Protokół Nr XXIX/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 23 lutego 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1850.
Otwarcia obrad XXIX 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 20 radnych (z powodu
śmierci wygasł mandat radnego Stanisława Igielskiego), co stanowiło quorum przy
którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXVIII sesji z 26 stycznia br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu (po pkt. 5) o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. „Szkolny
Klub Sportowy”.
Powyższy wniosek Burmistrza został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
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2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXVIII sesji z 26 stycznia br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę miejska Wągrowiec do
realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz innych
formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20172020.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.
ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
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ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma:
− Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawiadomienia o zarządzeniu kontroli
kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu;
− Burmistrza Miasta - sprawozdanie za 2016 rok o wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto.
oraz oznajmił, że są one do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 5 lutego uczestniczył w Cyclocrossie Wielkopolska 2017, który odbywał się na
trasach leśnych w okolicach Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
WIELSPIN;
- 15 lutego uczestniczył w spotkaniu dotyczącym opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025,
- 18 lutego uczestniczył w otwarciu wystawy „Hiszpańskie Impresje”, która odbyła
się w galerii Miejskiego Domu Kultury.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia.
9 lutego komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Spółce Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, której tematem była działalność
finansowa i inwestycyjna Spółki (było to posiedzenie wspólne z Komisja Rozwoju
Miasta). 16 i 21 lutego na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała trzy razy. 14 lutego tematem komisji były zmiany w oświacie związane
z reorganizacją systemu szkolnictwa od 1 września br. (było to posiedzenie wspólne
z Komisja Rozwoju Miasta). 16 i 21 lutego komisja opiniowała materiały sesyjne, a
w okresie między sesjami Przewodnicząca komisji 18 lutego uczestniczyła
w otwarciu wystawy „Hiszpańskie Impresje”, która odbyła się w galerii Miejskiego
Domu Kultury.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła cztery posiedzenia. 9 lutego komisja
odbyła posiedzenie wyjazdowe w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, której tematem była działalność finansowa i inwestycyjna Spółki (było
to posiedzenie wspólne z Komisją Budżetową). 14 lutego tematem komisji były
zmiany w oświacie związane z reorganizacją systemu szkolnictwa od 1 września br.
(było to posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej). 16 i 21 lutego na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

złożył

Radzie

sprawozdanie

Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- 27 stycznia, z inicjatywy Burmistrza, zawiązał się Wągrowiecki Komitet
Honorowy Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości oraz Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jego głównym
celem jest podjęcie działań związanych z organizacją obchodów rocznicowych,
które odbędą się w Wągrowcu na przełomie 2018 i 2019 roku. W jego skład weszli,
oprócz Burmistrza, Wawrzyniec Wierzejewski – prezes Zarządu Oddziału
Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
Tomasz Kruk – prezes wągrowieckiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919, ks. kan. Piotr Kalinowski – proboszcz parafii pw. św.
Jakuba Apostoła w Wągrowcu, Marek Urbanowicz – członek Komitetu Obchodów
100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy Wielkopolskiej Chorągwi ZHP,
Alina Woźniak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, Marcin
Moeglich – historyk z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, członek zarządu
wągrowieckiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
oraz Tomasz Hoffmann – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, członek
zarządu wągrowieckiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918-1919. Powiedział, aby obchody tych szczególnych rocznic były godnie
uczczone, konieczna będzie współpraca i zaangażowanie wielu środowisk,
organizacji pozarządowych i instytucji państwowych i samorządowych;
- 31 stycznia gościł w ratuszu dyrektorów Miejskiego Domu Kultury – kończącego
swoją ponad 8-letnią misję Włodzimierza Naumczyka oraz powołaną na to
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stanowisko Natalię Kuklińską. Spotkanie było okazją do tego, by podziękować
panu Włodzimierzowi Naumczykowi za zaangażowanie i pracę, włożone w rozwój
wągrowieckiej kultury. Przypomniał, że do największych osiągnięć pana Naumczyka
należą: różnorodność i obfitość oferty kulturalnej oraz cyfryzacja wągrowieckiego
kina, które od chwili unowocześnienia corocznie odnotowuje rekordy frekwencyjne.
Z nową powołaną dyrektor Miejskiego Domu Kultury Burmistrz rozmawiał o jej
planach dalszego rozwoju tej placówki;
- na początku lutego rozpoczęto akcję dostarczania do wągrowczan pism i decyzji
podatkowych. W tym roku, podobnie jak w latach minionych, zatrudniono do
realizacji tego zadania siedmiu gońców. Wynika to z faktu, że przesyłki listowe
z decyzjami o wymiarze podatku od nieruchomości wymagają potwierdzenia
odbioru. Przy okazji zaś możliwe jest dostarczenie dowodów wpłat za użytkowanie
wieczyste. Dlatego zatrudnienie gońców jest uzasadnione ekonomicznie. Dostarczą
oni wągrowczanom ponad 6250 decyzji określających wysokość podatku od
nieruchomości na 2017 r. oraz ponad 1750 dowodów wpłat z wysokością
rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie. Miasto zrealizuje ciążące na nim
zadanie dużo taniej, niż w przypadku wysyłania takich przesyłek tradycyjną
pocztą, a bezrobotni podreperują swój budżet. Oszczędności z tytułu zatrudnienia
gońców wyniosą ponad 19 tysięcy złotych;
- 1 lutego odwiedził Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie – jedną
z niewielu firm w regionie skutecznie aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym
mieszkańców naszego miasta. Podczas zwiedzania zakładu i rozmowy z jego
kierownikiem Tadeuszem Synorackim omawiał możliwości rozszerzenia współpracy
wągrowieckich instytucji z ZAZ-em. Produkty i usługi z Gołaszewa posiadają cenny
certyfikat ZAKUP PROSPOŁECZNY. Współpracując z gołaszewskim zakładem,
wspieramy bardzo ważną, prospołeczną misję, którą on realizuje, dając osobom
niepełnosprawnym szansę na łatwiejsze funkcjonowanie w społeczeństwie;
- 5 lutego miał przyjemność wręczyć puchary i dyplomy najlepszym kolarzom
przełajowym. Wzięli oni udział w Cyclocrossie Wielkopolska 2017, który
odbywał się na trasach leśnych w okolicach Ośrodka RehabilitacyjnoWypoczynkowego WIELSPIN. W zawodach tych wzięło udział niemal
sześćdziesięcioro uczestników. Cyclocross Wielkopolska składa się z cyklu trzech
imprez przełajowych, które są elementem przygotowania do sezonu MTB, a dla
przełajowców - przedłużeniem sezonu startowego. Wągrowiec jest od kilku lat
organizatorem jednej z nich;
- z początkiem lutego Burmistrz podjął decyzję o kontynuowaniu akcji doświetlania
przejść dla pieszych, rozpoczętej w naszym mieście jesienią ubiegłego roku. Lampy
ledowe zostaną zamontowane nad kolejnymi czternastoma zebrami: trzy na
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ul. Gnieźnieńskiej (przy Spółdzielni Inwalidów oraz przy obu cmentarzach), dwie
na ul. Kolejowej (przy gimnazjum gminnym i przy dawnym domu dziecka), dwie na
ul. Janowieckiej (przy ul. Polnej oraz przy ul. Krętej), dwie na ul. Reja (przy Os.
Niepodległości i przy ul. Lipowej), dwie na ul. Słowackiego (przy ul. Jeżyka
i przy Spółdzielni Mieszkaniowej), a po jednej na ul. Cysterskiej (przy Urzędzie
Gminy), na ul. Kościuszki (przy szpitalu) oraz na al. Jana Pawła II (przy moście).
Przypomniał, że o doświetlenie przejść wnioskował radny Rady Miejskiej Krzysztof
Tyborski, postulowali to też mieszkańcy naszego miasta. W ubiegłym roku
oświetlenia ledowe doświetliły pasy dla pieszych na ulicach: Lipowa, Reja (w dwóch
punktach), Jeżyka, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Kolejowa (w dwóch
punktach), Cysterska i Rogozińska;
- 9 lutego spotkał się z młodzieżą uczestniczącą w warsztatach historycznych pn.
„Wągrowiec: czas odnaleziony”. Wzięło w nich udział dwanaścioro uczniów
z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wągrowcu. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, realizowane już kolejny rok
przez panią Danutę Chosińską i pana Sebastiana Chosińskiego we współpracy
z naszym Muzeum Regionalnym. W czasie zimowych wakacji młodzież zbierała
materiały historyczne, służące wytyczeniu nowej trasy turystycznej w naszym
mieście, prowadzącej szlakiem powstańców wielkopolskich. Następnie
uczestnicy warsztatów
przystąpili do opracowania małego przewodnika
turystycznego, który chcą wydać. Warto tutaj przypomnieć, że efektem
ubiegłorocznej pracy uczestników tych warsztatów było wytyczenie dwóch szlaków
turystycznych w Wągrowcu oraz publikacja ulotek – przewodników po dawnym
„żydowskim” i „niemieckim” Wągrowcu;
- 11 lutego uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym wągrowieckiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Nasi strażacy wzięli, w 2016 roku, udział w 22 akcjach gaszenia
pożaru i likwidacji miejscowych zagrożeń. Najważniejszym wydarzeniem minionych
dwunastu miesięcy był dla strażaków zakup nowego samochodu bojowego. Było to
możliwe m.in. dzięki wsparciu z budżetu miasta w wysokości 360 tysięcy złotych.
Strażacy otrzymali także nowy sprzęt do ratownictwa i umundurowanie. Inwestycje
te – oraz doskonalone co dwa tygodnie umiejętności ratownicze – znacząco
podniosły wartość bojową wągrowieckiej OSP. Nadal dużym zainteresowaniem
wśród wągrowczan i turystów cieszą się wieża widokowa i Strażacka Izba Pamięci,
które w minionym roku odwiedziło około 2000 osób. Podczas tego spotkania
podziękował strażakom za zabezpieczenie wielu naszych miejskich imprez
i wydarzeń: patriotycznych, kulturalnych i sportowych oraz aktywne uczestnictwo
w nich;
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- 21 lutego uczestniczył w naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej, w której wziął udział Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej
Krzysztof Bartkowiak;
- 22 lutego uczestniczył w obchodach Dni Myśli Braterskiej.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Zbigniew Byczyński zadał pytanie Burmistrzowi – jakie były argumenty
uzasadniające, że nasze miasto nie przystąpiło do utworzonego przez powiat
komitetu obchodów stulecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz czy tym
argumentem było to, że już mamy powołany własny miejski komitet.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu powiedział, że propozycja za strony
powiatu była, ale jednym z argumentów za tym, że miasto nie przystąpiło do
powołanego przez powiat komitetu, było powołanie miesiąc wcześniej własnego
komitetu z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Powstania Wielkopolskiego
i historyków. Zwrócił uwagę na wymiar obchodów tej rocznicy w naszym mieście
i powiedział, że jesteśmy wiodącym samorządem oraz że nie ma chyba drugiego
takiego, który kieruje tak dużą ofertę związaną z pamięcią historyczną. Stwierdził
również, że setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest na tyle ważną
rocznicą i że tak naprawdę będzie miała wymiar lokalny.
ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę
miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że Szkolny Związek Sportowy
”WIELKOPOLSKA” na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie, jest
realizatorem zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” realizowanym w ramach
rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania
sportu dzieci i młodzieży, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
decyzją nr 50 z dnia 14 listopada 2016 roku, zatwierdzonego przez Ministra Sportu
i Turystyki Witolda Bańkę. Program jest działaniem systemowym skierowanym do
uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program
ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia przez
Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. „Szkolny Klub
Sportowy”.
Uchwała Nr XXIX/193/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
• w planie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego dokonano przesunięcia środków w związku z wykonywaniem
zadań bieżących w zakresie zakupu usług obejmujących tłumaczenia na
potrzeby wydawnictw i publikacji w kwocie 6 000,00 zł;
• w związku z realizacją bieżących zadań przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta dokonano zmniejszenia planu
wydatków w ramach rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
o kwotę 57 000,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w ramach
rozdziału
75075
–
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
z przeznaczeniem na przygotowywanie imprez letnich m.in. koncertu głównego
oraz pozostałych wydarzeń w ramach „Dni Wągrowca 2017”;
• w związku z realizacją zadań statutowych przez jednostki ochotniczej straży
pożarnej dokonano zwiększenia planu wydatków w ramach rozdziału 75412Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na składki
społeczne zmniejszając o kwotę 3 600,00 zł w rozdziale 75085 - Wspólna
obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki w zakresie zakupu
pozostałych usług;
• dokonano przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 80104 –
Przedszkola kwoty 1 761,02 zł w związku z wypłatą kaucji mieszkaniowej
zgodnie z umową najmu mieszkania;
• w ramach rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego dokonano przesunięcia w planie wydatków kwoty 20 000,00 zł
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•

zabezpieczając niezbędne środki na opłacenie czynszu za wynajem
pomieszczeń przy ul. Dworcowej;
dokonano przesunięcia w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie
z dyspozycją Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na podstawie ofert złożonych przez osoby prowadzące działalność
gospodarczą zgodnie z zestawieniem
Dział
Rozdział
852 –
Pomoc
85228 – Usługi opiekuńcze
społeczna i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85228 - ogółem

§
4110
4120
4170
4300

Zwiększenie Zmniejszenie
---8 846,00
8 846,00

•

1 791,00
255,00
6 800,00
8 846,00

z rozdziału 75023 - Urzędy gmin dokonano przesunięcia w planie wydatków
kwoty 10 696,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75095 –
Pozostała działalność w związku z koniecznością dostarczenia przez gońców
mieszkańcom miasta książeczek opłat za odpady komunalne;
• zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr
1 w
Wągrowcu o żłobek” nie będzie realizowane zgodnie z zawartym
porozumieniem. W dniu 21.02.2017 r. odstąpiono od umowy nie ponosząc
żadnych nakładów finansowych. Środki na jego wykonanie zostały ujęte w planie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
i niewykorzystane przeznacza się na zwiększenie dochodów budżetu w nowym
paragrafie 668 w ramach rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę
115 000,00 zł i jednocześnie na zwiększenie wydatków na nowe zadanie
inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa żłobka na
Os. Wschód w Wągrowcu” w ramach nowego rozdziału 85505 – Tworzenie
i funkcjonowanie żłobków.
• wprowadzono nowe paragrafy dochodów w związku z opublikowanym
rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych dokonując odpowiednich przesunięć środków związanych
z nowymi paragrafami.

Pozostałe zmiany związane były z bieżącą realizacją budżetu.
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Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały uzyskała następujące brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
100 464 186,93 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 88 524 584,93 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 11 939 602,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
102 297 525,93 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 81 483 742,93 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 813 783,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie 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 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały;
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że z 31 stycznia
2017r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami:
- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem
na zadania dotyczące spraw obywatelskich. Z uwagi na fakt posiadania
zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania z własnych środków,
umniejsza się o wartość otrzymanej dotacji zaangażowanie środków własnych
zwiększając równocześnie o powyższą kwotę w rozdziale 75023 - Urzędy gmin
wydatki związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług (VAT);
- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 96 480,00 zł z przeznaczeniem dla
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Piaskowej 6 w Wągrowcu;
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
o kwotę 3 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych ze
świadczeniem usług opiekuńczych.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26
stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zmniejsza się

11

plan wydatków na 2017 r. w zakresie przyznanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie placów zabaw i boisk o kwotę 30 593,00
zł zwiększając w rozdziale 75023 - Urzędy gmin wydatki o kwotę 29 193,00 zł
z przeznaczeniem na rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) oraz
w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1 400,00 zł na
zadanie pn.: „Szkolny Klub Sportowy” na organizowanie i prowadzenie
systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 250,43 zł w zakresie uzyskanych
i przekazanych do budżetu państwa zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości oraz odsetek dotyczących wyprawki szkolnej 2016 roku w zakresie
rozdziału 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
O kwotę 374 000,00 zł zmniejsza się plan dotacji dla organizacji pożytku
publicznego ustalony w ramach rozdziału 92605- Zadania w zakresie kultury
fizycznej zabezpieczając równocześnie o tę kwotę środki na dotacje dla
stowarzyszeń, które są przekazywane na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Wągrowcu Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie określenia
warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Nr 1
w Wągrowcu o żłobek” nie będzie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem.
W dniu 21.02.2017 r. odstąpiono od umowy nie ponosząc żadnych nakładów
finansowych. Środki na jego wykonanie zostały ujęte w planie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i niewykorzystane przeznacza się na
zwiększenie dochodów budżetu w nowym paragrafie 668 w ramach rozdziału
78514 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 115 000,00 zł z jednoczesnym
zwiększeniem wydatków na nowe zadanie inwestycyjne na opracowanie
dokumentacji projektowej. pn. „Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu”
w ramach nowego rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.
Wprowadza się również następujące zmiany:
- w planie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego dokonuje się przesunięcia środków w związku z wykonywaniem
zadań bieżących w zakresie zakupu usług obejmujących tłumaczenia na potrzeby
wydawnictw i publikacji w kwocie 6 000,00 zł;
- w związku z realizacją bieżących zadań przez Wieloosobowe Stanowisko Pracy
ds. Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta dokonuje się zmniejszenia planu
wydatków w ramach rozdziału 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
o kwotę 57 000,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków w ramach rozdziału
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na
przygotowywanie imprez letnich m.in. koncertu głównego oraz pozostałych
wydarzeń w ramach „Dni Wągrowca 2017”;
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- w związku z realizacją zadań statutowych przez jednostki ochotniczej straży
pożarnej dokonuje się zwiększenia plan wydatków w ramach rozdziału 75412Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na składki
społeczne zmniejszając o kwotę 3 600,00 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa
jednostek samorządu terytorialnego wydatki w zakresie zakupu pozostałych usług;
- dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w ramach rozdziału 80104 –
Przedszkola kwoty 1 761,02 zł w związku z wypłatą kaucji mieszkaniowej zgodnie
z umową najmu mieszkania;
- w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 20 000,00 zł zabezpieczając
niezbędne środki na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń przy
ul. Dworcowej.
- z rozdziału 75023 – Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia w planie wydatków
kwoty 10 696,00 zł na zadania realizowane w ramach rozdziału 75095- Pozostała
działalność w związku z koniecznością dostarczenia przez gońców mieszkańcom
miasta książeczek opłat za odpady komunalne.
W związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza się nowe paragrafy dochodów
i wydatków dokonując odpowiednich przesunięć środków związanych ze zmianą
klasyfikacji.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami na 2017 r;
- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.;
- plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że z uwagą wysłuchał zmian
budżetowych, które będą wprowadzone do uchwały budżetowej na ten rok. Radny
wyraził jedynie wątpliwość – czy decyzja odnośnie budowy żłobka na Osiedlu
Wschód jest trafna i czy nie należy rozważyć tam budowy przedszkola w zamian
żłobka;
Burmistrz Miasta powiedział, że decyzja lokalizacyjna budowy żłobka
z możliwością rozbudowy do przedszkola na Osiedlu Wschód jest jak najbardziej
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zasadna. Przypomniał radnym, że przyjęliśmy założenia, że w obecnej kadencji
wybudujemy żłobek i konsekwentnie ten zamysł zamierza zrealizować. Mówił, że
dobudowanie żłobka do Przedszkola nr 1 przy ul. Kcyńskiej okazała się
niekorzystna ekonomicznie i opłaca się wybudować żłobek od podstaw bez
problemu gdyż przebudowa starego budynku byłaby sprawą bardzo trudną.
Odnośnie lokalizacji żłobka stwierdził, że część radnych postulowało, że Osiedle
Wschód potrzebuje odpowiedniego tchnienia jeżeli chodzi o infrastrukturę
instytucjonalną, a przede wszystkim w oświatową (miał na myśli również szkołę
podstawową). Kończąc powiedział, będzie to inwestycja, która jak najbardziej
przyda się młodemu pokoleniu, gdyż w najbliższym czasie żłobek zostanie
zaprojektowany i z użyciem środków zewnętrznych jak najszybciej wybudowany.
Jakub Zadroga prosił Burmistrza o podanie dokładnej lokalizacji budowy żłobka.
Burmistrz Miasta powiedział, że na obecną chwilę trwają prace planistyczne
i założenia są takie, by żłobek powstał na Osiedlu Wschód, w pobliżu placu zabaw.
Radny Marek Drobik pytał czy sprawa budowy żłobka związana jest z programem
rządowym, gdyż rząd w tym roku ogłosił budowę żłobków i czy będzie możliwość
wykorzystania z tego źródła środków na jego budowę.
Burmistrz Miasta powiedział, że rządowy program, który roboczo został nazwany
„maluch+” już funkcjonował wcześniej, ale pod inną nazwą. Stwierdził, że oprócz
tego rządowego programu istnieje możliwość pozyskania środków z WRPO, który
jest bardziej dla miasta korzystny i zadawalający, gdyż model finansowania jest
85% do 15%. Przypomniał radnym, że mamy już na ten cel pozyskane środki
w wysokości ok 1 mln zł.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska pytała o przybliżony koszt budowy żłobka
i w jakim czasie jesteśmy w stanie go wybudować.
Burmistrz Miasta powiedział, że koszt budowy ustali projektant i kosztorys, ale
przypuszcza się, że może być to kwota 2-2,5 mln zł.
Radny Zbigniew Byczyński wyraził obawę – czy pozyskany już 1mln zł nam nie
przepadnie i czy te środki mamy zabezpieczone w naszym budżecie.
Zastępca Burmistrza - Bogdan Smykowski powiedział, że wczoraj był w Urzędzie
Marszałkowskim i rozmawiał w sprawie wspomnianych przez radnego Zbigniewa
Byczyńskiego środków na prowadzenie żłobka i oświadczył, że bez tych środków
miasto nie mogłoby przystąpić do twardego projektu. Po rozmowach
w Urzędzie Marszałkowskim miasto jest na takim etapie, że prowadzone są
negocjacje w sprawie budowy żłobka samodzielnego i przy przedszkolu. Ponadto
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oświadczył radnym, że zostało wysłane pismo do WRPO, że w sytuacji kiedy
przedszkole nie będzie w stanie prowadzić żłobka, to miasto do 24 marca br.
wystartuje z miękkim projektem, co do którego w 100% jest przygotowane i wtedy
w III kwartale br. wystartuje do twardego projektu.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXIX/194/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystywania.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy
obliczenia dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie
dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ jest
zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju szkoły
i placówki. Zmiana ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r.poz.1010) wprowadza zmianę sposobu obliczania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych formy wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego. Do końca 2016 r. dotacja ta naliczana była na
podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych i liczby uczniów w tych
przedszkolach i zmieniana po każdej zmianie planu wydatków bieżących tych
przedszkoli i zmianie liczby uczniów. Natomiast od 01.01.2017 r. dotacja dla
niepublicznych przedszkoli, które nie spełniają warunków określonych w art. 90
ust.1b ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację
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w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji. Podstawowa kwota dotacji
stanowi kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę
przedszkoli pomniejszonych o:
a) sumę iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych w części oświatowej
subwencji ogólnej dla gminy na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
na odpowiednie rodzaje niepełnosprawności, oraz statystycznej liczby tych uczniów
w tych przedszkolach,
b) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy
na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu, posiadające
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz statystycznej
liczby dzieci w tych przedszkolach,
c) iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy
na
uczestnika
zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
w przedszkolach,
posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz
statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych
przedszkolach,
d) zaplanowane na rok budżetowy w budżecie gminy wydatki bieżące na rządowe
programy edukacyjne w tych przedszkolach.
Podstawowa kwota dotacji aktualizowana jest dwukrotnie w trakcie roku
budżetowego. Pierwszą aktualizację dokonuje się w miesiącu roku budżetowego
następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy
budżetowej na rok budżetowy, według stanu na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc aktualizacji. Drugą aktualizację dokonuje się
w październiku roku budżetowego według stanu na dzień 30 września roku
budżetowego. Podstawowa kwota dotacji i jej aktualizacje oraz statystyczna liczba
uczniów lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i jej aktualizacje
ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy miejskiej Wągrowiec.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu

16

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania
i wykorzystywania.
Uchwała Nr XXIX/195/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Na wstępie przypomniała ścieżkę procedowania powyższego projektu uchwały
i powiedziała, że pierwszy projekt uchwały w sprawie jak wyżej zakładał włączenie
Gimnazjum do Szkoły Podstawowej nr 4 i projekt ten radni otrzymali
z zaproszeniem na sesję. Oznajmiła, że miał być on procedowany na wspólnym
posiedzeniu komisji Rady 16 lutego br. 14 lutego projekt ten był przedmiotem
obrad wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
i Komisji Rozwoju Miasta. Założenia tego projektu nie zostały zaakceptowane przez
przedstawicieli rad rodziców szkół podstawowych, jak również przez grono
pedagogiczne Gimnazjum i w konsekwencji został wykreślny z porządku obrad
wspólnego posiedzenia komisji Rady planowanego na 16 lutego br. Po
konsultacjach z radami rodziców oraz dyrektorami szkół podstawowych został
przygotowany drugi projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który zakładał
przekształcenie Gimnazjum w szkołę podstawową. Projekt ten radni otrzymali na
wspólnym posiedzeniu komisji Rady 21 lutego br. podczas którego był omawiany.
Nadmieniała, że dokument ten spełnił oczekiwania rad rodziców i dyrektorów szkół
podstawowych.
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który został przedłożony radnym na
wspólnym posiedzeniu komisji rady 21 lutego br. i procedowany na sesji stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ponadto Kierownik Oświaty powiedziała, że omawiany projekt uchwały był poddany
kolejnej analizie, w wyniku której w imieniu Burmistrza wniosła poniższe
autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła zmiany w załączniku nr 2 w kolumnach - Granice obwodu
szkoły na rok szkolny 2017/2018 i rok szkolny 2018/2019 - przeniesiono ulice:
Akacjową i Bukową z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 do Szkoły Podstawowej
Nr 1, oraz ulicę ks. Ewarysta Nawrowskiego przeniesiono z obwodu Szkoły
Podstawowej Podstawowe Nr 1 do Szkoły Podstawowej Nr 2;
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- druga dotyczyła zmiany w załączniku nr 3 w kolumnie – Projekt granic obwodu
szkoły od dnia 1 września 2019 r. przeniesiono ulice Akacjową i Bukową z obwodu
Szkoły Podstawowej Nr 4 do Szkoły Podstawowej Nr 1, oraz ulicę ks. Ewarysta
Nawrowskiego przeniesiono z obwodu Szkoły Podstawowej Podstawowe Nr 1 do
Szkoły Podstawowej Nr 2;
- trzecia autopoprawka dotyczyła uzasadnienia. Przeniesiono z obwodu Szkoły
Podstawowej Nr 4 ulice: Akacjową i Bukową do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1
oraz przeniesiono z obwodu Szkoły Podstawowej Podstawowe Nr 1 ulicę ks.
Ewarysta Nawrowskiego do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2;
i zwróciła się w imieniu Burmistrza do Rady o przyjęcie przedłożonego radnym na
wspólnym posiedzeniu komisji Rady 21 lutego br. projektu uchwały dotyczącego
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego wraz z wniesionymi autopoprawkami.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Jako pierwsza w dyskusji zgłosiła się radna Danuta Strzelecka – Purczyńska.
Prowadzący obrady powiedział, że ma wątpliwość
proceduralnych radna może wziąć udział w dyskusji.

czy

ze

względów

Radna Danuta Strzelecka - Purczyńska powiedziała, że przed wspólnym
posiedzeniem komisji Rady została poinformowana, iż radny nie może brać udziału
w głosowaniu w radzie, ani komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
W związku z tym zadała pytanie – jaki jest jej interes prawny, że nie może brać
udziału w dyskusji w temacie na którym się zna, nad projektem uchwały nad którym
dużo pracowała, bardzo dogłębnie go przeanalizowała i nagle zamyka się jej usta.
Powiedziała, że Szkoła Podstawowa, w której pracuje, jest szkołą w której nie
zmieniły się obwody i ilość klas pozostaje bez zmian. Zmiany natomiast nastąpiły
w drugim pomyśle Pana Burmistrza – przeniesienie klas obecnych szóstych do
budynku gimnazjum. Dalej mówiła, że w tej sytuacji nie widzi, w jaki sposób miałaby
zagrażać, czy lobbować cokolwiek i że nie ma w tym żadnego interesu prawnego.
Ponadto powiedziała, że składała przyrzeczenie, że godnie, rzetelnie i uczciwie
będzie wykonywać mandat radnej mając na względzie dobro gminy i jej
mieszkańców. Kończąc wystąpienie powiedziała, że na sprawach szkoły zna się
trochę więcej i nieumożliwienie jej wzięcia udziału w dyskusji nad omawianym
projektem uchwały uważa za nie najlepsze rozwiązanie.
Radca Prawny – Marzena Borowińska odniosła się do opinii prawnej, którą radni
otrzymali (załącznik nr 8 do protokołu) i oświadczyła, że w tym względzie nie
zmieni swojego poglądu. Nadmieniła, ze skutek prawny może być taki, że jeżeli
radna Danuta Strzelecka – Purczyńska będzie brała udział w głosowaniu
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i teoretycznie ta uchwała zostanie zaskarżona do organu nadzoru to organ ten
może uznać tą uchwałę za nieważną. Zadała również pytanie – czy dobrze rozumie
- że radna chce wziąć udział tylko w dyskusji. Jeżeli tak to można się zastanowić –
czy radna może się wypowiedzieć, czy nie może się wypowiedzieć i czy może
wypowiedzieć się nie jako radna, ale jako zwykły mieszkaniec miasta Wągrowca.
W związku z tym powiedziała, że można rozważyć – czy Pan Przewodniczący Rady
Miejskiej będzie chciał wysłuchać radnej jako mieszkańca Wągrowca.
Radny Marek Drobik zadał pytanie – czy jest ktoś na tej sali – kto się sprzeciwia
takiemu obrotowi sprawy - by nauczyciele mogli wypowiedzieć się w kwestii
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Powiedział też, że jeżeli organem stanowiącym jest Rada Miejska – to co stoi na
przeszkodzie, by ustalić to co radny może, a czego nie może.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że szanuje radcę prawnego, ale ma inny
pogląd w tej sprawie. Powiedział, że ta sprawa nie dotyczy sprawy indywidualnej
radnego i że jest wiele spraw rozstrzyganych w Radzie i gdyby tak przyjąć to
w niektórych sprawach część radnych też musiałaby być wyłączona. Zdaniem
radnego to wyłączenie nie dotyczy ani zabierania głosu w dyskusji ani głosowania.
To wyłączenie dotyczy tylko w indywidualnych sprawach dotyczących osobistego
interesu radnego.
Radna Natalia Pałczyńska zadała pytanie – dlaczego radni nie otrzymali
zgłoszonej autopoprawki na piśmie.
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna powiedziała, że zmiany, które
zostały przedstawione w autopoprawce w żaden sposób nie mają wpływu na
merytorykę uchwały. Na wymienionych w autopoprawce ulicach, w badanym
okresie od 2010 do 2016 roku nie ma urodzeń dzieci i wprowadzona autopoprawka
w żaden sposób nie wpłynie na ilość oddziałów w poszczególnych szkołach.
Prowadzący obrady kierując się tym co powiedziała radca prawny, nie udzielił
głosu radnej Danucie Strzeleckiej – Purczyńskiej.
Burmistrz Miasta powiedział, że jesteśmy w takim punkcie, w którym musimy
sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierzamy. Mówił, że sprawa jest
bardzo ważna i tu nie chodzi o to by komuś odebrać głos, czy głosu udzielić
i zwrócił uwagę na konsekwencje związane z uchyleniem omawianego projektu
uchwały przez organ nadzoru. W celu wyjaśnienia sprawy zaproponował Panu
Przewodniczącemu Rady ogłoszenie przerwy.
Prowadzący obrady ogłosił 20 min. przerwę do godz. 17.20.
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Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady i dyskusję nad
projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, w której udział wzięli:
Radny Marek Drobik w nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia powiedział, że
było to pytanie na które dostał odpowiedz i nie ma już żadnych wątpliwości.
Radna Natalia Pałczyńska powiedziała, że ostatni tydzień był bardzo intensywny –
dyskusje, spotkania, komisje, że padały argumenty ze strony grona
pedagogicznego, dyrekcji szkół, radnych oraz rodziców. Mówiła, że po pierwszej
propozycji (projektu uchwały) przedstawionej przez Burmistrza Klub Radnych „Bliżej
Ludzi” wydał oświadczenie, w którym jasno stwierdził, że jest niezrozumiałe
zaproponowanie radnym tylko jednej propozycji przeprowadzenia reformy oświaty
oraz zwróciła uwagę na brak głębszych analiz. Nadmieniła, że Klub Radnych „Bliżej
Ludzi” postulował, aby w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 pojawił się Jaśniak
i Straszewo i oświadczyła, że Burmistrz te uwagi wziął sobie do serca i dlatego
podczas czwartkowego wspólnego posiedzenia komisji Rady pierwotny projekt
uchwały w omawianej sprawie został przez Burmistrz Miasta wycofany. Powiedziała
również, że o tym fakcie w poniedziałek podczas konsultacji poinformowano rady
rodziców, jak również o tym, że Burmistrz Krzysztof Poszwa wycofał się z decyzji,
którą przedstawił na czwartkowym wspólnym posiedzeniu komisji Zastępca
Burmistrza Bogdan Smykowski, że wszystkie klasy siódme z terenu miasta
Wągrowca będą uczęszczały do nowopowstałej szkoły podstawowej. W związku
z powyższymi wydarzeniami chciała uzyskać bliższych informacji w tym temacie,
jak również uzyskać potwierdzenia słów Zastępcy Burmistrza
- Bogdana
Smykowskiego, co do polityki kadrowej nauczycieli Gimnazjum. Radna chciała
również uzyskać od Burmistrza Krzysztofa Poszwy zapewnienie, że nauczyciele
Gimnazjum w najbliższych latach nie stracą pracy. Stwierdziła również, że w latach
2018-2019 roku liczba nauczycieli przedmiotów zmaleje i w nowej Szkole
Podstawowej nr 1 pojawią się tylko klasy 1-3 - w związku z tym faktem zadała
pytanie Burmistrzowi – jak wyobraża sobie powtórne zatrudnienie nauczycieli, czy
przypadkiem nie będą to umowy zlecenia.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że w związku z tym, że nie był obecny na
wtorkowym wspólnym posiedzeniu komisji Rady chciał uzyskać informację – czy
przygotowana nowa propozycja organizacji szkół uzyskała poparcie nauczycieli,
rodziców, związków zawodowych i rad rodziców, a jeżeli były uwagi – to prosił Pana
Przewodniczącego Rady o udzielenie przedstawicielom tych środowisk głosu na
sesji.
Radny Krzysztof Tyborski zabrał głos w sprawie działań podejmowanych przez
radnych w omawianym temacie i powiedział, że nie tylko radni Klubu Radnych
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„Bliżej Ludzi” podejmowali zmagania. Nadmienił również, że pozostali radni
podejmowali również działania, może mniej medialnie i że też mieli wątpliwości.
Radny Jakub Zadroga powiedział, że na czwartkowym wspólnym posiedzeniu
komisji Rady obecni byli przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli oraz
ZNP, którzy obiecali, że zajmą stanowiska w omawianej sprawie. W związku z tym
zadał pytanie – czy wpłynęły na piśmie do Pana Burmistrza stanowiska tych
środowisk.
Burmistrz powiedział, że dzisiaj jesteśmy na etapie uchwały intencyjnej i po jej
przyjęciu przez Radę, dopiero po 21 dniach, na kolejnej sesji, będzie procedowana
dopiero uchwała zatwierdzająca sieć obwodów szkolnych i że będzie jeszcze raz
przez radnych ten temat analizowany. Wspomniał, że jest to temat niełatwy dla
samorządów w całej Polsce, że ustawodawca tak naprawdę dał tylko samorządom
do wyboru trzy możliwości – wygaszenie gimnazjum, przekształcenie gimnazjum
w szkołę podstawową lub objecie przez szkołę podstawową wygaszonego
gimnazjum oraz że teraz należy poprzez dyskusje i debaty wybrać to co dla 25.000
mieszkańców Wągrowca będzie najlepsze. Nadmienił, że to nie radni Klubu
radnych „Bliżej Ludzi” spowodowali, że zostały utworzone nowe obwody szkolne.
Tak naprawdę pozostawiono obwody, które dotychczas obowiązują i w momencie
kiedy Klub Radnych opublikował swoje stanowisko, to tego samego dnia organ
wykonawczy miał już opracowaną nową wersję projektu sieci szkół, która
prezentowana była przez Zastępcę Burmistrza. Mówił również o prowadzonych
konsultacjach – Burmistrz odbył prawie 36 różnych spotkań: z zaniepokojonymi
rodzicami, radami rodziców, każda szkoła miała odrębne spotkanie,
z nauczycielami Gimnazjum podczas którego przekonywał do pewnych rozwiązań.
Podsumowując powiedział, że został wybrany wariant optymalny, który godzi
wszystkie środowiska, a przede wszystkim rad rodziców, które sobie tego życzyły i
prezentując to rozwiązanie miał na uwadze ucznia, bo to on będzie najbardziej tą
reformę odczuwał. Dalej mówił, że może odpowiadać za to co jest dzisiaj i nie
odpowie za to co da nam demografia, a dzisiaj mówimy o reformie. Wspomniał, że
ktoś właśnie o problemach demograficznych zapomniał, że w pewnym momencie
będziemy mieli podwójny rocznik – i to są wyzwania z którymi w najbliższym czasie
będziemy musieli się zmierzyć. W swoim wystąpieniu Burmistrz wspomniał też
o prowadzonych analizach, przeliczeniach, które dają pewne możliwości związane
z bezpieczeństwem zatrudnienia naszych nauczycieli. Kończąc wystąpienie
podziękował wszystkim osobom, które przekazywały swoje sugestie, radnym
pracownikom Urzędu, a w szczególności Pani Kierownik Wydziału Oświaty, która
czuwała nad tą sprawą, radom rodziców oraz nauczycielom. Wyraził także nadzieję,
że Rada podejmując omawianą uchwałę uspokoi nastroje wśród rodziców i da
określoną pewność naszym nauczycielom.
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Radna Natalia Pałczyńska prosiła o udzielenie informacji na zadane pytanie (gdyż
nie uzyskała odpowiedzi) – czy jest prowadzona polityka kadrowa i czy są prognozy
jak będzie wyglądało ewentualne zwalnianie nauczycieli, bądź ponowne
zatrudnianie.
Burmistrz powiedział, że na chwilę obecną nie przewiduje zwolnień nauczycieli.
Wspomniał, że oprócz całego systemu zarządzania oświatą i prawa oświatowego,
które zostanie wprowadzone dochodzi podstawa programowa, którą będą
przekazywali nauczyciele i w jakim wymiarze, Zatem zapewnił radną, że polityka
kadrowa i to wszystko co się dzieje jest znane organowi wykonawczemu
i arkusz organizacyjny pokazuje pewien obraz kadrowy.
Radny Andrzej Reis powiedział, że mówimy o tym co dzieje się teraz, ale zaraz
skończy działalność Gimnazjum, a w Szkole Podstawowej Nr 1 pozostaną tylko
klasy od 1 do 3 i część nauczycieli będzie musiała szukać pracy.
Burmistrz jeszcze raz wspomniał o arkuszach organizacyjnych szkół. Powiedział,
że oprócz Szkoły Podstawowej nr 1, którą tworzymy mamy jeszcze trzy pozostałe
szkoły i że Szkoła Podstawowa Nr 4 będzie również wykorzystywała sale, które są
w Gimnazjum. Oświadczył, że podejmując tą uchwałę nie patrzymy na interes
jednej szkoły, która powstanie, ale patrzymy również na trzy pozostałe, gdzie te
ruchy kadrowe będą wykorzystywane. Kończąc wypowiedz stwierdził, że nie może
odpowiadać za system, którego nie stworzył.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” (radni:
Dariusz Bąk, Jacek Dzwoniarski, Małgorzata Fimiak i Danuta Strzelecka –
Purczyńska – nauczyciele szkół publicznych, których Gmina miejska
Wągrowiec jest organem założycielskim i radny Ryszard Rączkowski –
współmałżonek nauczyciela wyłączyli się z głosowania) podjęła uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXIX/196/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad. pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2017 r.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie
zwierząt, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Projekt uchwały został przekazany w celu zaopiniowania Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń z Wągrowca oraz Kołu
Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Wągrowcu pismem z 2 lutego br. oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Odział w Kłecku 9 lutego br. pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Koła łowieckie w terminie 21 dni nie wyraziły stanowiska, co zgodnie z art. 11a ust.
8 ustawy o ochronie zwierząt uznaje się za akceptację przesłanego programu.
Kontynuacja zaproponowanych w niniejszym programie działań ma na celu
zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca oraz
szybszą adopcję zwierząt przebywających w schroniskach. W związku
z powyższym powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Wągrowca w 2017 r.
Uchwała Nr XXIX/197/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad. pkt 11
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Krzysztof
Granetz zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
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terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018
roku.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w trakcie postępowania
zatwierdzającego w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, na podstawie
dostarczonej dokumentacji, Burmistrz Miasta Wągrowca ustalił, że:
1. Wniosek został złożony w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowej taryfy.
2. Taryfy opracowane zostały na postawie zasad określonych w art. 20 – 23 ustawy
z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Założono, że w okresie obowiązywania taryfy dostawy wody oraz ilości odebranych
i oczyszczonych ścieków pozostaną na poziomie bliskim do okresów minionych.
Przy kalkulacji na okres 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. podstawę ustalenia taryf
stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) dane ewidencji księgowej za
poprzedni okres obrachunkowy. Szczegółowa analiza pozwoliła na obniżenie
niektórych kosztów. W roku 2016 r. ze względu na prace remontowe Stacji
Uzdatniania Wody i Przepompowni Klasztornej znacznie wzrosły koszty usług
zewnętrznych i koszty zużytych materiałów remontowych wykonanych we własnym
zakresie. W roku obowiązywania taryf
obniżono w/w koszty. Pozostałe koszty
pozostają na tym samym poziomie lub zbliżonym. Planowane przychody
z działalności obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe
odprowadzanie ścieków prowadzonej na terenie miasta Wągrowca zabezpieczają
pokrycie kosztów tych działalności uzyskując minimalny zysk ze sprzedaży. Przy
opracowaniu nowych taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim
poziomie dla odbiorców i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności
Spółki, przy uwzględnieniu realizacji koniecznych inwestycji modernizacyjnorozwojowych i ochrony środowiska. Wniosek otrzymał również pozytywną opinię
Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wągrowcu. Taryfy podlegają zatwierdzeniu – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy –
w drodze uchwały rady gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu
taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa
w art. 24 ust. 2 ustawy albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one
sporządzone niezgodnie z przepisami (art. 24 ust. 5 ustawy). Z uwagi na powyższe
oraz na to, że dotychczasowa taryfa obowiązuje do dnia 31 marca 2017 roku,
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
powiedział, że podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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W dyskusji głos zabrali:
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że spółka wodociągowa, tego typu co
u nas, spełnia szczególną rolę publiczną dostarczając wodę i odbierając ścieki
i dobrze jest jak taka spółka osiągają zysk. Mówił, że z tego co jest zorientowany, to
nasza miejska spółka osiąga zysk i ma dobre rezultaty ekonomiczne oraz
umiarkowane straty na bezpiecznym poziomie, co świadczy o ty, że dobrze
funkcjonuje. Oznajmił również radnym, że osobiście pracuje w dwóch tego typu
spółkach w Czarnkowie i Chodzieży i tam te spółki również osiągają zysk.
W związku z tym zaapelował do przedstawiciela Zgromadzenia Wspólników, czyli
do Burmistrza, który jest przedstawicielem jednoosobowym naszej spółki, aby
zarówno teraz, jak i w przyszłości pozostawiał w całości wypracowany zysk
w spółce. Nadmienił, że dobry gospodarz zostawia zysk w spółce, nie po to aby był
przejadany, tylko po to by w następnych latach, może chudszym czasie, spółka
rekompensując sobie ewentualne straty mogła pokryć je z funduszu zapasowego
lub rezerwowego. Kończąc wystąpienie pochwalił dyrektora naszej spółki, że działa
rozważnie i przyszłościowo, zapewniając dobrą kondycję ekonomiczną spółce i daje
mieszkańcom pracę.
Burmistrz powiedział, że przyszły rok może spowodować, że wypracowany zysk
pozostanie w spółce ponieważ miasto ma poważne plany inwestycyjne i przymierza
się do budowy nowej oczyszczalni ścieków oraz prac remontowych sieci
i przepompowni.
Prowadzący obrady po zamknięciu dyskusji poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
Uchwała Nr XXIX/198/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 12
Starszy Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwona Jankiewicz
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 6 ust.2
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez
organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach
określonych m.in. w przepisach ustawy o pomocy społecznej Do zadań własnych
gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w tym m.in. opracowaniem i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Niniejszy dokument uwzględnia zasady współpracy i integracji wielu podmiotów
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
poprzez działanie zespołu interdyscyplinarnego. Celem współpracy jest
profesjonalne udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie
na sprawców przemocy domowej. Uwzględniając obowiązujące przepisy Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powiedział, że podjęcie uchwały jest
zasadne.
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 wzięło udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
Uchwała Nr XXIX/199/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 13 i 14
Radny Mieczysław Wołejko zadał pytanie w sprawie lokalizacji budowy żłobka na
Os. Wschód i powiedział, że byłby bardzo niezadowolony z faktu gdyby żłobek miał
powstać na miejscu obecnego boiska sportowego.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska w imieniu mieszkańców Osady zwróciła
się do Burmistrza z pytaniem – kiedy zostaną wybudowane takie ulice jak
Wiosenna, Jesienna i Zimowa. Powiedziała, że są to bardzo krótkie ulice i że ulica
Zimowa i Jesienna zamieszkała jest już od 17 lat, a ulica Wiosenna od 15 lat.
Radny Jakub Zadroga zabrał głos w sprawie stanu ulicy Mikołajczyka i zjazdu
z tej ulicy (okolice sklepu) oraz w sprawie utwardzenia tej drogi.
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Radny Tomasz Kruk podziękował Burmistrzowi za pomysł budowy żłobka na Os.
Wschód, gdyż osiedle to przez poprzednią władze było traktowane różnie.
Nadmienił też, że ta decyzja Burmistrza współgra z Jego hasłem wyborczym „więcej
zachodu na wschodzie”. Następnie głos zabrał w sprawie stanu takich ulic jak
Włodzimierza Kowalskiego, Kazimierza Bonowskiego i Stanisława Mikołajczyka
i oświadczył, że stan tych dróg jest dramatyczny (po ostatnich opadach 30 domostw
jest odciętych od świata, duże samochody grzęzną w błocie i trzeba je wyciągać
przy pomocy ciężkiego sprzętu). W związku z tym zadał pytanie – czy władze
miasta zdają sobie sprawę z aktualnego stanu tych dróg, czy były wizje lokalne i czy
na ten moment można coś pomóc i doprowadzić ten rejon do normalnego
funkcjonowania i korzystania z tych ulic.
Radny Marek Drobik wnioskował do Rady Miejskiej o powołanie doraźnej
komisji rozwoju przedsiębiorczości i transparentności i zaproponował radnym
dyskusję w tym temacie na sesji.
Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Radny Mieczysław Wołejko w odniesieniu do wniosku zgłoszonego przez radnego
Marka Drobika powiedział, że temat ten radny powinien przedstawić na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Miasta, gdyż zdaniem radnego, komisja jest miejscem na tego
typu dyskusję. Powiedział też, że jest bardzo niezadowolony z faktu, że w miejscu
gdzie został wybudowany nowy blok przy ulicy Mikołajczyka, deweloper zapomniał
o wykonanie zjazdów na tej ulicy.
Radny Marek Drobik powiedział, że nie zgadza się z propozycją przenoszenia
dyskusji w sprawie wniosku dotyczącego powołania doraźnej komisji rozwoju
przedsiębiorczości i transparentności na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta
i oświadczył, że w takim stanie rzeczy Rada traci na powadze.
Radny Andrzej Reis zabrał głos w sprawie rozważenia możliwości wyznaczenia
przerywanej linii w ciągu drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania Al. Jana
Pawła II i ul. Klasztornej do Baru Justynka.
Radny Tomasz Kruk powiedział, że kwestie podnoszone przez radnego Marka
Drobika są bardzo istotne, które pilnują interesu wągrowieckich przedsiębiorców.
Przypomniał, że te tematy poruszane już były na posiedzeniach Komisji Rozwoju
Miasta i ubolewał, że wówczas ten wniosek nie padł (chociażby w momencie
ustalania planu pracy komisji na ten rok). Powiedział, że wniosek jest bardzo
lakoniczny, brak jest podstawy prawnej, zakresu działania komisji oraz nie zawiera
propozycji personalnych, co do jej składu. Radny przychylił się do propozycji
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radnego Mieczysława Wołejko, aby przedyskutować go na marcowym posiedzeniu
Komisji Rozwoju Miasta.
Radny Marek Drobik oznajmił, że zgłosił wniosek formalny i Rada powinna go albo
przyjąć albo odrzucić, a sugestię, by skierować go do Komisji Rozwoju Miasta też
należy przegłosować.
W związku z tym radny Adam Kielbasiewicz wnioskował o skierowanie wniosku
zgłoszonego przez radnego Marka Drobika do Komisji Rozwoju Miasta.
Wniosek radnego Adama Kiełbasiewicza został przez radnych przyjęty
16 - głosami „za”, 3 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”
i Przewodniczący Rady wniosek radnego Marka Drobika przekazał na ręce
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta – radnego Tomasza Kruka.
Burmistrz Miasta:
- w nawiązaniu do wystąpienia radnego Andrzeja Reisa w kwestii drogi
wojewódzkiej (wyznaczenia przerywanej linii w Al. Jaka Pawła II, na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Klasztorną do Rynku) powiedział, że ma pomysł aby w ciągu
tej drogi - od ulicy Gnieźnieńskiej do końca ul. Wojska Polskiego - wybudować
ścieżkę rowerową . Zdaniem Burmistrza jest to pomysł nad którym należy się
pochylić oraz, że prosił Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
o przygotowanie koncepcji w tym temacie;
- w odniesieniu do wystąpienia radnego Marka Drobika zapewnił radnych, że
w kwestii transparentności organu wykonawczego nie ma żadnych zarzutów. Jako
jedne z pierwszych zarządzeń, które podpisał podejmując pracę w Urzędzie
Miejskim, to była procedura zamówień publicznych poniżej wartości 30.000 euro.
Nadmienił, że w sytuacji kiedy nie musimy ogłaszać przetargu, mamy własną
wewnętrzna procedurę dotycząca racjonalności wydatkowania środków;
- w kwestii stanu dróg na Osiedlu Wschód (Mikołajczyka, Bonowskiego,
Kowalskiego) powiedział, że do Urzędu dotarły uwagi i zdjęcia mieszkańców tych
ulic i temat ten został już przekazany do Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, który podjął już stosowne działania. Co do zjazdów z ulicy Mikołajczyka
powiedział, że budowa bloków nie została jeszcze zakończona i wyraził nadzieję, że
deweloper jak zakończy inwestycję, to te zjazdy z ulicy Mikołajczyka w okresie
wiosennym wykona;
- zapewnił radnego Mieczysława Wołeko, że w związku z budową żłobka na
Osiedlu Wschód, boisko nie zostanie naruszone i oznajmił radnemu, że organ
wykonawczy w niedalekiej przyszłości, być może i w tej kadencji planuje
modernizację tego boiska;
- w kwestii budowy dróg na Osadzie (Jesienna, Zimowa i Wiosenna) powiedział, że
jest po rozmowach z mieszkańcami ulicy Jesiennej. Oznajmił, że te drogi trzeba
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wybudować. Zaproponował radnym aby w okresie wiosennym przygotować się do
tego tematu i w pierwszej kolejności opracować harmonogram budowy dróg
osiedlowych w naszym mieście.
ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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