejskiego lodowiska – 253 głosy
5. „Minigolf” – centrum gier i relaksu (teren Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 61
głosów;
− w połowie lipca Burmistrz otrzymał miłą wiadomość, o przyznaniu naszemu
miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ponad 600 tysięcy złotych
dofinansowania na budowę nowych boisk w Wągrowcu! Podkreślił że
nasza aplikacja, obejmująca budowę boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 2 oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji, znalazła się wśród 30%
najwyżej ocenionych wniosków z całej Polski. Wielofunkcyjne boisko przy
Szkole Podstawowej nr 2 oddano do użytku z początkiem roku szkolnego,
a podobny obiekt w OSiR zostanie przekazany do rekreacji wągrowczan już
za kilka dni;
− w tym samym czasie zakończyła się budowa innego boiska wielofunkcyjnego,
które powstało na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej. Obiekt
ten oficjalnie został otwarty 9 września podczas corocznego „Święta Pyry”
i towarzyszącego tej imprezie festynu rodzinnego;
− 15 lipca Kapituła Honorowej Nagrody Miasta Wągrowca 2016 zdecydowała
o przyznaniu tych najważniejszych dla mieszkańców Wągrowca wyróżnień
firmie New Trendy sp. z o.o. w kategorii gospodarka, klubowi MKS Nielba
Wągrowiec w kategorii oświata, nauka, kultura i kultura fizyczna oraz Zofii
Zawol w kategorii działalność społecznikowska. Nagrody te miałem zaszczyt
wręczać laureatom podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej – 23 lipca;
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− 16 lipca odbyła się ulubiona impreza wielu miłośników rekreacji – „Wągrowiec
Aktywny Nocą”. O popularności tej imprezy niech świadczy fakt, że tylko w IV
już Nocnym Biegu Wokół Jeziora Durowskiego wzięło udział około stu
uczestników z całej Polski, a poza tym wągrowczanie i przyjezdni „wyzwalali
energię” w zawodach piłkarskich, siatkówce plażowej, tenisie ziemnym
i tenisie stołowym;
− 20 lipca udział w otwarciu wystawy „Wągrowiec znany i nieznany”;
− od 20 do 26 lipca gościła w naszym mieście 46-osobowa grupa francuskiej
młodzieży z Arras, która zwiedzała miasto i poznawała wągrowczan
w przeddzień Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Na pamiątkę swojego
pobytu zasadzili na promenadzie w pobliżu Urzędu Miejskiego trzy brzozy.
Uczestniczyli także w licznych imprezach odbywających się w naszym mieście
w ramach Dni Wągrowca;
− w tym samym czasie przebywali także w naszym mieście młodzi
szczypiorniści z Adendorfu. Ich pobyt to efekt partnerskiej wymiany
młodzieżowej naszego Gimnazjum z jego odpowiednikiem w Adendorfie;
− 21 lipca Burmistrz wręczał nagrody uczestnikom i zwycięzcom XXVI już edycji
Turnieju
Piłki
Nożnej
Drużyn
Osiedlowych
Mundialito
2016.
W trzytygodniowych zmaganiach uczestniczyło w tym roku 130 chłopców
i dziewcząt;
− następnego dnia wziął udział w uroczystej zbiórce wągrowieckich
policjantów, którzy obchodzili swoje święto zawodowe. Na ręce Komendant
Powiatowej Policji złożył przy tej okazji podziękowania wszystkim policjantom
za pomoc i współpracę z naszym samorządem;
− 23 lipca oficjalnie otworzył I Zlot Miłośników Caravaningu, zorganizowany
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu we współpracy z Kaliskim
Klubem Campingu i Caravaningu CALTUR Kalisz na naszym nowym polu
caravaningowym. W Zlocie uczestniczyło ok. 100 osób i usłyszał od nich wiele
ciepłych słów na temat naszego odnowionego obiektu turystycznego. Kilka
godzin później, wraz z kilkoma tysiącami wągrowczan bawili się oni na
koncercie finałowym Dni Wągrowca przy muzyce niezawodnego duetu „Golec
uOrkiestra”;
− 23 lipca wspólnie świętowano Imieniny Wągrowca. Najpierw podczas
uroczystej Sesji Rady Miejskiej, podczas której m.in. odnowiono umowy
partnerskie z francuskim Le Plessis-Trevise (10. rocznica) oraz z niemieckimi
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gminami Adendorf i Schonwalde (15. rocznica). Kilka godzin później podczas
XIX już Festynu Cysterskiego Burmistrz przekazał symbol władzy – klucz do
bram miasta – na ręce cystersa i wraz z mieszkańcami Wągrowca bawił się
podczas licznych imprez towarzyszących Festynowi;
− 24 lipca uczestniczył w obchodach dwudziestej rocznicy reaktywowania
Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu, przy okazji których podziękował
wągrowieckim druhom za kultywowanie patriotycznych tradycji i udział
w miejskich obchodach rozmaitych świąt i rocznic. Z Rynku, na którym się
odbywały udano się do Fary, w której wraz z młodzieżą francuską i licznymi
wągrowczanami uczestniczył w mszy świętej w intencji mieszkańców miasta;
− 4 sierpnia jednemu z wągrowczan Burmistrz wręczył dwutysięczną Kartę
Senior 60+. Powodzenie tego programu społecznego, który został
wprowadzony w życie od 1 czerwca br. dowodzi, jak wiele dobrego mogą
zrobić samorządy, by ułatwić życie swoim mieszkańcom. Przy okazji podzielił
się z radnymi ciekawostkami:
- najstarsza osoba, która odebrała kartę, urodziła się w 1919 roku, czyli ma 97
lat;
- najwięcej kart do tej pory otrzymali 62-latkowie – 158 kart, ale tylko o 3 karty
mniej odebrali 69-latkowie.
Według stanu na koniec lata (22 września) – Kartami Seniora posługuje się
dzisiaj już 2545 wągrowieckich seniorów;
− kilka dni później, 8 sierpnia, nasz drugi ważny program społeczny –
Wągrowiecka Karta Dużej Rodziny – zyskał 40 partnera, czyli firmę, która
udziela rabatów posiadaczom kart dużej rodziny. W Wągrowcu tą kartą
posługuje się obecnie już ponad 1400 osób z blisko 270 rodzin;
− 15 sierpnia Prymas Polski abp Wojciech Polak rekoronował w parafii pw.
Wniebowzięcia NMP figurę Wągrowieckiej Madonny z Dzieciątkiem. Burmistrz
uczestnicząc w tej uroczystości miał okazję przypomnieć obecnym
o związkach naszego miasta z Kościołem, zakonem cystersów oraz figurą
Wągrowieckiej Madonny z Dzieciątkiem oraz podziękować ojcom Paulinom za
ich wytrwałe dążenia do przywrócenia świetności wągrowieckiemu klasztorowi;
− kilka dni później uczestniczył w III Święcie Pszczelarzy, które – tym razem
w wymiarze wojewódzkim – odbyły się w naszym mieście. Uroczystość tę
uświetniło nadanie sztandaru wągrowieckim pszczelarzom. W podziękowaniu
za działalność społeczną i zaangażowanie Burmistrz wyróżnił czworo
wągrowieckich pszczelarzy medalem 25-lecia samorządności w Polsce;
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− 28 sierpnia po wieloletniej przerwie Wągrowiec stał się gospodarzem Dożynek
Powiatowo-Gminnych. Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św.
Wojciecha, skąd jej uczestnicy przenieśli się na Stadion Miejski.
W wielogodzinnej imprezie, przygotowanej przez nasze służby we współpracy
ze Starostwem Powiatowym uczestniczyło kilka tysięcy wągrowczan
i przyjezdnych. Mieli oni okazję bawić się przy tradycyjnym obrządku
dożynkowym, licznych występach artystycznych i koncertach, biesiadować
przy konsumpcji tradycyjnych potraw, zwiedzać interesujące stoiska, a także
podziwiać przygotowane pokazy. W zgodnej opinii uczestników i obserwatorów
dożynek była to bardzo udana impreza, wieńcząca bogate – w kulturalne,
artystyczne i sportowe wydarzenia – lato w Wągrowcu;
− udane lato odnotował także wągrowiecki Aquapark, w którym podczas wakacji
aż dwukrotnie został pobity rekord frekwencji. Pierwszy padł 17 lipca, gdy
z jego usług skorzystało 885 osób. Został on pobity już miesiąc później – 21
sierpnia, kiedy to z aktywnego wypoczynku w basenach sportowych
i rekreacyjnych skorzystało aż 931 osób! To najwyższy wynik w historii
obiektu;
− w trzeciej dekadzie sierpnia miasto wprowadziło oczekiwane przez
mieszkańców miasta zmiany w sterowaniu oświetleniem ulicznym
w Wągrowcu. W miejsce tzw. zegarów astronomicznych zostały wprowadzone
zegary uruchamiane sygnałem w oparciu o system zdalnego sterowania
(RSM). Dzięki kompleksowej wymianie urządzeń sterujących oświetleniem,
lampy na wszystkich wągrowieckich ulicach włączają się i wyłączają w tym
samym czasie;
− w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego miasto otrzymało
wiadomość o przyznaniu naszemu miastu blisko 835 tys. zł dofinansowania
ze środków unijnych na kompleksową termomodernizację budynku
Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Klasztornej. Wniosek o dofinansowanie,
złożony przez Wągrowiec w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, znalazł się na 14. miejscu wojewódzkiej listy
rankingowej, spośród 129 wniosków z całej Wielkopolski. Nasz projekt zakłada
przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły
Podstawowej nr 3. Dzięki pozyskanym środkom możliwa będzie znaczna
poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły, zarówno w jej starej, jak
i nowszej części. Koszt całego zadania wynosi 1,39 mln złotych, dotacja
obejmie 85% kosztów wydatków kwalifikowanych;
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− dzięki naszym licznym zabiegom od 1 września w budynku dworca
kolejowego ustawiono wyczekiwany przez pasażerów z Wągrowca biletomat,
w którym można kupić bilety Kolei Wielkopolskich. Jednocześnie podjęto
działania, by od początku października w nowym biletomacie można było
nabyć także jednorazowe oraz miesięczne bilety na autobusy miejskie;
− 1 września wraz z Wiceburmistrzem Bogdanem Smykowskim oraz
Wiesławem Zającem, Przewodniczącym Rady Miejskiej złożył pod pomnikiem
ofiar II Wojny Światowej przy ul. Kościuszki wiązankę kwiatów. 77. rocznicę
napaści Niemiec na Polskę uczczono krótką uroczystością patriotyczną, po
której udano się
na ul. Gnieźnieńską, by oddać cześć burmistrzowi
Szymonowi Wachowiakowi oraz pracownikom przedwojennego Ratusza,
którzy zginęli 2 września 1939 r. w bombardowaniu. Znicz zapalono również na
grobie przedwojennego burmistrza Wągrowca;
− nowy rok szkolny Burmistrz przywitał 1 września wraz z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 2, życząc nowej dyrektor szkoły samych sukcesów, a uczniom
– jak najlepszych wyników w nauce. Miłym wydarzeniem podczas tej
uroczystości była obecność emerytowanych nauczycieli szkoły, dla których
było to przeżycie niemal równie ważne jak dla 29 dzieci, które rozpoczęły
naukę w „Dwójce”. Dwa tygodnie później w tej samej szkole burmistrz
uczestniczył w uroczystości oficjalnego otwarcia boiska wielofunkcyjnego,
które powstało podczas wakacji. W miejskich szkołach podstawowych
i gimnazjum 1 września naukę podjęło niemal 1400 młodych wągrowczan,
w tym 228 pierwszoklasistów, a w publicznych przedszkolach opieką objętych
zostało 722 maluchów;
− tego samego dnia w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej rok szkolny
rozpoczęło trzech uczniów pierwszej w naszym powiecie klasy dla dzieci ze
spektrum zaburzeń autystycznych. Jej powstanie było możliwe dzięki
inicjatywie i zaangażowaniu dyrektorki „Trójki” Jolanty Okoniewskiej.
W kameralnej uroczystości otwarcia tej klasy uczestniczył wraz
z Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej, Panią Małgorzatą Fimiak. Klasa dla dzieci z autyzmem ma wspierać
ich rozwój poprzez stworzenie odpowiednich warunków do nauki oraz
zapewnienie środków dydaktycznych. Są one dostosowane do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
każdego dziecka. Uczniowie są prowadzeni przez wyspecjalizowany zespół
pedagogów, z wysokimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi ze spektrum
zaburzeń autystycznych. Kieruje nim specjalistka w zakresie terapii
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behawioralnej – nauczycielka z 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi
autystycznymi. Doświadczenie i kwalifikacje zatrudnionych nauczycieli służą
również uczniom z klasy integracyjnej, która także powstała w szkole. Ta klasa
to tylko początek drogi, którą obieramy jako samorząd. Miasto chce dzieciom
z różnymi niepełnosprawnościami tworzyć warunki do nauki, rozwoju
i rehabilitacji. Placówką, która wyspecjalizuje się w takiej działalności
edukacyjnej, będzie właśnie Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Letniej;
− w pierwszych dniach września – po interwencjach w Wielkopolskim
Zarządzie Dróg Wojewódzkich – zwiększono dopuszczalną prędkość pojazdów
do 70 km/h na kolejnych fragmentach ulicy 11 Listopada. Dotychczas z taką
szybkością można było jeździć jedynie na odcinku obwodnicy między ulicami
Skocką i Jankowską. Teraz wyższą prędkość można rozwinąć także np.
między ulicami Rogozińską i Skocką oraz między Osiedlem Wschód
a Kaliskami;
− następnego dnia spotkał się z mieszkańcami Wągrowca – miłośnikami
książek w Amfiteatrze Miejskim, w którym wspólnie czytano „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza, powieść wybraną w głosowaniu Polaków do promocji
czytelnictwa w ramach tegorocznej akcji Narodowego Czytania;
− od 6 września do 9 września gościli w Wągrowcu nasi przyjaciele
z Adendorfu z grupy „Du und Ich”, którzy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej obchodzili 15. rocznicę współpracy. Od tylu to bowiem już lat
wspólnie realizują oni projekt pn. „Bariery do Pokonania”. Obok jubileuszowych
podsumowań, projekt wszedł w tym roku w nową fazę polegającą na
wyznaczeniu nowych celów na przyszłość. Jednym z nich jest m.in. tworzenie
warunków do powstawania grup samopomocowych w Wągrowcu. Oprócz
wymiany doświadczeń i dyskusji uczestnicy spotkania wzięli m.in. udział
w otwarciu wystawy plastycznej środowiska osób niepełnosprawnych
z Wągrowca i okolic, którą przygotowało Stowarzyszenie „Rehabilitacja”
w Wągrowcu;
− 9 września na zaproszenie seniorów wziął udział w jubileuszu 15-lecia
Dziennego Domu Seniora;
− a kilka godzin później wręczył 14 uczennicom i uczniom wągrowieckich
szkół stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca, realizując tym
samym decyzję radnych Rady Miejskiej z kwietnia br. o wyróżnianiu najlepiej
uczących się chłopców i dziewcząt comiesięcznymi gratyfikacjami
stypendialnymi oraz jednorazowymi nagrodami za szczególne osiągnięcia na
olimpiadach i w konkursach szkolnych. W kameralnej uroczystości w Miejskiej
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Bibliotece Publicznej wzięli udział rodzice, a także zaproszeni goście:
przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając, Przewodnicząca
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
Małgorzata Fimiak oraz dyrektorzy szkół;
− 12 września oficjalnie zostało otwarte zmodernizowane miasteczko ruchu
drogowego i siłownia plenerowa w Parku 600-lecia;
− w połowie września oddano do użytku kolejną tegoroczną inwestycję miejską
– oświetlenie w ulicach Taszarowo (na odcinku od ulicy Marcinkowo do torów
kolejowych) i Marcinkowo;
− 22 września wraz z około 200-osobową grupą młodzieży i dorosłych Burmistrz
przejechał ulicami miasta, promując Europejski Dzień Bez Samochodu.
W ramach obchodów tego dnia miasto zapewniło kierowcom możliwość
bezpłatnego przemieszczania się po Wągrowcu autobusami komunikacji
miejskiej;
− 26 września otworzył Konferencję lokalną poświęconą obchodom pierwszego
w historii Święta Szlaku Piastowskiego organizowanego przez Klaster
Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce" pod patronatem honorowym
Marszałków województw: Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
Konferencja ta odbyła się w wirydarzu wągrowieckiego klasztoru oo. paulinów,
a jej głównym celem była promocja "Wągrowieckiego Weekendu na Szlaku
Piastowskim" - imprez kulturalnych, organizowanych przez Muzeum
Regionalne w Wągrowcu, które odbędą się 1 i 2 października i do udziału
w których już dzisiaj serdecznie zaprosił radnych;
− w przeddzień obchodów święta osób starszych wiekiem, 28 września wziął
udział w XVIII Powiatowym Złocie Seniorów, który odbył się w Miejskim Domu
Kultury w Wągrowcu. Była to dla Burmistrza okazja, by za pośrednictwem Pani
Aleksandry Podemskiej, prezes Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów z terenu powiatu wągrowieckiego, złożyć wszystkim seniorom
życzenia z okazji ich święta.
ad. pkt 6
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta przedstawiła radnym
najważniejsze elementy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2016 roku.
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Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 7
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Ponadto w imieniu Pana Burmistrza wniosła autopoprawkę do omawianego
projektu, która obejmowała następujące zmiany:
• pismem z 13 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 65 097,86 zł z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne,
• pismem z 13 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 329 621,00 zł z przeznaczeniem na
realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie
składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
• pismem z 21 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 39 356,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach
realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej na rok 2016,
• kolejnym pismem z 19 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 19 800,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”,
• w związku z przyznaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu
pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na
lata 2017-2025” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8 730,00 zł
jednocześnie zwiększając plan wydatków związanych z ww. zadaniem
o kwotę 9 700,00 zł, a brakującą kwotę pozyskuje się ze zmniejszenia planu
wydatków w ramach Administracji publicznej w zakresie rozdziału 75023 Zakup usług pozostałych o kwotę 970,00 zł,
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•

plan dochodów zwiększa się o kwotę 86 500,00 zł w zakresie rozdziału
70005 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększając jednocześnie o tę samą
kwotę plan wydatków z przeznaczeniem środków na zadania w zakresie
Kultury fizycznej w tym:
Kultura fizyczna
40 000,00 zł
• wykonanie pasa rekreacyjnego
17 000,00 zł
• zakup wyrobów betonowych
• wycinkę drzew, posadzenie krzewów oraz wykonanie 6 500,00 zł
oświetlenia
• wykonanie renowacji płyty boiska do piłki nożnej o
17 500,00 zł
nawierzchni naturalnej wraz z zakolami
5 500,00 zł
• remont komory chłodniczej

•

na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu zgodnie z poniższą
tabelą:
Dział
Rozdział
§
Zwiększenie Zmniejszenie
852
– 85212 - Świadczenia
Pomoc
rodzinne, świadczenia z
społeczna funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
85212 - ogółem
85213 – Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby
pobierające
niektóre świadczenia z
pomocy
społecznej,
niektóre
świadczenie
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące
w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
85213 - ogółem

4010
4270
4430
4210

---2 207,00

1062,00
350,00
795,00
--

2 207,00

2 207,00

4130 4 000,00

--

4 000,00

--

85214 – Zasiłki i pomoc 3110 -w naturze oraz składki
na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

40 000,00
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85214 - ogółem
85216 – Zasiłki stałe
85216- ogółem
852 – ogółem

-3110 36 000,00
36 000,00
42 207,00

40 000,00
-42 207,00

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 90 248 225,17 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 83 932 523,17 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 6 315 702,00 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 93 568 566,17 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 79 104 687,17 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 14 463 879,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
7) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały;
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem
z 1 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na
zadania własne o kwotę 16.559,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.
Pismem z 13 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 65.097,86 zł z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne.
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Pismem z 13 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 329.621,00 zł z przeznaczeniem na
realizację świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki
emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Pismem z 21 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 39.356,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2016.
Kolejnym pismem z 19 września 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowej na zadania własne o kwotę 19.800,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu
wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Pismem z 15 lipca 2016 r. Minister Finansów przyznał Miastu Wągrowiec na rok
2016 kwotę 4.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia szkół
i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych
ogólnodostępnych w celu podniesienia jakości udzielanej pomocy psychologiczno
– pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.
W związku z przyznaniem dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 20172025” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 8.730,00 zł jednocześnie
zwiększając plan wydatków związanych z ww. zadaniem o kwotę 9.700,00 zł,
a brakującą kwotę pozyskuje się ze zmniejszenia planu wydatków w ramach
Administracji publicznej w zakresie rozdziału 75023 - Zakup usług pozostałych
o kwotę 970,00 zł.
Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 588.300,00 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.
Zmniejsza się plan wydatków na zakupy pozostałych usług w zakresie
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę 50.000,00 zł.
Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 638.300,00 zł, w tym:
Transport i łączność - zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg
- 100.000,00 zł;
Gospodarka mieszkaniowa - 137.300,00 zł:
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- zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne
130.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na zapłatę wynagrodzenia za rozwiązanie prawa
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym do nieruchomości 7.300,00 zł;
Działalność usługowa - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 – „Rondo
Skockie” – zadanie wieloletnie - 3.000,00 zł;
Oświata i wychowanie - zwiększenie planu dotacji podmiotowej do
niepublicznych przedszkoli - 300.000,00 zł;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 98.000,00 zł:
- zwiększenie planu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na
organizację:
• Koncertu z okazji Święta Niepodległości - 10.000,00 zł;
• Jarmarku Świątecznego na Rynku 40.000,00 zł;
• Sylwestra na Rynku 45.000,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
na organizację wystaw: „Proszę Państwa oto Miś…Kolekcja Aliny Wierzbickiej”
i „Wystawę Szopek Noworocznych” - 3.000,00 zł.
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 86.500,00 zł w zakresie rozdziału 70005 –
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan
wydatków z przeznaczeniem środków na zadania w zakresie Kultury fizycznej
w tym:
Kultura fizyczna (dot. OSiR-u)
- wykonanie pasa rekreacyjnego - 40.000,00 zł;
- zakup wyrobów betonowych - 17.000,00 zł;
- wycinkę drzew, posadzenie krzewów oraz wykonanie oświetlenia - 6.500,00 zł;
- wykonanie renowacji płyty boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wraz
z zakolami - 17.500,00 zł;
- remont komory chłodniczej - 5.500,00 zł.
Koszt realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia – ul.Taszarowo i ul.
Marcinkowo” pozwala na zmniejszenie planu wydatków w tym zakresie o kwotę
45.000,00 zł przeznaczając ww. środki na wykonanie zadania „Dodatkowe
oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Wągrowca: Lipowa, Reja, Jeżyka,
Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Kolejowa, Cysterska”.
O kwotę 2.600,00 zł zwiększa się plan dochodów realizowanych w ramach
Oświaty i wychowania przez przedszkole nr 7 z tytułu otrzymanego
odszkodowania w związku zzalaniem sali dydaktycznej zwiększając
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równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na zakup środków
dydaktycznych i książek.
Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł na realizację
zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zwiększając o tę
samą kwotę wydatki na zakupy inwestycyjne – trzech kamer cyfrowych wraz
z osprzętem.
Dokonuje się przesunięcia w ramach Gospodarki mieszkaniowej w planie
dochodów kwoty 674,00 zł zmniejszając wpływy ze zwrotów dotacji w zakresie
Gospodarki gruntami i nieruchomościami, a zwiększając wpływy ze zwrotów
dotacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Dokonuje się zmiany nazwy zadania (Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.) z nazwy "Opracowanie dokumentacji na
adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej” na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę,
rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na
potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu”.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2016 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uchwała Nr XXIII/150/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

20

ad. pkt 8
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
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 przedłożyła również
autopoprawkę do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-2033, która
spowodowana była koniecznością zapewnienia zgodności obu przywołanych
powyżej uchwał. Zatem zaproponowała wprowadzenie nowego zadania
o charakterze bieżącym w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia
wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.):
• „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata
2017-2025” o łącznym limicie nakładów wynoszącym 9 700,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017.
Zaproponował również dokonanie następujących zmian w ramach załącznika Nr
1 do projektu przedmiotowej uchwały w zakresie roku 2016:
poz. 1. przed zmianą 89 699 120,31 zł, po zmianie 90 248 225,17 zł,
poz. 1.1 przed zmianą 83 469 918,31 zł, po zmianie 83 932 523,17 zł,
poz. 1.1.5 przed zmianą 23 954 149,31 zł, po zmianie 24 416 754,17 zł,
poz. 1.2 przed zmianą 6 229 202,00 zł, po zmianie 6 315 702,00 zł,
poz. 1.2.1 przed zmianą 730 000,00 zł, po zmianie 816 500,00 zł,
poz. 2. przed zmianą 93 019 461,31 zł, po zmianie 93 568 566,17 zł,
poz. 2.1 przed zmianą 78 612 582,31 zł, po zmianie 79 104 687,17 zł,
poz. 2.2 przed zmianą 14 406 879,00 zł, po zmianie 14 463 879,00 zł,
poz. 8.1 przed zmianą 4 857 336,00 zł, po zmianie 4 827 836,00 zł,
poz. 8.2 przed zmianą 10 733 988,68 zł, po zmianie 10 704 488,68 zł,
poz. 11.1 przed zmianą 27 700 672,00 zł, po zmianie 27 800 123,00 zł,
poz. 11.2 przed zmianą 5 301 691,00 zł, po zmianie 5 300 721,00 zł,
poz. 11.3 przed zmianą 1 298 880,00 zł, po zmianie 1 308 580,00 zł,
poz. 11.3.1 przed zmianą 73 880,00 zł, po zmianie 83 580,00 zł,
poz. 11.5 przed zmianą 12 917 800,00 zł po zmianie 13 139 779,00 zł,
poz. 12.1 przed zmianą 68 603,00 zł, po zmianie 77 333,00 zł,
poz. 12.1.1 przed zmianą 64 429,00 zł, po zmianie 71 849,00 zł,
poz. 12.1.1.1 przed zmianą 64 429,00 zł, po zmianie 71 849,00 zł,
poz. 12.3 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 9 700,00 zł,
poz. 12.3.1 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 7 420,00 zł,
poz. 12.3.2 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 7 420,00 zł.
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Natomiast w zakresie roku 2017 zmianie ulegną następujące pozycje w ramach
załącznika Nr 1:
poz. 12.1 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 72 630,00 zł,
poz.12.1.1 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 61 736,00 zł,
poz.12.1.1.1 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 61 736,00 zł,
poz.12.3 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 80 700,00 zł,
poz.12.3.1 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 61 736,00 zł,
poz.12.3.2 przed zmianą 0,00 zł, po zmianie 61 736,00 zł.
Ponadto Skarbnik Miejski stwierdziła, że proponowane zmiany nie spowodują
konieczności wprowadzenia zmian w treści samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że w ramach
załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadanie
o charakterze bieżącym:
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 – „Rondo Skockie” o łącznym limicie
nakładów wynoszącym 28 000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata
2016 – 2017.
Zaproponowała również wprowadzenie nowego zadania o charakterze bieżącym
w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związanego z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.):
- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata
2017- 2025” o łącznym limicie nakładów wynoszącym 9 700,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017.
W związku z dofinansowaniem przedsięwzięć wieloletnich ze środków budżetu
Unii Europejskiej przesunięto przedsięwzięcia w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe do wydatków na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.
Do wydatków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przesunięto zadanie:
- o charakterze bieżącym:
· „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”
wprowadzając łączny limit nakładów w wysokości 727 108,00 zł , okres realizacji
przypadający na lata 2018-2019, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
- o charakterze majątkowym:
· „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19” zmieniając limit nakładów
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w 2017 roku do wysokości 1 358 818,00 zł, okres realizacji przypadający na lata
2016-2017, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Uaktualniono 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.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 - 2033
Uchwała Nr XXIII/151/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad. pkt 9
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że obowiązek
podatkowy w postaci podatku od nieruchomości wprowadza ustawa z dnia
12 stycznia 1991 r. – o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716), która w art. 2 określa szczegółowo przedmiot opodatkowania, a w art. 3
ust. 1 określa podatników tego podatku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 wyżej
cytowanej ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie danej gminy, z tym że
stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określanych corocznie
przez Ministra Finansów. W oparciu o uprawnienia zawarte w art. 5 ust. 1 Rada
Miejska w Wągrowcu określa wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotu opodatkowania, które
będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Marek Drobik wnioskował o dodanie do omawianego projektu uchwały w § 1 w punkcie 2 dodatkowego podpunktu (po podpunkcie b) o treści
„związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach
handlowych (w sklepach wielkopowierzchniowych powyżej 400m2), stacje
paliw, banki i instytucje finansowe – stawkę podwyższoną, która wynosi
22,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej”.
Wniosek radnego Marka Drobika wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Prowadzący obrady z uwagi na fakt, że radny Marek Drobik powyższy wniosek
zgłosił na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 21 września br. zadał pytanie Pani
Skarbnik – w jakiej wysokości zwiększyłyby się wpływy do budżetu w przypadku
przyjęcia przez radnych omawianego wniosku.
Skarbnik Miejski – Alina Dotka powiedziała, że orientacyjnie wysokość
uzyskanych dochodów z tego tytułu wyniosłyby w granicach od 100.000 –
120.000 zł.
Następnie prowadzący obrady zwrócił się do radcy prawnego – Marzeny
Borowińskiej o przedstawienie opinii prawnej nt. wniosku zgłoszonego przez
radnego Marka Drobika
Radca prawny - Marzena Borowińska przedstawiła radnym opinię prawną
w tym temacie jak w załączniku nr 10 do protokołu.
Następnie głos zabrał radny Mieczysław Wołejko w temacie różnicowania stawek
i powiedział, że Minister Finansów – Pan Szałamacha był również pewien
różnicowania stawek podatku handlowego i niestety podatek ten został
zakwestionowany przez UE. Dalej mówił, że wraz ze wzrostem wszelkich
podatków wzrastają również inne czynniki powodujące, że obciąża się
w konsekwencji klienta. Powiedział też, że Jego zdaniem wniosek radnego Marka
Drobika budzi pewne wątpliwości.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek radnego
Marka Drobika w sprawie dodania do omawianego projektu uchwały - w § 1
w punkcie 2 dodatkowego podpunktu (po podpunkcie b) o treści „związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej w obiektach handlowych
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(w sklepach wielkopowierzchniowych powyżej 400m2), stacje paliw, banki
i instytucje finansowe – stawkę podwyższoną, która wynosi 22,66 zł od 1m2
powierzchni użytkowej”.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska wniosek radnego przyjęła 9 – głosami „za”, 2 – głosami –
„przeciw” przy 9 – głosach „wstrzymujących”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wraz
z przyjętym przez Radę wnioskiem radnego Marka Drobika.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 10 – głosami „za” przy 10 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/152/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej.
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 2016 r. poz. 778
z późn. zm.).
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej obejmuje tereny przyrodnicze
korytarza ekologicznego doliny rzeki Nielby, jak również istniejące tereny
zurbanizowane w rejonie ul. Skockiej, w tym przewidziane do przekształcenia
funkcje terenów usługowych i wyznaczone, zgodnie z ustaleniami studium, tereny
zabudowy usługowej przy ul. Berdychowskiej, mogące stanowić podstawowy
ośrodek usługowy terenów zabudowanych w rejonie ulic Berdychowskiej
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i Głównej Osiedla. Podstawowymi elementami zagospodarowania terenu są
tereny doliny rzeki Nielby – część korytarza ekologicznego miasta oraz układ
komunikacyjny drogi – „trasa śródmiejska”, łączącej ulice: Berdychowską, Skocką
i Klasztorną. Tereny wyznaczonej zieleni obejmują zieleń naturalną, rekreacyjną
oraz urządzoną, z zakazem zabudowy budynkami. Teren objęty planem
zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna
Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz zlewni rzeki Wełny, wskazanej w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia
ochroną jako obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych
W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy – poprzez:
Ust.2:
a) pkt.1 – ład przestrzenny zapewnia wyznaczenie w wielkoprzestrzennej
strukturze miasta – ekosystemu wód śródlądowych rzeki Wełny, jako elementu
kształtującego przebieg korytarza ekologicznego dolin rzecznych rzek Wełny
i Nielby, tworzących harmonijną strukturę miasta;
b) pkt 2 – uwzględnienie walorów krajobrazowych i ochronę dolin rzecznych,
zlokalizowanych w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna
Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz zlewni rzeki Wełny – wskazanej w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia
ochroną jako obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych (pkt 11);
c) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz
kształtowania ładu przestrzennego, poprzez:
-pkt 3 – ochronę środowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Nielby i Wełny,
-pkt 4 – ochronę przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochronę
archeologicznego dziedzictwa kulturowego;
d) wymagania niewystępujące w odniesieniu do zagospodarowania terenów
wyłączonych z zabudowy – w ustaleniach planu:
- pkt 5 – na obszarze miasta występują obszary narażone na niebezpieczeństwo
zagrożenia powodzią. W odniesieniu do obszaru planu potencjalne tereny
w dolinie Nielby, na których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia stanów
zagrożenia powodziowego obejmują część terenu zlokalizowanego po zachodniej
stronie ul. Skockiej – wzdłuż rzeki Nielby i nie zagrażają swym zasięgiem dla
terenów zabudowanych na obszarze planu i poza obszarem objętym planem;
nie występują również obszary osuwania się mas ziemnych, mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a także nie występują obiekty
mogące powodować awarie,
- pkt 6 – walory ekonomiczne – niezdefiniowane w ustaleniach planu – ujęte
w prognozie finansowej; na obszarze planu wystąpi obrót nieruchomościami oraz
realizacja nowej zabudowy, z wyłączeniem terenów zieleni – wyłączonej z
zabudowy budynkami, z zachowaniem obecnego stanu ochrony środowiska
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przyrodniczego, poza historycznym układem urbanistycznym ujętym w rejestrze
zabytków,
- pkt 7 - prawo własności – zgodnie z przepisami prawa,
- pkt 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa – brak uzasadnienia dla
określania wymienionych potrzeb w ustaleniach planu,
- pkt 9 – potrzeby interesu publicznego – zapewnione poprzez zachowanie
i ochronę śródlądowych wód publicznych oraz ochronę ponadlokalnych celów
ochrony przyrody i krajobrazu;
e) pkt10 – 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;
f) pkt 11 – zapewnienie udziału społeczeństwa – uwzględnione zgodnie
z przepisami art.17 ustawy 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;
g) pkt 12 – zachowanie jawności i przejrzystości procedur – w trybie wynikającym
z ww. art. 17 ustawy i udostępnieniu informacji o środowisku w publicznie
dostępnych wykazach, w Biuletynie Informacji Publicznej;
h) pkt 13 – zapewnienie odpowiedniej ilości wody – zapewnia miejski system sieci
wodociągowych na obszarze całego miasta, a na przedmiotowym terenie nie
występuje potrzeba zwiększenia zaopatrzenia w wodę.
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.
Obszar objęty planem miejscowym obejmuje przede wszystkim teren
przyrodniczy ekosystemu wód śródlądowych, wyznaczony w ustaleniach studium
jako obszar wyłączony z zabudowy, objęty ochroną przyrody i krajobrazu
kulturowego, stanowiący część korytarza ekologicznego miasta wraz z terenem
zieleni urządzonej, wyłączonej z zabudowy.
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. Na podstawie art.32 ust.1 –
Burmistrz Miasta Wągrowca – oceniając Wieloletni program sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
zmiany
w zagospodarowaniu oraz „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania dolin rzecznych Wełny i Nielby” – na
obszarach obejmujących cztery rejony ekosystemu wód śródlądowych nieobjęte
planami – wystąpił do Rady o podjęcie uchwał, w tym przystąpienia do
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sporządzenia mpzp miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Berdychowskiej i Klasztornej.
Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XXXII/222/2014 z dnia 25 lutego
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Berdychowskiej i Klasztornej. – na podstawie art. 14 ust.1 i 4 ustawy.
Ust.3:
W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 10 wniosków
organów opiniujących i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością. Burmistrz
Miasta Wągrowca sporządził projekt planu miejscowego oraz wymagane
prognozy, uwzględniając ww. wnioski. W trybie uzgadniania i opiniowania –
projekt planu miejscowego został pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez
właściwe organy.
W trybie wyłożenia planu miejscowego wraz z prognozą nie wpłynęły uwagi do
planu.
Ust.4 – na obszarze objętym przedmiotowym planem ustala się:
- usytuowanie nowej zabudowy usługowej, stanowiącej element społecznego
zapotrzebowania na usługi i rozwoju gospodarczego,
- obszar terenów przyrodniczych korytarza ekologicznego doliny rzeki Nielby,
wyłączone z zabudowy budynkami, jako tereny zieleni naturalnej lub urządzonej i
rekreacyjnej, z odniesieniem
do uwarunkowań historycznego układu urbanistycznego miasta, jak również
ochronę form krajobrazu,
- wyznaczona zabudowa usługowa zlokalizowana została w obszarze
zurbanizowanym, z dostępem do środków transportu zbiorowego,
- na całym obszarze zapewnione zostały powiązania funkcjonalne z miejskim
systemem dróg rowerowych,
- na wyznaczonych terenach zieleni zachowuje się istniejące sieci infrastruktury,
z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym.
- zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne gminy.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Zgodnie z ustaleniami planu, na obszarze doliny rzeki Wełny i Nielby zachowuje
się istniejący stan zagospodarowania przyrodniczego terenu i w związku z tym
nie wzrasta wartość terenów na przeważającym obszarze planu. Wyznaczenie
nowych terenów dla zabudowy usługowej spowoduje wzrost podatku lokalnego,
jak również wydatki gminy rekompensowane w okresie wieloletnim w trybie
realizacji zabudowy i zagospodarowania terenów usługowych, zgodnie
z ustaleniami planu.
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W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu – nie prognozuje się wydatków
Gminy na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań
własnych gminy (§16 ust. 3 uchwały). W zakresie inwestycji drogowych
ustalonych w planie wystąpi częściowa realizacja modernizacji i przebudowy
układu komunikacyjnego w rejonie ul. Skockiej (droga gminna).
Wnioski końcowe – Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.
Podsumowanie:
Na podstawie zestawienia wyników prognozy – uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej powoduje wydatki Gminy Miejskiej
Wągrowiec na etapie wykonania zadań publicznych, zawartych w miejscowym
planie, pozwalających na aktywizację terenów wyznaczonych na cele usługowe
oraz wzrost podatku lokalnego, co może być zrekompensowane w okresie
przekraczającym 5 lat, a sukcesywnie pobierany podatek będzie rekompensował
wydatki Gminy.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Zatem 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 Berdychowskiej i Klasztornej o treści „Na podstawie art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga,
co następuje:
§ 1. Burmistrz Miasta Wągrowca nie przekazał Radzie Miejskiej listy
nieuwzględnionych uwag, o której mowa w art. 17 pkt 14 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 Berdychowskiej i Klasztornej.”
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
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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 Berdychowskiej i Klasztornej, 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 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Berdychowskiej i Klasztornej, istniejące sieci infrastruktury technicznej służą
obsłudze terenów wyznaczonych w planie oraz zapewniają możliwość pełnego
uzbrojenia terenu; w związku z tym nie prognozuje się wydatków Gminy na
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. Zgodnie z ustaleniami §16 ust. 3 uchwały przedmiotowego projektu planu
miejscowego: „Zagospodarowanie terenów zabudowanych i przeznaczonych do
nowej zabudowy nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej stanowiącej zadania własne gminy. Natomiast: „wymagana będzie
realizacja kanalizacji odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych związanej
z przebudową i budową dróg zbiorczych KD-Z1 (nowy przebieg drogi zbiorczej do
ul. Klasztornej) i KD-Z2 (istniejąca droga – ul. Berdychowska).
§ 3. Wyznaczony przebieg drogi KD-Z1 (planowana droga zbiorcza) –
wymaga budowy drogi wraz z odwodnieniem pasa komunikacyjnego, zakładając
etapową realizację inwestycji drogowej. W I etapie, może nastąpić wykonanie
odcinka drogi zapewniającego obsługę terenów usługowych U2 i U3 przy
ul. Skockiej (droga gminna), z przebudową skrzyżowania. Ponadto przebieg
ul. Berdychowskiej wymaga modernizacji, w tym poszerzenia pasa drogowego
i realizacji ścieżki rowerowej.
§ 4. 1. Zadania wymienione w §3 będą realizowane etapowo, na podstawie
projektów budowlanych dla wyodrębnionych obszarów, odpowiednio do stanu ich
zagospodarowania.
2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w ust.1 zostaną sfinansowane
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, wieloletnich planach rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
strategią rozwoju miasta Wągrowca.”
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.

30

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
Berdychowskiej i Klasztornej, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca o treści – „Na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Miejska
w Wągrowcu stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby w rejonie ulic
Berdychowskiej i Klasztornej 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, z zakazem zabudowy
budynkami. Ponadto w studium ustalono podstawowe cele w zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym uzupełnienie systemu przyrodniczego terenów otwartych –
systemem zieleni miejskiej, z wykorzystaniem tej przestrzeni do celów
rekreacyjnych. Dla dolin rzecznych Wełny, Nielby i Strugi Gołanieckiej wskazano
wykorzystanie na cele rekreacyjne centralną część miasta, stanowiącą „zielone
centrum”, identyfikujące wiodącą funkcję miasta. W projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej, wyznaczono tereny zieleni naturalnej,
tereny zieleni rekreacyjnej i zielni urządzonej, pełniące funkcje estetyczne oraz
użytkowe na obszarze przyrodniczego ekosystemu wód śródlądowych, objętego
ochroną konserwatorską zabytków i krajobrazu kulturowego; istniejące tereny
zabudowy i przeznaczone do zabudowy oraz przebieg „trasy śródmiejskiej”
łączącej ul. Berdychowską z ul. Klasztorną. Powyższe ustalenia nie naruszają
ustaleń studium i są zgodne z ustaleniami studium w zakresie ochrony
środowiska oraz krajobrazu kulturowego i zabytków, systemu infrastruktury
technicznej i komunikacji”.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Po przyjęciu przez Radę powyższych rozstrzygnięć do omawianego planu
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej.
Uchwała Nr XXIII/153/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta.
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 2016 r. poz. 778
z późn. zm.).
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Wełny w rejonie Starego Miasta obejmuje tereny przyrodnicze korytarza
ekologicznego doliny rzeki Wełny i Strugi Gołanieckiej oraz tereny zieleni
urządzonej, wyłączone z zabudowy budynkami – kształtujące południową
ekspozycję obszaru śródmiejskiego miasta. Teren objęty planem zlokalizowany
jest 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. Obszar planu obejmuje,
wyznaczone w studium – tereny istniejącej zabudowy i przeznaczone do
zabudowy w rejonie ulic Opackiej i Rogozińskiej oraz tereny doliny rzeki Wełny
pełniące funkcję zieleni rekreacyjnej, urządzonej, objętej ochroną zabytków
historycznego układu urbanistycznego miasta i ekspozycji Starego i Nowego
Miasta, z promenadą w „Osi rzeki Wełny”, łączącej skrzyżowanie rzek Wełny
i Nielby z ul. Opacką, w części objęte rewitalizacją.
W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy – poprzez:
Ust.2:
a) pkt.1 – ład przestrzenny zapewnia wyznaczenie w wielkoprzestrzennej
strukturze miasta – ekosystemu wód śródlądowych rzeki Wełny, jako elementu
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kształtującego przebieg korytarza ekologicznego dolin rzecznych rzek Wełny
i Nielby, tworząc harmonijną strukturę miasta;
b) pkt 2 – uwzględnienie walorów krajobrazowych i ochronę dolin rzecznych,
zlokalizowanych w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna
Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz zlewni rzeki Wełny – wskazanej w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia
ochroną jako obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych (pkt 11);
c) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz
kształtowania ładu przestrzennego, poprzez:
- pkt 3 – ochronę środowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Wełny,
- pkt 4 – ochronę przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochrona
archeologicznego dziedzictwa kulturowego.
d) wymagania niewystępujące w odniesieniu do zagospodarowania terenów
wyłączonych z zabudowy – w ustaleniach planu:
- pkt 5 – na terenie doliny Strugi Gołanieckiej i planowanej zabudowy usługowej
przy ul. Rogozińskiej nie występują zagrożenia oraz potencjalne potrzeby
zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Na terenach parkowych ZP1.1
i ZP1.2, w dolinie rzeki Wełny zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia stanów
zagrożenia powodziowego, niezagrażające swym zasięgiem dla terenów
zabudowanych i zlokalizowanych poza obszarem objętym planem, jak również
nie występują obszary osuwania się mas ziemnych mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a także nie występują obiekty mogące
powodować awarie;
- pkt 6 – walory ekonomiczne – niezdefiniowane w ustaleniach planu; na
podstawie ustaleń studium w rejonie ul. Rogozińskiej wyznaczona została
zabudowa
usługowa
stanowiąca
przedpole
historycznego
układu
urbanistycznego miasta, z uwzględnieniem ekspozycji widokowej zabytkowego
klasztoru pocysterskiego, w wyniku zrealizowania ustaleń planu nastąpi wzrost
podatku lokalnego;
- pkt 7 – prawo własności – zgodnie z przepisami prawa,
- pkt 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa – brak uzasadnienia dla
określania wymienionych potrzeb w ustaleniach planu;
- pkt 9 – potrzeby interesu publicznego – zapewnione poprzez zachowanie
i ochronę śródlądowych wód publicznych oraz ochronę ponadlokalnych celów
ochrony przyrody i krajobrazu;
e) pkt10 – 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, a istniejące sieci infrastruktury technicznej
zapewniają obsługę istniejącej i planowanej zabudowy;
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f) pkt 11 – zapewnienie udziału społeczeństwa – uwzględnione zgodnie
z przepisami art.17 ustawy 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;
g) pkt 12 – zachowanie jawności i przejrzystości procedur – w trybie wynikającym
z ww. art. 17 ustawy i udostępnieniu informacji o środowisku w publicznie
dostępnych wykazach w Biuletynie Informacji Publicznej;
h) pkt 13 – zapewnienie odpowiedniej ilości wody – ze względu na stan faktyczny,
na przedmiotowym terenie nie występuje wzrost zapotrzebowania na
zaopatrzenie w wodę.
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.
Obszar objęty planem miejscowym obejmuje teren przyrodniczy ekosystemu wód
śródlądowych wyznaczony w ustaleniami studium jako obszar wyłączony
z zabudowy, objęty ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego, stanowiący część
korytarza ekologicznego miasta wraz z terenem zieleni urządzonej, wyłączonej
z zabudowy wzdłuż przebiegu rzeki Wełny w obszarze śródmiejskim.
Wyznaczonym 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. Na podstawie art.32 ust.1 –
Burmistrz Miasta Wągrowca – oceniając Wieloletni program sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
zmiany
w zagospodarowaniu oraz „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania dolin rzecznych Wełny i Nielby” – na
obszarach obejmujących cztery rejony ekosystemu wód śródlądowych,
nieobjętych planami – wystąpił do Rady o podjęcie uchwał, w tym przystąpienia
do sporządzenia mpzp miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego
Miasta. Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XXXII/224/2014 z dnia 25
lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta doliny rzeki Wełny w rejonie Starego
Miasta. – na podstawie art. 14 ust.1 i 4 ustawy.
Ust.3:
W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 10 wniosków
organów opiniujących i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością. Burmistrz
Miasta Wągrowca sporządził projekt planu miejscowego oraz wymagane
prognozy.
Projekt planu miejscowego został uzgodniony z właściwymi organami – na
podstawie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przepisów odrębnych. W trybie wyłożenia planu miejscowego wraz
z prognozą wpłynęła 1 uwaga do projektu planu, od osoby fizycznej,
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kwestionująca zgodność ustaleń mpzp w odniesieniu do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, z naruszeniem
prawa. Burmistrz Miasta Wągrowca nie uwzględnił uwagi, jako nieuzasadnionej,
a składający uwagę nie udokumentował naruszenia prawa lub nabytych prawnie
uprawnień do zabudowy działki wymienionej w uwadze. Załącznik nr 4 do
uchwały zawiera uzasadnienie do nieuwzględnienia uwag, jak również Załącznik
nr 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Wągrowcu, zgodnie z art. 20 ustawy,
w celu rozpatrzenie i stwierdzenia nienaruszenia w mpzp ustaleń studium.
Ust.4 – na obszarze objętym przedmiotowym planem uwzględniono:
- strukturę przestrzenną zabudowy istniejącej, z odniesieniem do uwarunkowań
historycznego układu urbanistycznego miasta,
- wyznaczenie zabudowy usługowej w obszarze zurbanizowanym, z dostępem do
środków transportu zbiorowego; ponadto podstawowym przeznaczeniem terenu
jest wzmocnienie funkcji ponadlokalnej turystyki i rekreacji miasta,
w powiązaniach ponadlokalnych i regionalnych,
- na całym obszarze zapewnione zostały powiązania funkcjonalne z miejskim
systemem dróg rowerowych, jak również uwzględniono Lokalny Program
Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta Wągrowca na lata 2005-2013,
poprzez wyznaczenie „Osi rzeki Wełny” jako elementu integracji struktury
miejskiej w przebiegu drogi rowerowej, łączącej skrzyżowanie rzek Wełny i Nielby
z ul. Opacką, jak również powiązania z ul. Rogozińską i północnymi terenami
zlokalizowanymi wzdłuż Jeziora Durowskiego,
- przeważający obszar planu obejmuje tereny przyrodnicze korytarza
ekologicznego doliny rzeki Wełny i tereny zieleni urządzonej, wyłączone
z zabudowy budynkami; na wyznaczonych terenach zieleni zachowuje się
istniejące sieci infrastruktury, z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym,
- zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne gminy.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Zgodnie z ustaleniami planu, na obszarze doliny rzeki Wełny zachowuje się
istniejący stan zagospodarowania przyrodniczego terenu i w związku z tym
nieznacznie wzrasta wartość terenów na wskazanym obszarze, wynikająca
z ustaleń planu miejscowego i nie prognozuje się możliwości ustalenia przychodu
z jednorazowej opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy. Na
terenie planu występują tereny nowej zabudowy, o przeznaczeniu powodującym
wzrost podatków od nieruchomości. W związku z zachowaniem przeznaczenia
terenów oraz istniejącego uzbrojenia terenu – nie prognozuje się wydatków
Gminy na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań
własnych gminy (§15 ust. 4 uchwały). W zakresie inwestycji drogowych w planie
ustalona została realizacja drogi rowerowej – KDW-R4, z obiektem mostowym –
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kładka pieszo-rowerowa przez Strugę Gołaniecka, stanowiąca fragment systemu
dróg rowerowych na obszarze miasta stanowiąca część inwestycji
uwzględnionych w wieloletnim programie realizacji dróg rowerowych.
Wnioski końcowe – Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.
Podsumowanie:
Realizacja ustaleń planu w zakresie wyznaczonych terenów zabudowy usługowej
przy ul. Rogozińskiej spowoduje wzrost podatków lokalnych miasta Wągrowca.
Jednocześnie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta nie powoduje
znaczących wydatków Gminy, wynikających z ustaleń miejscowego planu. Tereny
dolin oraz istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie zmieniają
przeznaczenia, a część terenów objęta jest Programem Rewitalizacji Obszarów
Miejskich i może być finansowana ze wskazanego na ten cel budżetu Gminy
Miejskiej Wągrowiec.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- wnoszący uwagę do przedłożonego projektu planu zwrócił się do radnych
w sprawie terenu, który zakupił wraz z synem przy ulicy Rogozińskiej na którym
chcieliby pobudować stację paliw wraz z hotelem. Powiedział, że w momencie
zakupu tego terenu był on w planach przeznaczony pod budowę marketu, czyli
był to teren inwestycyjny. Wówczas złożyli do Burmistrza wniosek w sprawie
zgody na budowę stacji paliw wraz z hotelem, a Pan Burmistrz w odpowiedzi na
to pismo poprosił o wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Wspomniał
również, że „Poznań” wydał w tej sprawie decyzję pozytywną, nawet bez potrzeby
wykonania raportu. Powiedział też, że Pan Burmistrz uparł się, że raport ten ma
zostać wykonany i na obecną chwilę jest on w trakcie opracowywania.
Wspomniał również o kosztach wykonania tego raportu, że są one bardzo
wysokie. Pokazał radnym projekt budowy tej stacji wraz z hotelem i powiedział,
że z takiej inwestycji dla miasta Pan Burmistrz powinien być zadowolony.
Nadmienił też, że są właścicielami dwóch stacji paliw w Skokach i chcą trzecią
wybudować w pobliżu, w Wągrowcu. Kończąc wystąpienie zwrócił się do radnych
z prośbą o wyrażenie zgody na budowę, na wspomnianym terenie, stacji paliw
wraz z hotelem.
- następnie zabrał głos syn wnoszącego uwagi do omawianego planu
i powiedział, że w zeszłym roku osobiście chodził po mieście i zebrał ponad 1000
podpisów mieszkańców, którzy opowiedzieli się pozytywnie za ta inwestycją,
w tym miejscu. Powiedział też, że mieszkańcy z tego terenu muszą jeździć na
drugi koniec miasta aby zatankować samochód. Wspomniał również, że dzisiaj
są takie technologie, które pozwalają na budowę takich inwestycji bez szkody dla

36

środowiska. Kończąc wystąpienie powiedział, że Wągrowiec jest pięknym
miastem i właśnie tutaj chce zainwestować pieniądze, że chce żyć tym miastem
i pomóc jego mieszkańcom,
- kolejno głos zabrał Burmistrz i odniósł się do zarzutu, że „Burmistrz uparł się”
i powiedział, że zadaniem Burmistrza nie jest stawianie przeszkód i mówienie nie
bo nie, tylko realizacja tego wszystkiego zgodnie z prawem. Wspomniał też
o wystąpieniu Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii, który
prezentując projekt uchwały, odniósł się do wniesionej uwagi do omawianego
planu i powiedział, że jest ona sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca oraz o negatywnej opinii
konserwatora zabytków gdyż ten sprzeczny teren zlokalizowany jest w strefie
ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego wpisanego do
rejestru zabytków.
- radny Mieczysław Wołejko prosił o wyjaśnienie sprawy zlecenia przez Pana
Burmistrza sporządzenia dodatkowego dokumentu (raportu oddziaływania na
środowisko),
- na pytanie radnego odpowiedzi udzielił Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski i powiedział, że na dzisiaj nie ma
na tym terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i lokalizacja jakiejkolwiek inwestycji może się odbywać w ramach
decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o lokalizacji celu publicznego.
Potwierdził, że wnoszący uwagi do planu złożyli właśnie taki wniosek i chcieli
uzyskać lokalizację wspomnianego obiektu w ramach decyzji o warunkach
zabudowy. W przypadku tego typu inwestycji - decyzję o warunkach zabudowy
poprzedza tzw. decyzja środowiskowa, do której wnoszący uwagę do planu
zostali zobligowani i do niej jak usłyszał przystąpili. Nadmienił też, że nie można
nikomu niczego zabraniać i że robili to na własne zapotrzebowanie. Kończąc
wystąpienie stwierdził, że sprawa ta nie ma związku z procedowaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- radny Mieczysław Wołejko powiedział, że zrozumiał wyjaśnienia Kierownika
Tchórzewskiego, że działali na własne ryzyko, jednak uważał, że powinna pójść
do nich informacja o planach związanych z tym terenem i zadał pytanie czy
wnoszący uwagę do planu nie zostali wprowadzenie w błąd, gdyż nie muszą się
znać na przepisach,
- radna Natalia Pałczyńska zadała pytanie czy Rada może zostać zapoznana
z treścią pisma Pana Burmistrza, które skierował do właścicieli spornego gruntu,
- syn wnoszącego uwagę do planu powiedział, że wykonanie raportu trwa od 2 do
3 lat i na dzień dzisiejszy nie są w stanie tego dokumentu uzyskać. Zadeklarował
też, że w celu poprawy układu komunikacyjnego, wybudują rondo,
- Zastępca Burmistrza powiedział, że wnoszący uwagę w momencie wystąpienia
do Burmistrza z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej na budowę stacji
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paliw na spornym terenie, został poinformowany, że warunkiem jej wydania jest
wykonanie raportu. Dalej mówił, że projekt planu zagospodarowania
przestrzennego tego terenu był ogłoszony co najmniej rok temu i w tym
momencie należało odstąpić od wykonania raportu do momentu uchwalenia
wspomnianego planu. Kończąc wystąpienie powiedział, że w momencie złożenia
wniosku lokalizacyjnego Burmistrz mógł wnioskodawcom zgodnie z prawem
udzielić takiej odpowiedzi jaką udzielił,
- radna Natalia Pałczyńska z uwagi na datę (kwiecień 2015 rok) odpowiedzi
Burmistrza na wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej odstąpiła od prośby
dotyczącej jej odczytania.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i w pierwszej kolejności poddał pod
głosowania rozstrzygnięcie sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie Starego Miasta o treści „Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 778 z późn. zm.1) Rada Miejska w Wągrowcu po rozpatrzeniu
nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Wągrowca uwag, wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta, w trybie wyłożenia do
publicznego wglądu – rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnić uwagi wniesionej do ustaleń dot. nieruchomości
oznaczonej nr ewid. 4173/1 – teren o symbolu U1 w rejonie ul. Rogozińskiej,
kwestionujących:
1) zgodność ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta, z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca;
2) ustalenie w § 9 ust.2 ww. miejscowego planu w – zakazu realizacji stacji paliw
wraz z hotelem i obsługi warsztatów mechanicznych; oraz
3) naruszenie w ustaleniach planu miejscowego – interesu prawnego.
§ 2. 1. Wniesiona uwaga jest sprzeczna z zasadami kształtowania ładu
przestrzennego oraz wymogami wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
2. Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego
układu urbanistycznego miasta Wągrowca, wpisanego do rejestru zabytków,
a wskazane w uwagach przeznaczenia istotnie naruszają wytyczne
konserwatorskie dotyczące ochrony ekspozycji przedpola historycznego
dziedzictwa kulturowego.
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3. Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu,
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta, ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
– rozstrzyga nienaruszenie ustaleń studium w miejscowym planie, gdyż ustalenia
miejscowego planu nie naruszają interesu prawnego, a składający uwagę nie
udokumentował naruszenia prawa lub nabytych prawnie uprawnień do zabudowy
działki wymienionej w uwadze.”
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami - 12 – „za”, 5 – „przeciw”,
przy 3 – „wstrzymujących”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie Starego Miasta, 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 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1 Na wyznaczonych terenach zabudowanych i przeznaczonych do
zabudowy, obsługę w zakresie infrastruktury technicznej zapewniają istniejące
sieci w ulicach Rogozińskiej i Opackiej.
2. Zgodnie z § 15 ust. 4, zagospodarowanie terenów objętych planem nie
wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących
zadania własne gminy.
§ 2. W odniesieniu do § 1 oraz wyników Prognozy skutków finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie Starego Miasta – nie ustala się realizacji zadań własnych
z zakresu infrastruktury technicznej, wynikających z uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie Starego Miasta.”
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami - 12 – „za”, 8 głosami –
„wstrzymującymi”.
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Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie Starego Miasta, 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 2016 r. poz. 778 z późn. zm.1) Rada Miejska
w Wągrowcu stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego
Miasta, 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, z zakazem zabudowy
budynkami. Dla dolin rzecznych Wełny, Nielby i Strugi Gołanieckiej wskazano
wykorzystanie na cele rekreacyjne centralnej części miasta, stanowiącej „zielone
centrum”, identyfikujące wiodącą funkcję miasta. Dla południowo-zachodniej
części doliny rzeki Wełny, z zachowaniem form krajobrazu, ustalono częściowe
przeznaczenie na cele zieleni urządzonej, służącej celom rekreacyjnym, w tym
zabudowy budynkami tylko w pierzei – ul. Rogozińskiej, a dla dolin rzek Wełny
i Nielby od skrzyżowania rzek – reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej
z promenadą. Obszar planu obejmuje tereny przyrodniczego ekosystemu wód
śródlądowych wzdłuż doliny rzeki Wełny oraz Strugi Gołanieckiej, w tym
wyznaczone w studium – tereny istniejącej zabudowy i przeznaczone do
zabudowy w rejonie ulic Opackiej i Rogozińskiej oraz tereny doliny rzeki Wełny
pełniące funkcję zieleni rekreacyjnej, urządzonej, objętej ochroną zabytków
historycznego układu urbanistycznego miasta, jako ekspozycji Starego i Nowego
Miasta, z promenadą w „Osi rzeki Wełny”, łączącej skrzyżowanie rzek Wełny
i Nielby z ul. Opacką, w części obszaru objętego rewitalizacją. W projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny
rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta zachowano istniejącą zabudowę
mieszkaniową i usługową przy ul. Opackiej, a w rejonie ul. Rogozińskiej
wyznaczono tereny usługowe o funkcji spełniającej przeznaczenie na cele
turystyczno-rekreacyjne oraz zieleni urządzonej i część przebiegu „trasy
śródmiejskiej”, zapewniającej obsługę wyznaczonych terenów. Wyznaczony
fragment drogi KD-Z potencjalnie stanowi połączenie ul. Klasztornej
z ul. Rogozińską. Powyższe ustalenia nie naruszają ustaleń studium i są zgodne
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z ustaleniami studium w zakresie ochrony środowiska oraz krajobrazu
kulturowego i zabytków oraz systemu infrastruktury technicznej i komunikacji.”.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami - 12 – „za”, 8 głosami –
„wstrzymującymi”.
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 Wełny w rejonie Starego Miasta.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami ”za” przy 8 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie Starego Miasta.
Uchwała Nr XXIII/154/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 25 minutowa przerwę do godz. 1825.

Po wznowieniu obrad prowadzący sesję oznajmił, że do końca obrad
w sesji będzie uczestniczyło 18 radnych (nieobecni usprawiedliwieni
radni: Adam Kiełbasiewicz i Krzysztof Tyborski).

ad. pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.
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.
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.).
1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej obejmuje tereny przyrodnicze
korytarza ekologicznego doliny rzeki Wełny oraz teren zieleni urządzonej,
wyłączone z zabudowy budynkami. Teren objęty planem zlokalizowany jest
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
W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy – poprzez:
Ust.2:
a) pkt.1 – ład przestrzenny zapewnia wyznaczenie w wielkoprzestrzennej
strukturze miasta – ekosystemu wód śródlądowych rzeki Wełny, jako elementu
kształtującego przebieg korytarza ekologicznego dolin rzecznych rzek Wełny
i Nielby, tworzących harmonijną strukturę miasta,
b) pkt 2 – uwzględnienie walorów krajobrazowych i ochronę dolin rzecznych,
zlokalizowanych w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna
Gołaniecko-Wągrowiecka” oraz zlewni rzeki Wełny – wskazanej w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia
ochroną jako obszaru szczególnej ochrony wód powierzchniowych (pkt 11),
c) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz
kształtowania ładu przestrzennego, poprzez:
- pkt 3 – ochronę środowiska lokalnego oraz zlewni rzeki Wełny,
- pkt 4 – ochronę przyrody i krajobrazu kulturowego oraz ochronę
archeologicznego dziedzictwa kulturowego;
d) wymagania niewystępujące w odniesieniu do zagospodarowania terenów
wyłączonych z zabudowy – w ustaleniach planu:
- pkt 5 – zagrożenie i potrzeba zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i mienia –
w dolinie Wełny nie zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia stanów
wymagających zabezpieczenia poprzez ustalenia planu; na obszarze nie
występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania
się mas ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
ludzi, a także nie występują obiekty mogące powodować awarie,
- pkt 6 – walory ekonomiczne – niezdefiniowane w ustaleniach planu, w związku
z brakiem obrotu nieruchomościami i potencjalnej możliwości zabudowy doliny –
wyłączonej z zabudowy budynkami i zachowania obecnego stanu ochrony
środowiska przyrodniczego,
- pkt 7 - prawo własności – nienaruszone w ustaleniach planu,
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- pkt 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa – brak uzasadnienia dla
określania wymienionych potrzeb w ustaleniach planu,
- pkt 9 – potrzeby interesu publicznego – zapewnione poprzez zachowanie
i ochronę śródlądowych wód publicznych oraz ochronę ponadlokalnych celów
ochrony przyrody i krajobrazu;
e) 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;
f) pkt 11 – zapewnienie udziału społeczeństwa – uwzględnione zgodnie
z przepisami art.17 ustawy 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;
g) pkt 12 – zachowanie jawności i przejrzystości procedur – w trybie wynikającym
z ww. art. 17 ustawy i udostępnieniu informacji o środowisku w publicznie
dostępnych wykazach, w Biuletynie Informacji Publicznej;
h) pkt 13 – zapewnienie odpowiedniej ilości wody – na przedmiotowym terenie
wyłączonym z zabudowy, nie występuje zapotrzebowanie na zaopatrzenie
w wodę.
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.
Obszar objęty planem miejscowym obejmuje teren przyrodniczy ekosystemu wód
śródlądowych wyznaczony w ustaleniami studium jako obszar wyłączony
z zabudowy, objęty ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego, stanowiący część
korytarza ekologicznego miasta wraz z terenem zieleni urządzonej, wyłączonej
z zabudowy wzdłuż północnego brzegu rzeki do granicy miasta.
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. Na podstawie art.32 ust.1 –
Burmistrz Miasta Wągrowca – oceniając Wieloletni program sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
zmiany
w zagospodarowaniu oraz „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania dolin rzecznych Wełny i Nielby” – na
obszarach obejmujących cztery rejony ekosystemu wód śródlądowych,
nieobjętych planami – wystąpił do Rady o podjęcie uchwał, w tym przystąpienia
do sporządzenia mpzp miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic
Piaskowej i Straszewskiej.
Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XXXII/225/2014 z dnia 25 lutego
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego miasta doliny rzeki Wełny w rejonie ulic
Piaskowej i Straszewskiej – na podstawie art. 14 ust.1 i 4 ustawy.
Ust.3:
W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 11 wniosków
organów opiniujących i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością oraz
1 wniosek PKP – w zakresie obowiązujących wymogów dla terenów graniczących
z przebiegiem linii kolejowych. Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził projekt
planu miejscowego, uwzględniający ww. wnioski oraz wymagane prognozy.
W trybie uzgadniania i opiniowania – projekt planu miejscowego został
pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy; wpłynęły
3 zasadne uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do oznaczeń
graficznych w projekcie planu – uwzględnione w korekcie dokumentu.
W trybie wyłożenia planu miejscowego wraz z prognozą nie wpłynęły uwagi do
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
Wełny i tereny 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,
- na wyznaczonych terenach zieleni zachowuje się istniejące sieci infrastruktury,
z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym.
- zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne gminy.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Zgodnie z ustaleniami planu, na obszarze doliny rzeki Wełny zachowuje się
istniejący stan zagospodarowania przyrodniczego terenu i w związku z tym nie
wzrasta wartość terenów na wskazanym obszarze – wynikająca z ustaleń planu
miejscowego i nie prognozuje się możliwości ustalenia przychodu z jednorazowej
opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ustawy. Na terenie planu nie
wyznacza się nowych terenów, o przeznaczeniu powodującym zmianę podatków
od nieruchomości. W związku z zachowaniem przeznaczenia terenów oraz
istniejącego uzbrojenia terenu – nie prognozuje się wydatków Gminy na
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy (§12
ust. 5 uchwały). W zakresie inwestycji drogowych ustalonych w planie:
poszerzenie pasa drogowego ul. Piaskowej – KD-L3, w tym wykup gruntów oraz
realizację drogi rowerowej – KDW-R, z obiektem mostowym – kładka pieszorowerowa przez rz. Wełnę. Powyższe zadania inwestycyjne ujęto
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w rozstrzygnięciu, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej
w Wągrowcu.
Wnioski końcowe – Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej powoduje
wydatki Gminy na modernizację drogi lokalnej oraz powiązania dróg rowerowych
z miejskim systemem tras rowerowych. Powyższe wydatki powiązane będą
z realizacją całego układu dróg rowerowych poza obszarem planu –
sfinansowane zgodnie z wieloletnim planem finansowym, na etapie podjęcia
działań odnoszących się do potrzeb inwestycyjnych.
Podsumowanie:
Miejscowy plan 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.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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 Wełny
w rejonie Starego Miasta o treści „Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm1). Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co
następuje:
§ 1. Burmistrz Miasta Wągrowca nie przekazał Radzie Miejskiej w Wągrowcu,
listy nieuwzględnionych uwag, o której mowa w art. 17 pkt 14 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 do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.”
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
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Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej, 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 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące przebiegi dróg
i budowle odprowadzenia ścieków opadowych oraz istniejące sieci infrastruktury
technicznej.
2. Zgodnie z §11 ust. 5 uchwały, zagospodarowanie terenów objętych planem
nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
stanowiących zadania własne gminy.
§ 2. 1. Na obszarze objętym planem wymagana będzie realizacja drogi
rowerowej KDW-R, z obiektem mostowym na rzece Wełnie.
2. Zadanie wymienione w ust.1, stanowi część systemu samorządowych dróg
rowerowych i będzie realizowane etapowo.
§ 3. Zadanie inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, zostanie
sfinansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, wieloletnich
planach rozwoju miasta Wągrowca.”
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej, ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca o treści – „Na
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w
rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej, 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).
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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 Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej wyznacza tereny zieleni,
obejmującej część terenu ekosystemu śródlądowych wód powierzchniowych rzeki
Wełny, jako teren korytarza ekologicznego miasta Wągrowca, wyłączony
z zabudowy budynkami oraz teren zieleni krajobrazowej, z nasadzeniami zieleni
osłonowej, pełniącej funkcje estetyczne w kształtowaniu walorów krajobrazowych
obszaru doliny. Powyższe ustalenia nie naruszają ustaleń studium i są zgodne
z ustaleniami studium w zakresie ochrony środowiska oraz krajobrazu
kulturowego.”.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła głosami jednogłośnie.
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 Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.
Uchwała Nr XXIII/155/2016 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 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej
i Gnieźnieńskiej.
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Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że obszar objęty przystąpieniem do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej dotyczy części obszaru miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr 22/98 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec–Jankowo, wraz z częścią obszaru
nieobjętego miejscowym planem w rejonie ul. Gnieźnieńskiej. Poprzez ww. teren
przebiega sieć przesyłowa wysokiego napięcia 110 kV, wymagająca przebudowy,
stanowiąca fragment istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej
linii 110 kV Rogoźno − Wągrowiec, zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne
w skali ponadlokalnej. Wniosek sporządzenia zmiany na obszarze objętym mpzp
złożył inwestor ENEA Operator Sp. z o.o. Dotychczasowy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego spełniał wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z obecnym stanem prawnym –
w art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – ustalenie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego następuje
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku
planu miejscowego – w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W obowiązującym planie, dla przebiegu ww. sieci nie ustalono warunków budowy
oraz jej oddziaływania, jak również pasów wolnych od zabudowy. Ponadto sieć
110 kV przebiega w częściach przez tereny Gminy Miejskiej Wągrowiec i Gminy
Wągrowiec, stanowiąc integralną część inwestycji celu publicznego. W zakresie
właściwości Gminy, część przebiegu na obszarze miasta Wągrowca nastąpi
w trybie zmiany w całości ww. miejscowego planu Wągrowiec-Jankowo oraz
nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ul. Gnieźnieńskiej. Oceniając stan
formalny, obowiązujący plan jest nieaktualny w odniesieniu do wymogów
określonych w obowiązującej ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
i sporządzenie nowego planu jest uzasadnione. Dla sporządzanego planu
obowiązują ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ze
wskazaniem przeznaczenia terenów na cele usługowo-produkcyjne − 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.
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 18 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
Uchwała Nr XXIII/156/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad. pkt 14
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada
i Rgielskiej.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że obszar objęty przystąpieniem do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej dotyczy obszaru miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr 39/2001
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ul. Rgielskiej, wraz z częścią obszaru nieobjętego miejscowym planem
– istniejącego GPZ – 110 kV, w rejonie ul. Kcyńskiej oraz terenów infrastruktury
technicznej w rejonie ul. 11 Listopada, wyznaczonych w 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). Poprzez ww. teren przebiega sieć przesyłowa wysokiego
napięcia 110 kV, wymagająca przebudowy, stanowiąca fragment istniejącej
napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Rogoźno–
Wągrowiec, zapewniająca bezpieczeństwo energetyczne w skali ponadlokalnej.
Wniosek sporządzenia zmiany na obszarze objętym mpzp złożył inwestor ENEA
Operator Sp. z o.o. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego spełnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym, uwzględniając zmiany ustawowe do 2001 r. W planie ustalono
zasady ochrony przebiegu dla linii 110 kV i 15 kV. Jednak zgodnie z obecnym
stanem prawnym i zmienionym trybem sporządzania miejscowych planów
zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenie rozmieszczenia inwestycji celu
publicznego następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
a ponadto wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko. Ponadto sieć 110 kV przebiega w częściach przez tereny Gminy
Miejskiej Wągrowiec oraz Gminy Wągrowiec, stanowiąc integralną część
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inwestycji celu publicznego. W zakresie właściwości Gminy, część przebiegu na
obszarze miasta Wągrowca nastąpi w trybie zmiany w całości ww.
obowiązującego miejscowego planu oraz terenów zlokalizowanych w rejonie ul.
Kcyńskiej – Główny Punkt Zasilania miasta, w powiązaniu z ponadlokalnym
systemem sieci wysokiego napięcia, przebiegających w części w rejonie ul. 11
Listopada i Rgielskiej. Oceniając stan formalny, obowiązujący plan jest
nieaktualny w odniesieniu do wymogów określonych w obecnych przepisach
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i sporządzenie nowego planu jest
uzasadnione. Dla sporządzanego planu obowiązują ustalenia ww. studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca,
ze wskazaniem przeznaczenia terenów na cele usługowo-produkcyjne,
infrastruktury technicznej oraz zabudowy usługowej i przebiegu pasa drogi
wojewódzkiej nr 241.
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 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej.
Uchwała Nr XXIII/157/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
ad. pkt 15
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 – „Rondo
Skockie”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że obszar objęty przystąpieniem do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie dróg nr 196 i nr 241−„Rondo Skockie”, obejmuje część terenu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej
i 11 Listopada − (Uchwała Nr XXVI/158/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu (Dz. Urz.
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Woj. Wlkp. z dn. 26.04.2013 r. poz. 3265). W sprawie zmiany obowiązującego
planu miejscowego wniosek wniosło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Wągrowcu, uzasadniając konieczność realizacji nowych inwestycji:
wydzielenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz
budowę nowej oczyszczalni ścieków. Ww. cele lokalne zlokalizowane zostaną na
części dotychczasowego terenu oczyszczalni – oznaczonego w obowiązującym
planie Ks1. Pozostałe tereny zasobu Gminy miejskiej przeznaczone będą na cele
ustalone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca – infrastruktury technicznej oraz obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów. Miejscowy plan opracowany zostanie w trybie
obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami). Sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie w rejonie dróg nr 196 i nr 241−„Rondo Skockie” uzasadnione jest
realizacją celów publicznych lokalnych oraz ponadlokalnych aglomeracji
ściekowej – „Aglomeracja Wągrowiec” oraz są zgodne z polityką przestrzenną
miasta.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie w rejonie dróg nr 196 i nr 241 – „Rondo
Skockie”.
Uchwała Nr XXIII/158/2016 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
ad. pkt 16
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Wysoka Rada, Uchwałą nr
XI/58/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nazwy ulicy i ronda, nadała
nazwę „Gołębia” ulicy zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej położonej
w Wągrowcu, na działkach geodezyjnych 356/8 i 356/9, oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” symbolem
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KDW. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany
w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania w części
dotyczącej obwodu nr 1. Uchwała nie wywołuje skutków finansowych. Wobec
powyższego powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w o zmianie uchwały sprawie
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XXIII/159/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ad. pkt 17
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały –
w uzasadnieniu – w pierwszym zdaniu uzupełniono brakującą cyfrę w numerze
uchwały o liczbę „58”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Wysoka Rada, Uchwałą nr
XI/58/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie nazwy ulicy i ronda, nadała
nazwę „Gołębia” ulicy zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej położonej
w Wągrowcu, na działkach geodezyjnych 356/8 i 356/9, oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” symbolem
KDW. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany
w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze w części dotyczącej
okręgu nr 2.
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.
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W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XXIII/160/2016 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
ad. pkt 21 i 22
Radna Natalia Pałczyńska zadała Burmistrzowi następujące pytania:
- na jakim etapie postępowania znajduje się sprawa usunięcia z terenu miasta
kontenerów w do zbiorku używanej odzieży (zgodnie z pismem Pana Burmistrza
sprawa ta miała zostać ostatecznie załatwiona do 15 września br.);
- dotyczące materiałów promocyjnych, informacyjnych
mieszkańców miasta na przestrzenie ostatnich kilku miesięcy:

kierowanych

do

• w jakiej ilości zostały wydrukowane materiały promocyjno – informacyjne
dotyczące:
informacja o utrudnieniach związanych z remontem ulicy Kcyńskiej;
informacja o utrudnieniach związanych z organizacją Rock Nocy
w amfiteatrze miejskim;
informacja o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej;
• jakie koszty zostały poniesione na wydruk powyższych biuletynów bądź
informacji jw. z rozbiciem na poszczególne zadania;
• z jakiego paragrafu budżetu zostały wykorzystane pieniądze na opłacenie
powyższych materiałów promocyjno – informacyjnych;
• jaka firma projektowała i wykonała druk powyższych materiałów i jakie
wynagrodzenie za to otrzymała. Na jakiej podstawie zostały wybrane
konkretne podmioty do wykonania druku powyższych materiałów;
• jakie były koszty dostarczenia powyższych biuletynów informacyjnych do
domostw mieszkańców miasta.
Burmistrz Miasta poinformował radną, że odpowiedzi na pytania udzieli na
piśmie.
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ad. pkt 20
Wobec
wyczerpania porządku obrad XXIII
sesji
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Rady

Miejskiej

Prowadzący obrady

/ Dariusz Bąk /
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

