Protokół Nr XXIV/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 27 października 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1800.
Otwarcia obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Stanisław Igielski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXIII sesji z 29 września br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej wraz
przesłany radnym.

z zaproszeniem

został

Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 –
2033” (po punkcie 6 porządku obrad).
Wniosek Burmistrza został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Kolejno Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad jak niżej.
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Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXIII sesji z 29 września br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016 – 2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadanie jej
statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę miejską
Wągrowiec w roku szkolnym 2015/2016.
12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
13. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne
wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu dotycząca potrzeb w tym
zakresie.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.
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ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad. pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że
okresie międzysesyjnym wpłynęło do Rady Miejskiej pismo Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu które dotyczyło potrzeby
przeprowadzenia zmiany organizacji pracy oraz zasad powoływania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Prowadzący obrady oznajmił również, że pismo jest do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
− 1 września wraz z Burmistrzem i Wiceburmistrzem 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;
− kilka godzin później Przewodniczący Rady uczestniczył w uroczystym
wręczeniu 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 Bibliotece
Publicznej wzięli udział rodzice, a także zaproszeni goście: Burmistrz Miasta,
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej Małgorzata Fimiak oraz dyrektorzy szkół;
− 9 września na zaproszenie seniorów wziął udział w jubileuszu 15-lecia
Dziennego Domu Seniora;
− 24 października wziął udział w spotkaniu poświęconemu planowanej reformie
oświaty, które odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.
W spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski
Kurator Oświaty.
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ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
odbyła dwa posiedzenia:
- 18 października – tematem posiedzenia była analiza stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz ocena monitoringu;
- 20 października – wspólne posiedzenie komisji - komisja opiniowała materiały
sesyjne.
W okresie między sesjami przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 17 października w spotkaniu nt. „Szlak Piastowski w Wielkopolsce|” (wirydarz
klasztoru pocysterskieg), Karta Piasta;
− 14 października w spotkaniu Burmistrza Miasta z nauczycielami z okazji Dnia
Edukacji Narodowej;
− 22 października w sympozjum poświęconym małżeństwu i rodzinie pt.
„Rodzina uratuje świat”;
− 23 października w inauguracji XIII kampanii „Hospicjum to też życie”;
− 23 października w spotkaniu dotyczącym zmian w polskim systemie edukacji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem
posiedzenia komisji 19 października była ocena stopnia wykonania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2013-2020. Kolejne
posiedzenie odbyło się 20 października br., którego tematem była analiza
materiałów sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia:
- 13 października – posiedzenie wyjazdowe komisji w Spółce Aquapark tematem posiedzenia była analiza finansowa spółki.
- 20 października – komisja opiniowała materiały sesyjne;
ad. pkt 5
Burmistrza Miasta złożył Radzie sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ponadto przekazał radnym informację
uczestniczył w okresie międzysesyjnym:

dotyczącą

wydarzeń

w

których

− 30 września zakończyła się przebudowa ulicy Kcyńskiej i tego samego dnia
przywrócono ruch uliczny w obydwu kierunkach. Była to największa w tym roku
inwestycja miejska, która spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem
mieszkańców;
− od 1 października zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy autobusów
komunikacji miejskiej. Dotychczasowe trasy przejazdów autobusów ZKM
zostały zastąpione 11 nowymi liniami, pojawiło się 27 dodatkowych
przystanków, zwiększyła się także częstotliwość kursowania autobusów oraz
wprowadzono bilety czasowe obowiązujące przez dwie godziny na wszystkich
liniach. To tylko niektóre spośród wprowadzonych zmian, z którymi od kilku
tygodni zapoznają się mieszkańcy naszego miasta. ZKM przez cały
październik uważnie monitoruje skutki wprowadzenia nowego rozkładu,
wprowadzając jednocześnie – w zależności od potrzeb – dodatkowe kursy na
najbardziej newralgicznych liniach, m.in. do szkół;
− 7 października Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski reprezentował
Burmistrza podczas corocznej akcji sadzenia żonkili przy wągrowieckim
Hospicjum Miłosiernego Samarytanina. Przypomniał, że wiosną żonkile te są
sprzedawane na ulicach naszego miasta przez wolontariuszy i pomagają
zebrać środki na utrzymanie tej placówki. Podobnie jak w latach ubiegłych,
miasto zasadziło na rondzie Kcyńskim oraz przy ul. Sienkiewicza żonkile, które
na wiosnę również będą wykorzystywane w akcji Żonkilowe Pola Nadziei;
− następnego dnia również Zastępca Burmistrza reprezentował Burmistrza na
święcie wągrowieckich wędkarzy. Koło Wędkarskie w Wągrowcu obchodziło
jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia. Podczas uroczystości
medale 25-lecia samorządności w Polsce otrzymało dziesięciu najbardziej
zasłużonych działaczy;
− 12 i 13 października spotkał się z uczniami II klasy I Liceum
Ogólnokształcącego w Wągrowcu, z którymi – na prośbę nauczycieli –
przeprowadził praktyczną lekcję „Wiedzy o społeczeństwie” na przykładzie
wągrowieckiego samorządu. W obydwu zajęciach uczestniczyło łącznie blisko
120 uczniów tej szkoły;
− 13 października członkowie Koła Powiatowego Polskiego Związku
Niewidomych w Wągrowcu obchodzili Międzynarodowy Dzień Białej Laski –
święto osób niedowidzących i niewidomych. W spotkaniu integracyjnym, które
z tej okazji odbyło się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Burmistrza reprezentował
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Grzegorz Tomaszewski, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
który życzył wszystkim osobom niedowidzącym i niewidomym dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności;
− z okazji Dnia Edukacji Narodowej, również w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
Burmistrz spotkał się z emerytowanymi nauczycielami zrzeszonymi w Sekcji
Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wągrowcu.
Podczas tradycyjnie już miłej uroczystości, na wniosek prezes zarządu
Związku Ireny Grochowskiej, wyróżnił za działalność społeczną troje jego
członków medalami 25-lecia samorządności w Polsce;
− 14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkał się w sali sesyjnej
starostwa z wągrowieckimi nauczycielami i dyrektorami placówek oświatowych.
Przy okazji święta nauczycieli sześciu osobom wręczył akty nadania awansu
zawodowego (na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz nauczyciela
mianowanego). Ponadto dziesięciu nauczycieli
wytypowanych przez
dyrektorów nauczycieli z wągrowieckich placówek otrzymało doroczne nagrody
finansowe;
− tego samego dnia dotarła do nas wspaniała wiadomość - nasz projekt pn.
„Poprawa stanu transportu publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup
niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury
transportowej wraz z działaniami promocyjnymi” został oceniony merytorycznie
najwyżej spośród wszystkich w województwie. Dzięki temu w przyszłym
roku powstanie kilka ważnych inwestycji, które w 85% zostaną sfinansowane
ze środków unijnych. W ramach projektu powstanie nowa ulica ze ścieżką
rowerową, łącząca ul. Średnią oraz Kcyńską. Obok niej, na wysokości wyjścia
z tunelu kolejowego, zostanie wybudowany parking na 171 samochodów
oraz 200 rowerów. Gruntownie wyremontowana zostanie ulica
Przemysłowa, a na jej skrzyżowaniu z ul. Janowiecką powstanie rondo.
Oczywiście również wzdłuż tej ulicy będzie ścieżka rowerowa oraz miejsca
parkingowe. Zbudowana będzie także ścieżka rowerowa łącząca Osiedle
Wschód z centrum miasta, biegnąca śladem zdemontowanego torowiska.
Ponadto, dzięki funduszom europejskim, Zakład Komunikacji Miejskiej
zakupi aż cztery nowe autobusy, w tym dwa hybrydowe i jeden elektryczny.
Powstaną także inteligentne systemy zarządzania flotą i informacji
pasażerskiej. Dzięki temu ostatniemu na przystankach i w autobusach
zamontowane zostaną m.in. elektroniczne tablice informacyjne. Wągrowiec
otrzyma na realizację tych zadań aż 11,5 mln zł!;
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− również 14 października, wspólnie z radnym Markiem Drobikiem oraz
zastępcą Burmistrza, miał przyjemność otworzyć wyremontowane mini boisko
na Placu Wrzosowym;
− 17 października 561 dziewcząt i chłopców – uczniów wągrowieckich szkół
przez ponad pół godziny brali udział w ogólnopolskim biciu rekordu Guinnessa
w jednoczesnym ćwiczeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO)!
Z pewnością największą wartością tej akcji była możliwość nauczenia się przy
tej okazji ratowania czyjegoś życia, za co podczas bicia rekordu podziękował
organizatorowi tego wydarzenia Miłoszowi Drążkiewiczowi, członkowi
Pokojowego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W skali
ogólnopolskiej akcję po raz czwarty zorganizowała Fundacja WOŚP, w ramach
realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Data
wydarzenia była nieprzypadkowa, bowiem 16 października obchodzony był
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca;
− 21 października wziął udział w jubileuszu dziesięciolecia istnienia Zakładu
Aktywności Zawodowej Gołaszewo. Zakład ten zatrudnia osoby
niepełnosprawne o dużym stopniu niepełnosprawności – wśród około 40 osób
zatrudnionych pracuje tam także kilku mieszkańców naszego miasta;
− 21 października uczestniczył w Powiatowym Zjeździe Ochotniczych Straży
Pożarnych;
− 22 października otworzył I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Teamów
w brydżu, które odbywały się pod patronatem Burmistrza. W zawodach
uczestniczyło kilkanaście 4-5 osobowych drużyn z Wielkopolski i województwa
kujawsko-pomorskiego. Wiele wskazuje na to, że zawody te na stałe
zagoszczą w kalendarzu imprez sportowych odbywających się w naszym
mieście;
− 23 października wspólnie ze Starostą i Wicestarostą Wągrowieckim
uczestniczyli w otwarciu pierwszego półmaratonu, który odbył się na trasie
z Wągrowca do Skoków;
− tego samego dnia uczestniczył inauguracji XIII „Kampanii Hospicjum to też
Życie”;
− 24 października wziął udział w spotkaniu poświęconemu planowanej reformie
oświaty, które odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu.
W spotkaniu uczestniczyli Wicewojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski
Kurator Oświaty.
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ad. pkt 6
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 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 2 731,37 zł z przeznaczeniem
na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na
pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
• pismem z 13 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na zadania własne o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem
na finansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• pismem z 17 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 56 212,00 zł z przeznaczeniem
na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów,
• pismem z 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na zadania własne o kwotę 128 000,00 zł przeznaczeniem
na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w zakresie pomocy społecznej,
• pismem z 18 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem
na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
• kolejnym pismem z 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski
zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2 360,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2016 r. – „Wyprawka Szkolna”,
• pismem z 21 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan
dotacji celowych na zadanie pn. „Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska
a rondem Pałuckim w Wągrowcu” o kwotę 37 172,00 zł w celu dostosowania
poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
• plan dochodów zwiększa się o kwotę 87 172,00 zł w zakresie rozdziału
75616- Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększając o kwotę
50 000,00 zł plan wydatków w zakresie rozdziału – Oświetlenie ulic, placów
i dróg przeznaczając środki na bieżące zakupy energii,
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•

dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału –
Ochotnicze straże pożarne środków w wysokości 3 238,37 zł na zakup
sprzętu i umundurowania jednostki OSP w formie dotacji celowej.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki
treść projektu
przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
90 503 313,61 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 84 224 783,61 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 278 530,00 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
93 823 654,61 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 79 342 275,61 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 14 481 379,00 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;
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.

Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem
z dnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na
zadania zlecone o kwotę 2 731,37 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu. Pismem z 13 października 2016 r.
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne
o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Pismem z 17 października 2016 r. Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 56
212,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Pismem z 20 października 2016 r. Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 128
000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w zakresie
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pomocy społecznej. Pismem z 18 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski
zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 1 200,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
Kolejnym pismem z 20 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 2 360,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka
Szkolna”. Pismem z 21 października 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył
plan dotacji celowych na zadanie pn. „Rozbudowa ulic pomiędzy rondem Kaliska
a rondem Pałuckim w Wągrowcu” o kwotę 37 172,00 zł w celu dostosowania
poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 87 172,00 zł w zakresie rozdziału 75616Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększając o kwotę 50 000,00 zł plan
wydatków w zakresie rozdziału – Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczając
środki na bieżące zakupy energii. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków
w ramach rozdziału – Ochotnicze straże pożarne środków w wysokości 3 238,37
zł na zakup sprzętu i umundurowania jednostki OSP w formie dotacji celowej.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu
przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2016 rok w wysokości
90 503 313,61 zł w tym :
3) dochody bieżące w kwocie 84 224 783,61 zł,
4) dochody majątkowe w kwocie 6 278 530,00 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
93 823 654,61 zł w tym :
3) wydatki bieżące w kwocie 79 342 275,61 zł,
4) wydatki majątkowe w kwocie 14 481 379,00 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;
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2016 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej
na 2016 r.
Uchwała Nr XXIV/161/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad. pkt 7
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.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że w związku
z przyznaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 dofinansowania na realizacją projektu pn. „Poprawa stanu transportu
publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz
budową i przebudową infrastruktury transportowej wraz z działaniami
promocyjnymi” ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dokonuje się przesunięcia przedsięwzięć 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 zadania: o charakterze bieżącym:
• „Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy
(RPWP.03.03.01-30-0011/16)” o łącznym limicie nakładów w wysokości 55
350,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2017-2018,
• „Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu
publicznego (RPWP.03.03.01-30-0011/16)” o łącznym limicie nakładów
w wysokości 86 100,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2017-2018, o charakterze majątkowym:
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• „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu
(RPWP.03.03.01-30-0011/16)” zmieniając limit nakładów w latach 2017 -2018 do
wysokości 1 764 148,00 zł,
• „Budowa ulicy Średniej na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej
(RPWP.03.03.01-30-0011/16)” o łącznym limicie nakładów w wysokości
4 151 527,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2017-2018,
• „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu (RPWP.03.03.01-30-0011/16)”
o łącznym limicie nakładów w wysokości 3 776 857,00 zł oraz okresie realizacji
w latach 2017-2018,
• „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu (RPWP.03.03.01-30-0011/16)”
o łącznym limicie nakładów w wysokości 123 000,00 zł oraz okresie realizacji
w latach 2017-2018,
• „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
modernizacji taboru autobusowego Spółki (RPWP.03.03.01-30-0011/16)
o łącznym limicie nakładów w wysokości 5 292 567,00 zł oraz okresie realizacji
w latach 2017-2018.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2016 roku.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2016 - 2033
Uchwała Nr XXIV/162/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że obowiązujące
przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku
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w gminach zobowiązują wszystkie gminy w Polsce do zapewnienia pełnej
ochrony zwierzętom bezdomnym. Przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku” zakłada, iż koszt realizacji
zadań z niego wynikających wyniesie 111.450,00 zł. Największą pozycję
kosztową powyższego programu stanowią wydatki związane z odławianiem
bezpańskich psów, ich dostarczaniem do schroniska oraz późniejszym pobytem
tych zwierząt w schronisku. W roku 2015 koszty realizacji powyższego Programu
przekroczyły kwotę 130 tys. Zł, a w III kwartale br. wydatkowano na powyższy cel
ponad 68 tys. zł. Obowiązywanie opłaty od posiadania psów ma zatem
rekompensować w pewnym stopniu koszty jakie ponosi budżet miasta
zapewniając opiekę psom porzuconym przez właścicieli. Mając na uwadze trudną
sytuację materialna części mieszkańców, którzy są w posiadaniu psów, ustala
się roczna stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 54,00 zł od jednego
psa, przy stawce maksymalnej na 2017 rok określonej w obwieszczeniu Ministra
Finansów wynoszącej 118,97 zł. Uchwała w swej treści zawiera również dwa
zwolnienia przedmiotowe. Pierwsze zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty za
psy pochodzące ze schroniska dla zwierząt bezdomnych Drugie zwolnienie
obejmuje natomiast psy trwale oznaczone elektronicznym systemem identyfikacji
(mikrochipem). Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września
każdego roku na rachunek Gminy miejskiej Wągrowiec lub w kasie Urzędu
Miejskiego. Skarbnik referując projekt uchwały powiedziała również, że wysokość
opłaty w pobliskich gminach jest zróżnicowana oraz jak ta opłata się kształtuje
i dodała, że w żadnym przypadku nie dorównuje ona ministerialnej stawce.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mieczysław Wołejko powiedział, że w Wągrowcu opłata za posiadania psa
kształtuje się na poziomie wyższym niż średnim. Zabrał też głos w sprawie
dokumentu jaki powinien być przedstawiony na użytek organu w przypadku utraty
(wyrejestrowania) psa i powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji
Wiceburmistrz oświadczył, że oprócz oświadczenia należy również przedstawić
zaświadczenie od weterynarza. Zdaniem radnego jest to żądanie nieuprawnione
dlatego, że wszelkie organy podatkowe bazują na oświadczeniach.
Wiceprzewodniczący Rady – Ryszard Rączkowski powiedział, że kwestia ta
była wyjaśniona na wspólnym posiedzeniu komisji przez Wiceburmistrza, kiedy
odpowiadał na pytanie radnej Danuty Strzeleckiej – Purczyńskiej.
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Radny Mieczysław Wołejko oświadczył, że na komisji w tym temacie były spory
i radny chciał uzyskać jednoznaczną deklarację.
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka powiedziała, że informacja dotycząca
utraty psa składana jest w Urzędzie w formie oświadczenia.
Radny Andrzej Reis powiedział, że w 2012 roku na sesji, kiedy ustalano opłatę
od posiadania psów Pan Krzysztof Poszwa był przeciwny tej opłacie i wówczas
powiedział, że są podatki godziwe, które powinno się płacić oraz podatki
niegodziwe, których nie powinno się płacić – do tych niegodziwych zalicza się
opłatę od posiadania psów. Przypomniał również, że wówczas przeciwny tej
opłacie był Dionizy Macioszek. Dalej mówił, że rok temu podczas sesji Pan
Burmistrz tłumaczył, że zamysłem utrzymania opłaty za psa była weryfikacja ich
właścicieli, a tydzień temu na wspólnym posiedzeniu komisji Wiceburmistrz
powiedział, że ta weryfikacja jest na poziomie 80%. Zgodnie z powyższym,
zdaniem radnego, opłata za posiadanie psa powinna być zniesiona.
Radna Natalia Pałczyńska powiedziała, że z uzasadnienia do uchwały wynika
jasno, że opłata pobierana jest aby zapobiec ustawowym należnościom jakie
nakłada na nas miasto wobec schroniska, do którego trafiają wyłapywane
bezpańskie psy. Mówiła, że całkowita odpowiedzialność jest zrzucana na
mieszkańców i to oni są obarczeni tym podatkiem. Zdaniem radnej mieszkańcy
już dosyć dużo obciążeni są podatkami i zamiast obarczać ich kosztami tego
podatku można w budżecie miasta poszukać oszczędności. Radna ubolewała, że
nie usłyszała jeszcze głosu Burmistrza, który wypowiedziałby się jasno jakie były
koszty związane z drukiem książeczek rozkładu jazdy miejskiej komunikacji, które
są bardzo nieczytelne dla osób starszych i do dnia dzisiejszego nie zostały one
uaktualnione. Mówiła o kosztach ich druku, który wyniósł 12.000 zł jak również
o kosztach ulotek Burmistrza dotyczących budowy ulicy Kcyńskiej czy Rock Nocy,
które łącznie wyniosły blisko 16.000 zł. Zdaniem radnej polityka Burmistrza
powinna być skierowana na oszczędności mieszkańców, a nie obarczanie ich
opłatą. Nadmieniła również, że opozycja w Radzie jest bardzo rozsądna, która
całkowicie sprzeciwia się opłacie za posiadanie psa i wskazuje jasno gdzie
można szukać oszczędności.
Burmistrz Miasta odnośnie insynuacji radnego Andrzeja Rejsa dot. wypowiedzi
na sesji, która miała miejsce 2 lata temu – zadał pytanie – czy rzeczywiście
pamięta, że te słowa zostały wypowiedziane przez Niego.
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Radny Andrzej Rejs przeprosił Burmistrza i powiedział, że rzeczywiście te słowa
wypowiedział inny radny.
Burmistrz w kwestii opłaty za psa powiedział, że jest ona dyskusyjna nie tylko na
poziomie naszego miasta, ale również całego kraju. Nie ukrywał, że od samego
początku nie był przekonany do tego podatku, co nie raz wyrażał na forum
publicznym. Powiedział, że należy zrozumieć jedno, że utrzymanie całej
infrastruktury związanej chociażby ze sprzątaniem po psach, bo to nie tylko
schronisko, nie jest konsekwencją zwierząt, ale nieodpowiedzialnością
mieszkańców. W odniesieniu do wypowiedzi radnej Natalii Pałczyńskiej
powiedział, że nie jest to przerzucanie odpowiedzialności na mieszkańców tylko
na właścicieli psów, bo to oni płacą podatki, a nie wszyscy mieszkańcy.
Stwierdził, że zaproponował system, który w Jego ocenie jest bardzo logiczny –
w pierwszej kolejności należy stwierdzić ilu mamy w mieście właścicieli psów - bo
to nie tylko kwestia podatku ale i bezpieczeństwa. Będzie to system, który
pozwoli na zwolnienie mieszkańca z tej opłaty w momencie oznaczenia psa
microchipem i zarejestrowania tego faktu w Urzędzie Miejskim. Dodał też, że
jeżeli dojdzie do tego, że ten system będzie na tyle spójny, to będzie można
wspólnie zastanowić się, czy nie zrezygnować z tej opłaty. W kwestii publikatorów
i informatorów Burmistrz powiedział, że nie będzie wchodzić w dyskusję czy
polemikę. Powiedział, że są one bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców –
szczególnie informatory, które zawiadamiają o głośnych imprezach i dodał, że to
właśnie właściciele psów życzą sobie aby o takim fakcie ich informować, bo
wówczas mogą wyjechać z miasta.
Radny Jakub Zadroga zadał pytanie Burmistrzowi – co zmieniło się na
przestrzeni kilku lat, że Burmistrz był przeciwny wprowadzeniu opłaty za
posiadanie psa, a dzisiaj za nią optuje.
Burmistrz Miasta powiedział, że na przestrzeni 3 lat pojawiły się w mieście psie
pakiety, w inny sposób podchodzi się do oznakowania placów zabaw, zmieniły
się opłaty w schroniskach i system gospodarki odpadowej. Kończąc wypowiedź
w tym temacie oświadczył, że w momencie uporządkowania tego systemu
zostanie stworzony jeden czytelny rejestr z którego będzie wynikać dokładnie do
kogo należy pies by w przypadku różnego rodzaju zdarzeń zawsze będzie można
ustalić sprawcę oraz, że jeżeli masz psa to musisz być za niego odpowiedzialny
Radny Jakub Zadroga w związku z dyskusją, jaka wywiązała się w tym
temacie wnioskował o ponowne skierowanie omawianego projektu uchwały
do komisji Rady w celu powtórnego procedowania i rozważenia zniesienia
opłaty od posiadania psów.

16

Radny Marek Drobik wspomniał, że w ubiegłym roku, kiedy omawiany był
projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów był również przeciwny jej
uchwaleniu i wnioskował o zlikwidowanie tego podatku i dzisiaj również nie
zmienia zdania w tym temacie (przypomniał radnym, że w tym czasie padła jedna
decydująca sprawa odnośnie wskazania źródła finansowania takich zadań jak
wyłapywanie bezpańskich zwierząt, utrzymanie schroniska itp). Kończąc
wystąpienie zwrócił się do opozycyjnych radnych, aby w sposób merytoryczny
przygotowali wniosek o zniesienie opłaty od posiadania psów, wraz ze wskazanie
źródła finansowania zadań związanych min. z opieką porzuconych psów
i utrzymaniem ich w schronisku.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek
zgłoszony przez radnego Jakuba Zadrogę o ponowne skierowanie projektu
uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów do komisji Rady w celu
powtórnego procedowania i rozważenia zniesienia tej opłaty.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 5 – głosami „za”, 12 – głosami „przeciw” przy 3 – głosach
„wstrzymujących” oddaliła wniosek radnego Jakuba Zadrogi.
Kolejno prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
opłaty od posiadania psów.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 4 – głosami „przeciw” przy 3 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XXIV/163/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej
statutu.
Uzasadniając podjęcie uchwały Sekretarz Miasta powiedział, że zgodnie z art.
10 a pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016

17

r., poz. 446), gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy
zaliczanym do sektora finansów publicznych. W myśl postanowień art. 10 b ust.
2 ww. ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa jednostki obsługujące,
jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom
obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.
zm.) kierownik jednostki budżetowej, któremu dyrektorzy jednostek
obsługiwanych powierzą obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, jest
odpowiedzialny za gospodarkę finansową tej jednostki w zakresie powierzonych
obowiązków. Obecnie cała obsługa księgowo - finansowa szkół i przedszkoli
prowadzona jest w ramach struktury Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, gdyż nie
ma w oświatowych jednostkach organizacyjnych głównych księgowych.
Ustawa o finansach publicznych obliguje każdą jednostkę sektora finansów
publicznych do prowadzenia księgowości przez pracownika tej jednostki, któremu
kierownik powierzył obowiązki
głównego księgowego,
ponoszącego
odpowiedzialność za ich należyte realizowanie. Zgodnie art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), który stanowi, że dotychczasowe
zasady obsługi szkół i placówek mogą funkcjonować, nie dłużej jednak niż do
31 grudnia 2016 r. Uchwała rodzi skutki finansowe, które pokrywane będą
z budżetu miasta. W związku z przejściem pracowników dotychczas
zatrudnionych w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, koszty
działalności Urzędu ulegną zmniejszeniu. Wobec powyższego oraz w celu
usankcjonowania aktualnie prowadzonej obsługi finansowo-księgowej jednostek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec,
podjęcie niniejszej uchwały jest 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych
w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu.
Uchwała Nr XXIV/164/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad. pkt 10
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Tyborski zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej
działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały w uzasadnieniu
– w pouczeniu – która polegała na wykreśleniu w piątym wersie po literze „w”
litery „i”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że 29 września 2016 r. do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu została skierowana skarga z dnia 12
lipca 2016 r. H. G. na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu wraz z dowodem w postaci nagrania z rozmowy telefonicznej.
Z treści wyżej wymienionego pisma wynika, że Kierownik MOPS niewłaściwie –
zdaniem skarżącej, z naruszeniem jej i J.G. dóbr osobistych – niewłaściwie
przeprowadził, wraz z pracownicą MOPS postępowanie wyjaśniające dotyczące
realizacji decyzji Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 01.07.2013 r. nr
WPS.8252.433.1.2013 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego. Kierownik MOPS w Wągrowcu złożył 19 lipca 2016 r. pisemne
wyjaśnienia, z których wynika, że nie znalazł przesłanek do wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracownicy MOPS A. B. Stwierdził
ponadto, że załączone do skargi H.G. nagrania z rozmów telefonicznych nie
potwierdzają postawionych zarzutów. Komisja Rewizyjna 12 października 2016 r.
przeanalizowała wszystkie zaistniałe okoliczności faktyczne. Wysłuchała
wyjaśnień Kierownika MOPS oraz H.G. Obie strony tj. Skarżąca i Kierownik
MOPS odmiennie zrelacjonowały przebieg wydarzeń i ich wydźwięk. Komisja
Rewizyjna swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęła po odsłuchaniu
nagrania z rozmowy telefonicznej, załączonego do skargi. Nie znalazła podstaw
do uznania, że Kierownik MOPS i pracownica MOPS dopuścili się zarzucanych
im naruszeń prawa tj. stosowania wyzwisk, dręczenia, manipulacji, prowokacji
i pomówień. W związku z powyższym skarga H. G. winna być uznana za
bezzasadną.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi
dotyczącej działalności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXIV/165/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna przedstawiła radnym Informację
o stanie realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez Gminę miejską
Wągrowiec w roku szkolnym 2015/2016.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Miejska nie wniosła uwag do przedłożonej informacji.

ad.pkt 12
Prowadzący obrady przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń
majątkowych za 2015 r. przez:
- Zastępcę Burmistrza Miasta,
- Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego,
- 10 osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza,
- 5 osób zarządzających gminną osobą prawna (spółką prawa handlowego),
- 16 osób będących kierownikami jednostek organizacyjnych gminy miejskiej,
oraz wszystkie zobowiązane osoby w związku z zatrudnieniem lub zwolnieniem
z pracy.
Poinformował również radnych, że Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie
Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje oświadczenie o stanie
majątkowym za 2015 r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady przedstawił również informacje dotyczące:
- złożonych oświadczeń majątkowych za 2015 r. przez radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu,
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Zapoznał również radnych z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wągrowcu dot. analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art.
24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
Wojewody Wielkopolskiego nt. złożonych oświadczeń przez Burmistrza Miasta
oraz Przewodniczącego Rady.
Ww. informacje stanowi załączniki nr 11 do protokołu.
ad.pkt 13
Sekretarz Miasta - Pan Marek Sturma przedstawił Radzie Miejskiej informację
o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
użytecznej wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu dotyczącą potrzeb
w tym zakresie.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 14 i 15
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zabrała głos w sprawie komunikacji
miejskiej i nowego rozkładu jazdy, z którą to sprawą zgłosili się do radnej
mieszkańcy Osady. Powiedziała, że mieszkańcy proszą Pana Burmistrza by
w miarę możliwości jak najszybciej wszystkie przystanki komunikacji miejskiej
były zadaszone i miały boczne ściany, w szczególności w pierwszej kolejności
proszą o ustawienie takiego przystanku przy ulicy Bobrownickiej przy przychodni
i aptece. Zdaniem radnej wszyscy mieszkańcy mają prawo do równego
traktowania i prosiła Pana Burmistrza o przyjrzenie się tej sprawie i jak
najszybszą realizację. Radna podjęła też sprawę nowego rozkładu jazdy, który
jest mało czytelny, szczególnie dla osób starszych. Ponadto przekazała prośbę
rodzica dziecka niepełnosprawnego (na wózku inwalidzkim) uczęszczającego do
szkoły podstawowej przy ulicy Letniej, w sprawie ustawienia przy szkole
dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej, w miejscu gdzie zatrzymują się
inne autobusy dowożące dzieci do szkoły z sąsiednich gmin. Prosiła Pana
Burmistrza o zajęcie się tą sprawą i jak najszybszą realizację.
Radny Jakub Zadroga zgłosił dwa wnioski:
- pierwszy dotyczył wymiany znaku drogowego B2 (zakaz wjazdu) usytuowanego
przy ulicy Berdychowskiej przy wjeździe w ulicę Południową (znak jest mało
widoczny i wyblaknięty);
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- drugi dotyczył skierowania wniosku do Miejskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa
i Organizacji Ruchu Drogowego o rozważenie sprawy ustawienia znaku STOP
przy wyjeździe z ulicy Piaskowej w ulicę Straszewską.
Radny Dionizy Macioszek w odpowiedzi na wniosek radnego Jakuba Zadrogi
powiedział, że sprawa wymiany znaku drogowego przy ulicy Berdychowskiej
została już zgłoszona i znak ten zostanie wymieniony.
Radna Natalia Pałczyńska powiedziała, że nadal koresponduje z Panem
Burmistrzem w sprawie pojemników na zużytą odzież i ostanie pismo, które
otrzymała w tej sprawie zawiera informację, że właściciel tych pojemników
zobowiązał się do 15 września br. usunąć je z terenu Gminy miejskiej
Wągrowiec. W związku z tym zadała pytanie Panu Burmistrzowi czy posiada
wiedzę z których miejsc te pojemniki zostały usunięte.
Radny Marek Drobik złożył wniosek o włączenie szkół na terenie miasta do
programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Powiedział, że program ma za zadanie
m.in. wzmocnić relacje szkoły z rodzicami uczniów w zakresie przekazywania
młodemu pokoleniu spójnego sytemu wartości i pokrótce przybliżył zebranym
jego szczegóły. Powiedział też, że niepokoi rodziców, mieszkańców Wągrowca
akcja, która będzie miała miejsce w najbliższy piątek – tzw. „tęczowy piątek”,
który promuje przede wszystkim wczesną inicjację seksualną oraz tolerancję
w stosunku do jednopłciowych małżeństw. Mówił, że program który proponuje to
nie jest narzucanie jakieś ideologii, tylko jest programem edukacyjnym. Kończąc
wystąpienie oznajmił, że do tej pory do tego programu w Polsce przystąpiło już
ponad 1000 szkół i przystępują do niego również przedszkola.
Radny Adam Kiełbasiewicz odniósł się do wniosku radnego Marka Drobika
i powiedział, że jego zdaniem radni powinni ten temat zgłębić na posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Zwrócił się też z prośbą do
organu wykonawczego o poinformowanie właścicieli psów o możliwości
zwolnienia z opłaty za ich posiadanie poprzez oznaczenie swoich zwierząt
microchipem.
Radny Mieczysław Wołejko w odniesieniu do wystąpienia radnego Adama
Kiełbasiewicza powiedział, że informacja do właścicieli psów powinna nastąpić
w formie ogłoszenia. Odniósł się również do poruszanych kwestii nowego
rozkładu jazdy komunikacji miejskiej i powiedział, że najbliższym tematem
posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta będzie właśnie ta sprawa. Przy okazji tego
tematu powiedział, że na Os. Wschód jest niezadowolenie zwłaszcza rodziców
małych dzieci oraz, że spotkał się z takimi samymi głosami mieszkańców osiedla
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przy ulicy Piaskowej (brak skomunikowania z miejscem docelowym). Kończąc
wystąpienie zwrócił się do Burmistrza o rozważenie tematu wjazdu autobusów
komunikacji miejskiej na osiedle przy ulicy Piaskowej.
Radny Krzysztof Tyborski zaapelował do radnych, aby w sprawach komunikacji
miejskiej – rozkładu jazdy czy innych spraw komunikacyjnych, bezpośrednio
kontaktować się z dyrektorem Spółki, który deklaruje pełną otwartość
w poruszanych kwestiach. Wspomniał, że Komisja Rewizyjna odbyła w tym
miesiącu posiedzenie w ZKM i członkowie komisji sygnalizowali pewne problemy
i Pan dyrektor zadeklarował, że jeżeli którykolwiek radny będzie chętny
zorganizować spotkanie z mieszkańcami, lub będzie miał pytania czy sugestie, to
jest na te sprawy otwarty.
Burmistrz Miasta w kwestiach związanych z komunikacją miejską powiedział, że
zamysłem całej rewolucji komunikacyjnej było usankcjonowanie jej przejezdności
i dostępności. Oznajmił, że stworzono taki system aby komunikacja miejska była
dostępna również dla osób, które do tej pory z niej nie korzystały, że stworzono
komunikację, która dociera do każdej części miasta. Mówił też, że Prezes ZKM
wszelkie uwagi czy sugestie radnych, mieszkańców, nauczycieli, dyrektorów
szkół na bieżąco bierze pod uwagę i stara się je wdrożyć. Nadmieniając
o Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym powiedział, że oprócz
skomunikowania dojazdu dzieci do szkół, miasto musi również myśleć
o dorosłych dojeżdżających do pracy do Poznania (przypomniał radnym, że
zgodnie z podpisaną umowa osoby, które dojeżdżają do pracy do Poznania,
w ramach biletu miesięcznego, mogą korzystać z bezpłatnego dojazdu na
dworzec) oraz o osobach starszych, które dojeżdżają na zajęcia do Domu
Seniora czy na cmentarz itp. W kwestii infrastruktury powiedział, że wszystkie
przystanki komunikacji miejskiej powinny wyglądać tak jak przystanki, które
znajdują się przy nowo wyremontowanej ulicy Kcyńskiej, ale, że nie na wszystkich
ulicach będzie to możliwe do wykonania (wspomniał, że w mieście powstało 28
nowych przystanków i dlatego przy niektórych ustawiono tylko słupki). Zapewnił
radną Danutę Strzelecką – Purczyńską, że osobiście porozmawia z Panem
Prezesem ZKM w temacie usytuowania przystanku komunikacji miejskiej przy
ulicy Letniej przy szkole oraz poinformował radną, że wniosek dotyczący
ustawienia przystanku w ulicy Bobrownickiej został już zgłoszony Panu
Prezesowi. Kończąc ten temat prosił radnych aby wszelkie uwagi dot. rozkładu
jazdy oraz kursów komunikacji miejskiej przekazywali bezpośrednio do Prezesa
ZKM.
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W odpowiedzi na wnioski radnego Jakuba Zadrogi Burmistrz powiedział, że
zostaną one skierowane do Miejskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji
Ruchu Drogowego.
W odniesieniu do wniosku radnej Natalii Pałczyńskiej powiedział, że miasto cały
czas walczy z właścicielami pojemników na zużytą odzież. Sprawa jest bardzo
trudna, miasto na bieżąco usuwa te pojemniku z terenów, których jest
właścicielem. Kończąc ten temat powiedział, że na piśmie odniesie się do
wniosku.
W nawiązaniu do wniosku radnego Marka Drobika Burmistrz Miasta powiedział,
że w pierwszej kolejności Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
powinna się zapoznać ze szczegółami tego programu i jak zostaną w tym
temacie wypracowane wnioski to przyjmie je do realizacji.
ad. pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad XXIV sesji
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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