Protokół Nr XXV/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 listopada 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1800.
Otwarcia obrad XXV 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 21 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli 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 XXIV sesji z 27 października br. został przyjęty
przez Radę 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem
przesłany radnym.

został

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad i został przez
radnych przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXIV sesji z 27 października br.
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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 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca na rok 2017”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za
cenę niższą niż jej wartość rynkowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. 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 wpłynęło do Rady Miejskiej pismo mieszkańca
Warszawy w sprawie nadania nowo tworzonej ulicy imienia Edmunda
Sroczyńskiego – osoby historycznej, bardzo zasłużonej dla tego miasta,
zwłaszcza u zarania jego niepodległego bytu w odradzającym się państwie
polskim - (pismo skierowane do Burmistrza Miasta do wiadomości
Przewodniczący Rady).
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.:
− 11 listopada uczestniczył w Narodowym Święcie Niepodległości. Uroczyste
miejskie obchody rozpoczęły się przed pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich, a zakończyły koncertem Requiem Wolfganga Amadeusza
Mozarta w klasztorze oo. Paulinów. Razem z licznymi mieszkańcami miasta,
przedstawicielami organizacji i instytucji działających w Wągrowcu
Przewodniczący Rady wziął także udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny,
która odbyła się w klasztorze oo. Paulinów oraz manifestacji patriotycznej na
wągrowieckim Rynku;
− 18 listopada na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego wziął udział
w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
− 19 listopada wspólnie z Burmistrzem wziął udział w obchodach Tygodnia
Honorowego Krwiodawstwa;
− 21 listopada skorzystał z zaproszenia młodzieży Gimnazjum nr 1, która
wystawiła dla swoich kolegów i rodziców fragment „Dziadów”. Przedstawienie
stało na bardzo wysokim poziomie;
− 20 listopada w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu uczestniczył
w zjeździe Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Wągrowcu.
ad. pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
odbyła dwa posiedzenia:
- 8 listopada – tematem posiedzenia było spotkanie z dyrektorami jednostek
upowszechniania kultury i sportu oraz propagatorami Aktywny Wągrowiec;
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- 24 listopada – wspólne posiedzenie komisji - komisja opiniowała materiały
sesyjne.
W okresie między sesjami przewodnicząca komisji brała udział w następujących
wydarzeniach:
− 6 listopada w otwarciu wystawy Aliny Wierzbickiej „Proszę Państwa oto Miś”,
która odbyła się w Muzeum Regionalnym;
− 11 listopada w uroczystościach związanych z narodowym Świętem
Niepodległości;
− 21 listopada w inscenizacji „Dziadów”, która odbyła się w Gimnazjum
Miejskim;
− 23 listopada w spotkaniu z ambasadorem Republiki Litwy w Warszawie
i udział w turystycznej promocji bałtyckiego wybrzeża Litwy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Tematem
posiedzenia komisji 9 listopada było funkcjonowanie komunikacji miejskiej po
zmianach. Kolejne posiedzenie odbyło się 24 listopada, którego tematem była
analiza materiałów sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia:
- 17 listopada – tematem posiedzenia była analiza i ocena założeń do projektu
budżetu na 2017 rok;
- 24 listopada – komisja opiniowała materiały sesyjne;
ad. pkt 5
Burmistrza Miasta złożył Radzie sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na
ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których
uczestniczył w okresie międzysesyjnym:
− na przełomie października i listopada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji przeprowadziło ważną dla mieszkańców miasta inwestycję –
podłączenia do Stacji Wodociągowej w Wągrowcu rury rezerwowej, która
będzie mogła dostarczać wodę do sieci na wypadek awarii dotychczas
używanej rury. Ma ona już 30 lat, dlatego warto mieć zabezpieczenie, gdyby
doszło do jej awarii;
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− 3 listopada wizytował zmodernizowane boisko wielofunkcyjne, które pod
koniec października oddane zostało do użytku w Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Jest ono czwartym w tym roku, oddanym przez miasto, boiskiem
wielofunkcyjnym na terenie Wągrowca. Powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy,
na którym bezpiecznie – dzięki nawierzchni poliuretanowej – będzie można
grać w piłkę ręczną i piłkę nożną. Nowy obiekt służyć będzie także miłośnikom
koszykówki, dla których powstały dwa boiska. Modernizacja boiska w OSIR była
możliwa dzięki 427 tys. złotych pozyskanym przez miasto z Ministerstwa
Sportu i Turystyki (część z tych środków przeznaczono na modernizację
podobnego obiektu w Szkole Podstawowej nr 2). Podnosi ono atrakcyjność
naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wcześniej, na początku lata, miasto
oddało tam do użytku miłośników caravanningu nowoczesne pole
campingowe. Dzięki temu nasz kompleks sportowy odwiedzają coraz chętniej
nie tylko mieszkańcy miasta, ale i goście z zewnątrz;
− 9 listopada na zaproszenie Prymasa Polski uczestniczył w spotkaniu
podsumowującym organizację Światowych Dni Młodzieży;
− 10 listopada spotkał się w Hotelu Pietrak na dorocznej uroczystości złotych
i diamentowych godów. Swoje przysięgi małżeńskie symbolicznie odnowiło
dziewięć wągrowieckich par: osiem z nich pobrało się 50 lat temu, a jedna
obchodziła diamentowe gody (60 lat wspólnego życia). Burmistrz miał zaszczyt
wręczyć im medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pogratulować wytrwałości i podziękować
za ich wspólną pracę dla naszego miasta;
− kolorowo i radośnie, ale także z powagą, której wymaga pamięć o bohaterach
walki o niepodległość, wągrowczanie obchodzili 11 listopada Narodowe Święto
Niepodległości. Uroczyste miejskie obchody rozpoczęły się przed pomnikiem
Powstańców Wielkopolskich, a zakończyły wspaniałym koncertem Requiem
Wolfganga Amadeusza Mozarta w klasztorze oo. Paulinów. Razem z licznymi
mieszkańcami miasta, przedstawicielami organizacji i instytucji działających
w Wągrowcu Burmistrz wziął także udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny,
która odbyła się w klasztorze oo. Paulinów oraz manifestacji patriotycznej na
wągrowieckim Rynku;
− 15 listopada uczestniczył w przedsięwzięciu wągrowieckiego I Liceum
Ogólnokształcącego – spotkaniu Europejskiego Uniwersytetu Latającego. Jego
adresatami i aktywnymi uczestnikami byli uczniowie klas humanistycznych,
którzy rozgrzali atmosferę ciekawą debatą oksfordzką na temat przyszłości
Unii Europejskiej. Starli się w niej zwolennicy pozytywnej wizji integracji
europejskiej ze sceptykami takiego wariantu naszej przyszłości. To bardzo
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cenna inicjatywa - celem tego typu spotkań jest bowiem rzeczowa wymiana
argumentów obydwu stron. Zgodnie z zasadami podczas jego trwania
zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej;
− 16 listopada zaprosił do ratusza czworo młodych wągrowczan, trenujących
karate Wągrowieckim Klubie Karate TIGER, by podziękować im za godne
reprezentowanie i promowanie naszego miasta podczas VIII Mistrzostw
Europy Karate Word Union of Karate-do Federations Dzieci, Kadetów,
Juniorów i Seniorów, które odbyły się we Włoszech. Nasi reprezentanci
przywieźli z tej imprezy 4 medale: jeden złoty, jeden srebrny i dwa brązowe;
− następnego dnia wręczył dyplomy i nagrody najlepszym dziecięcym grupom
teatralnym, które wzięły udział w XIV już Przeglądzie Małych Form Teatralnych
„EKO-LIŚĆ 2016”. Jest to konkurs, który oprócz rozbudzania wrażliwości i
umiejętności artystycznych wśród dzieci, uczy je szacunku do środowiska
naturalnego i dbałości o nasze otoczenia.;
− 18 listopada na zaproszenie Starosty Wągrowieckiego
w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości;

wziął

udział

− 19 listopada wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej wziął udział
w obchodach Tygodnia Honorowego Krwiodawstwa;
− 20 listopada w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu uczestniczył
w zjeździe Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Wągrowcu;
− 21 listopada z okazji Dnia Pracownika Socjalnego spotkał się w Dziennym
Domu Seniora z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by
podziękować im za trudną, wymagającą ogromnej cierpliwości, odwagi i kultury
pracę. W Wągrowcu wykonuje ją codziennie niemal pięćdziesięciu
pracowników socjalnych, opiekunów i asystentów rodzin, zatrudnionych
w naszej placówce;
− tego samego dnia skorzystał z zaproszenia młodzieży Gimnazjum nr 1, która
wystawiła dla swoich kolegów i rodziców fragment „Dziadów”. Przedstawienie
stało na bardzo wysokim poziomie;
− 24 listopada gościł w ratuszu wągrowczankę Ewę Niespodzianą, która
podbija świat mody. W ostatnim odcinku programu Top Model, po
FashionWeek w Madrycie, pani Ewa awansowała do finału programu,
w którym ma szansę wygrać. Podziękował jej za wspaniałe promowanie
naszego miasta w tym popularnym programie telewizyjnym. Finał już dzisiaj,
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o godz. 21:30 w programie TVN. Dlatego gorąco zachęcił radnych do
głosowania na naszą mieszkankę;
− kończąc wystąpienie wspomniał również o zakończeniu jednego z etapu
poprawy estetyki Ośrodka Sportu i Rekreacji. Naprzeciw popularnego
„Zibiego”, tuż przy kortach tenisowych - w miejscu, które przez lata wydawało
się trudne do zagospodarowania powstał nowy stolik szachowy. Oprócz
betonowego stołu do szachów/warcabów, na terenie skweru są także: stół dla
miłośników chińczyka, stół do gry w piłkarzyki oraz stół do tenisa stołowego.
W pobliżu urządzeń do aktywnej rekreacji są też cztery ławeczki i stół
z siedziskami. Ich otoczenie stanowić będzie zieleń, która rozkwitnie wiosną,
w tym m.in. szesnaście estetycznych dębów kolumnowych. Co ważne, gry
w chińczyka, szachy czy warcaby nie trzeba będzie przerywać, gdy zacznie
padać deszcz, bowiem stanowiska te będą zadaszone, zapewniając ich
miłośnikom ochronę przed zmoknięciem. Skwer jest oświetlony, będzie można
wypocząć również wieczorem. Skwer wypięknieje także z chwilą usunięcia
nieestetycznych reklam, zawieszonych na siatce ogrodzenia kortów
tenisowych, które znikną z końcem tego roku. Skwer w Ośrodku Sportu
i Rekreacji to kolejna inwestycja, która wzbogaca jego ofertę rekreacyjnosportową. W przyszłym roku planowane jest przedłużenie chodnika z kostki
brukowej do wyjścia z obiektu na promenadę.
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 15 listopada 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych o kwotę 119 297,00 zł w tym:
- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości 12 220,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie dotacji celowych wynika
z analizy liczby czynności realizowanych od stycznia do października 2016 r.
przy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację
przedmiotowego zadania z własnych środków umniejsza się ich
zaangażowanie o wartość 40 107,00 zł zwiększając plan wydatków
w zakresie rozdziału 75023 Urzędy gmin. Pozostałą część dotacji
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w wysokości 72 113,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków
bieżących w zakresie rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie.
- w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 7 077,00 zł z przeznaczeniem na
bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt niezbędne do
prowadzenie w nich zajęć terapeutycznych – Środowiskowy Dom
Samopomocy , ul. Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec.
Pismem z 18 listopada 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan
dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale Pozostała
działalność w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych
zadań. Również pismem z 14 listopada 2016 roku Wojewoda zmniejszył plan
dotacji celowych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego o kwotę 56 212,00 zł w celu dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego o kwotę 41 390,00 zł w zakresie następujących zadań:
Działalność usługowa
• Opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca ”Wągrowiec - Taszarowo”
• Opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr
142 – „Rondo Skockie”- wydzielenie terenu dla PSZOK”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11
Listopada i Gnieźnieńskiej”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej
i 11 Listopada”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej”

22 390,00 zł
3 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

6 000,00 zł

zwiększając plan wydatków w zakresie rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami o kwotę 12 720,00 zł w związku z zawartą umową najmu
„Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi”( zadanie
wieloletnie) oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę
28 670,00 zł.
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W zadaniu pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca ”Wągrowiec - Taszarowo” zmieniono łączne
nakłady do wysokości 26 247 zł wydłużając okres realizacji zadania do roku
2017, zmniejszono limit nakładów na 2016 rok z 31 000,00 zł do wysokości
8 610,00 zł.
Zgodnie z § 16 uchwały nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17
grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Wągrowca może
samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 7 000 000 zł, odstępuje się od
realizacji poniższych zadania w roku 2016, a uznaje jako jednoroczne
realizowane w 2017 roku:
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 142 – „Rondo Skockie”- wydzielenie
terenu dla PSZOK”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada”
• Zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie
ul. Średniej” zostało przeniesione na rok 2017.
W związku ze zmianą realizacji powyższych zadań w 2016 r. dokonano
odpowiednich zmian w zakresie budżetu na 2016 r.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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
90 847 950,61 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 84 569 420,61 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 937398,61 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 79 456 019,61 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 14 481 379,00 zł;”
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4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w § 4 kwotę „5 876 652,68” zastępuje się „kwotą 5 645 759,68”;
6) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie
Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie
Nr 4 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie
Nr 5 do niniejszej uchwały.

z załącznikiem

z załącznikiem
z załącznikiem
z załącznikiem

Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem
z 03 listopada 2016 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych
na zadania zlecone o kwotę 230 893,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie
dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego
zadania z własnych środków, umniejsza się o wartość otrzymanej dotacji
zaangażowanie środków własnych zmniejszając równocześnie o powyższą
kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku 2016.
Pismem z 15 listopada 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych o kwotę 119 297,00 zł w tym:
• w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości 112 220,00 zł
z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie dotacji celowych wynika
z analizy liczby czynności realizowanych od stycznia do października 2016 r.
przy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego
zadania z własnych środków umniejsza się ich zaangażowanie o wartość
40 107,00 zł zwiększając plan wydatków w zakresie rozdziału 75023 Urzędy
gmin. Pozostałą część dotacji
w wysokości
72 113,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków
bieżących w zakresie rozdziału 75011- Urzędy Wojewódzkie.
• w rozdziale Ośrodki wsparcia o kwotę 7 077,00 zł z przeznaczeniem na
bieżące finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – doposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt niezbędne do
prowadzenie w nich zajęć terapeutycznych – Środowiskowy Dom
Samopomocy , ul. Piaskowa 6, Wągrowiec.
Pismem z 18 listopada 2016 roku Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan
dotacji celowych na rok 2016 o kwotę 30 000,00 zł w rozdziale Pozostała
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działalność w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych
zadań. Również pismem z 14 listopada 2016 roku Wojewoda zmniejszył plan
dotacji celowych w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
ubezpieczenia społecznego o kwotę 56 212,00 zł w celu dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań.
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł w zakresie rozdziału 75616Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększając o kwotę 40 000,00 zł plan
wydatków w zakresie rozdziału – 75023-Urzędy gmin przeznaczając środki na
prowizje bankowe oraz wynagrodzenia inkasentów oraz rozdziału - 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie
dodatkowych środków na wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych za
sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących sprzedaży lokali
komunalnych i oddania nieruchomości w trwały zarząd.
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 15,00 zł w zakresie rozdziału 85211 –
Wpływy z pozostałych odsetek zwiększając o kwotę 15,00 zł plan wydatków
w zakresie rozdziału – 85211-Pozostałe odsetki. Środki te dotyczą odsetek od
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego o kwotę 41 390,00 zł w zakresie następujących zadań:
Działalność usługowa
22 390,00 zł
• Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca ”Wągrowiec Taszarowo”
• Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 3 000,00 zł
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr
142 – „Rondo Skockie”- wydzielenie terenu dla PSZOK”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania 5 000,00 zł
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowo,
11 Listopada i Gnieźnieńskiej”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
5 000,00 zł
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i
11 Listopada”
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
6 000,00 zł
przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej”
zwiększając tym samym plan wydatków w zakresie rozdziału 70005 Gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 12 720,00 zł w związku z zawartą umową
najmu „Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie
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drogi”(zadanie wieloletnie) oraz w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
o kwotę 28 670,00 zł. W zadaniu pn. Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca ”Wągrowiec - Taszarowo”
zmieniono łączne nakłady do wysokości 26 247,00 zł wydłużając okres realizacji
zadania do roku 2017, zmniejszono limit nakładów na 2016 rok z 31 000,00 zł
do wysokości 8 610,00 zł. Zgodnie z § 16 uchwały nr XIV/97/2015 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami
Burmistrz Miasta Wągrowca może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty
7 000 000 zł. Ponieważ odstępuje się od realizacji poniższych zadań w roku
2016:
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 142 – „Rondo Skockie”- wydzielenie
terenu dla PSZOK”,
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej”,
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada”,
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej” zostało przeniesione
na rok 2017.
uznaje się jako jednoroczne realizowane w 2017 roku.
W związku ze zmianą realizacji powyższych zadań w 2016 r. i ujęciu w projekcie
budżetu na 2017 r. dokonano odpowiednich zmian w zakresie budżetu na 2016r.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej
na 2016 r.
Uchwała Nr XXV/166/2016 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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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.
W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie
uchwały budżetowej na 2016 rok Skarbnik Miejski przełożyła również
autopoprawkę do projektu omawianego projektu uchwały, która była
spowodowana koniecznością zapewnienia zgodności obu przywołanych powyżej
uchwał. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy w zakresie
pozostałych lat przyjęto wielkości ujęte w przedstawionym projekcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 celem zapewnienia
pełnej zgodności obu dokumentów. Proponowane zmiany nie spowodowały
konieczności wprowadzenia zmian w treści samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że w ramach
załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym wprowadza się
zmiany. Dodaje się nowe zadania:
• „Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi” podpisana umowa najmu o łącznym limicie nakładów 86 400,00 zł oraz okresie
realizacji na lata 2016 – 2021,
• „Dowozy uczniów” - umowy podpisane na lata 2016-2017 o łącznych
nakładach finansowych w kwocie 254 000,00 zł.
Dokonuje się również zmian w zakresie dotychczasowych przedsięwzięć:
• w zadaniu pn. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca ”Wągrowiec - Taszarowo” zmieniono łączne
nakłady do wysokości 26 247,00 zł wydłużając okres realizacji zadania do roku
2017,
• zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie
ul. Średniej” zostało przeniesione z limitem nakładów 6 000,00 zł z roku 2016
na rok 2017.
Zgodnie z § 16 uchwały nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17
grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami Burmistrz Miasta Wągrowca może
samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 7 000 000,00 zł. Ponieważ
wymienione poniżej zadania nie będą realizowane w okresie 2016-2017 roku
usuwa się przedsięwzięcia z WPF uznając je jako jednoroczne realizowane
w 2017 roku:
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
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Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 142 – „Rondo Skockie”- wydzielenie terenu
dla PSZOK”,
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Jankowo, 11 Listopada i Gnieźnieńskiej”,
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Rgielskiej i 11 Listopada”.
Również w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
o charakterze majątkowym dokonuje się zmian:
• w zadaniu pn.” Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19
zostały zwiększone wydatki na rok 2017 do wysokości 1 393 818,00 zł z uwagi
na dodatkowe prace poza projektem, dotyczące wykonania odwodnienia
budynku Szkoły oraz zwiększono dotację do wysokości 834 914 zł w roku
2017.
• zmianie ulegają również łączne nakłady finansowe dla zadania pn: „Wypłata
odszkodowania za działki nr 5455/3, 5455/11, 5455/46, 5455/118, 5455/120,
5455/133, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy Miejskiej
Wągrowiec” w ten sposób że obniża się ich kwotę do 1 438 525,00 zł łącznie
ze zmianą limitów na lata 2017-2018 w kwotach 506 762,50 zł.
• dla zadań pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1
w Wągrowcu” oraz „ Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola
Nr 6 w Wągrowcu” zmieniono okres realizacji na lata 2018-2020.
Zaktualizowano również limity zobowiązań dla poszczególnych zadań ujętych
w przedmiotowym załączniku. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej
prognozy finansowej w zakresie roku 2016 zmniejszono planowane przychody
z tytułu wolnych środków o kwotę 230 893,00 zł oraz dostosowano pozostałe
pozycje prognozy do aktualnego stanu budżetu. W załączniku tym w zakresie
pozostałych lat oraz w załączniku wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2020
przyjęto wielkości ujęte w przedstawionym projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 celem zapewnienia pełnej
zgodności obu dokumentów.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2016 - 2033
Uchwała Nr XXV/167/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie zmieniającej
uchwałę Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że obszar objęty przystąpieniem do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej oznaczony został w załączniku do
uchwały Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej
i
Gnieźnieńskiej, w przebiegu wschodniej granicy pasa drogowego
ul. Jankowskiej. W korekcie granicy obszaru objętego planem ustala się granicę
zachodniego rozgraniczania pasa drogowego ul. Jankowskiej, stanowiącego
również granicę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Marcinkowo” w Wągrowcu uchwalonym przez Radę Miejską w Wągrowcu
uchwałą XLVIII/329/2010 z dnia 28 października 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 5 poz. 128 z dnia 17 stycznia
2011. Biorąc pod uwagę wymagane oznaczenie w miejscowym planie –
przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV poprzez pas drogowy powiedział, że
korekta jest uzasadniona.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr
XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r.
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w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
Uchwała Nr XXV/168/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia
programu
współpracy
Gminy
miejskiej
Wągrowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Wniósł również do omawianego projektu uchwały autopoprawki. Pierwsza
dotyczyła § 10 na końcu zdania zastąpiono słowa „organizacjami
pozarządowymi” słowami „podmiotami niepublicznymi”. Natomiast druga
autopoprawka dotyczyła § 11 pkt. 3 ust. 2 przed słowem „zadania” dopisano
wyraz „pozostałe”. Ponadto wniesiono autopoprawki w uzasadnieniu do
omawianego projektu uchwały – poprawiono literówki w pierwszym zdaniu
w wyrazach – „programu”, „współpracy” i w wyrazie „którym” oraz w ostatnim
zdaniu poprawiono literówkę w wyrazie „finansowych”. Została również wniesiona
autopoprawka w podstawie prawnej omawianego projektu uchwały z uwagi na
ukazanie się tekstu jednolitego ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie „(Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)”
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że przyjęcie przez Radę Miejską
rocznego programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie
użyteczną jest wypełnieniem ustawowego obowiązku, o którym mowa w art. 5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Program przygotowany został na podstawie obowiązującego
programu współpracy oraz przedłożone, przez organizacje pozarządowe,
propozycje realizacji zadań w 2017 roku. Konsultacje programu przeprowadzone
zostały w dniach od 11 do 25 października br. w wyniku których nie zgłoszono
uwag do programu. Powiedział też, że uchwała nie wywołuje bezpośrednich
skutków finansowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr XXV/169/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1700.
ad. pkt 10
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów – Lidia
Kozdęba w imieniu Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na
rok 2017.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że art. 41 ust. 1 ustawy wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy, jako zadanie
własne, obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten zgodnie
z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę gminy, a na jego
realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Podobnie, art.10 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii wskazuje zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania projektu programu oraz
uchwalenia go przez radę gminy. Z uwagi na kompatybilność zadań gminy
określonych w obu ustawach wymienionych w podstawie prawnej dopuszczalne
jest uchwalenie jednego Programu o charakterze kompleksowym. Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi
zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie miasta w oparciu m.in. o
diagnozę skali problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy na terenie miasta
Wągrowca. W świetle powyższego, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2017.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2017.
Uchwała Nr XXV/170/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały –
w uzasadnieniu do projektu uchwały, która polegała wykreśleniu na końcu 12
wiersza słów – „na rzecz Gminy Wągrowiec”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawę prawną podjęcia
uchwały stanowi art. 14 ust. 1 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustęp
1 tego artykułu stanowi, że (…) Nieruchomości stanowiące przedmiot własności
jednostek samorządu terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa
lub innym jednostkom samorządu terytorialnego za cenę niższą niż wartość
rynkowa nieruchomości (…). Jednocześnie w ustępie 5 art. 14 ustawodawca
nałożył wymóg uzyskania dla takiego zbycia zgody rady: Zawarcie umów w
sprawach, o których mowa w ust. 1-4, wymaga (…) zgody odpowiednio rady lub
sejmiku w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego. Celem zbycia opisanej w uchwale działki jest
przeprowadzenie regulacji mającej na celu prawne usankcjonowanie władania
przez Gminę Wągrowiec gruntem, na którym zlokalizowane są toalety gimnazjum
gminnego. Wartość rynkowa nieruchomości, określona stosownym operatem
szacunkowym, wynosi 15.342,00 zł. Zbycie na rzecz Gminy Wągrowiec
przedmiotowej nieruchomości nastąpi za kwotę 8.763,41 zł, która stanowi sumę
wszystkich kosztów poniesionych przez Miasto w procesie przygotowania jej do
sprzedaży. Powiedział też, że uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla
budżetu gminy.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż jej wartość rynkowa
Uchwała Nr XXV/171/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 12
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Przewodniczący Rady powiedział, że
Burmistrz Miasta Wągrowca na podstawie § 69 Statutu Gminy miejskiej
Wągrowiec złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu wniosek
o dokonanie zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec. Jedocześnie
wnioskował o uchylenie obecnie obowiązującej uchwały i uchwalenie przez Radę
nowej wersji Statutu wraz z niezbędnymi uzupełnieniami. W celu rozpoczęcia
procedury zmiany Statutu, Przewodniczący Rady zgodnie z § 69 ust. 3 Statutu
Gminy miejskiej Wągrowiec przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie
powołania Doraźnej Komisji Statutowej. Wobec powyższego, powiedział, że
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Następnie przystąpiono do procedury zgłaszania kandydatów do Komisji.
Radny Marek Drobik zgłosił kandydatury radnych:
- Tomasz Kruka;
- Piotra Seemanna;
- Krzysztofa Tyborskiego.
Radny Jakub Zadroga zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Byczyńskiego.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Doraźnej Komisji Statutowej.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej w składzie:
- radny Tomasz Kruk;
- radny Piotr Seemann;
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- radny Krzysztof Tyborski;
- radny Zbigniew Byczyński.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania Doraźnej
Komisji Statutowej w składzie jak wyżej.
Uchwała Nr XXV/172/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 13
Sekretarz Miasta - Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Rada Miejska w Wągrowcu
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 5b oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na wniosek Federacji Młodych
Socjaldemokratów w Wągrowcu podjęła 25 września 2012 roku uchwałę
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu (uchyloną
uchwałą z 26 marca 2013 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu). Od momentu powołania w Wągrowcu Młodzieżowej Rady
Miejskiej podejmowane były przez samorząd miejski działania mające na celu
aktywizację młodzieżowych radnych. Jednak kolejne lata działalności radnych
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu pokazały znaczący spadek aktywności
części z nich, co w znacznej mierze przekładało się na problemy związane
z osiągnięciem wymaganej uchwałą większości niezbędnej dla podejmowania
uchwał. Wielokrotnie problem ten był poruszany przez Burmistrza Miasta
Wągrowca oraz radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu, a kolejne próby
zaaktywizowania części młodzieżowych radnych nie przyniosły pożądanego
efektu. Na problem ten zwracał także wielokrotnie uwagę obecny przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu, który w piśmie z 23 września 2016 r.
podniósł konieczność przeprowadzenia jej reformy. Niesatysfakcjonujące wyniki
pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu, stanowią dowód na to, że
przyjęta przez Radę Miejską w Wągrowcu formuła działania gminy na rzecz
wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży jest zbyt
sformalizowana i przez to mało skuteczna. Kolejnym argumentem
przemawiającym za uchyleniem uchwały powołującej Młodzieżową Radę Miejską
w Wągrowcu jest brak zainteresowania młodych mieszkańców Wągrowcu
kandydowaniem w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej na kadencji 20162018. W odpowiedzi na zarządzone na 13 grudnia 2016 r., przez Burmistrza
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Miasta Wągrowca wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu, pomimo
przeprowadzonej kampanii promocyjnej, w dwóch z pięciu objętych wyborami
szkołach nie udało się pozyskać list zgłoszeniowych kandydatów na radnych.
W zaistniałej sytuacji zachodzi konieczność zmiany formy działania gminy na
rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży
Wągrowca. Temat ten wielokrotnie podejmowali radni Rady Miejskiej
w Wągrowcu, którzy podczas posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej postulowali potrzebę zmiany formuły działania samorządu
miejskiego w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
młodzieży. Mając na uwadze podjęte wówczas uzgodnienia i zaproponowane
zmiany formuły współpracy z młodzieżą, Burmistrz Miasta Wągrowca przedstawi
nowe działania, mające na celu realizację obowiązku podejmowania działań na
rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży miasta
Wągrowca. Z początkiem 2017 roku zorganizowane zostanie pierwsze z cyklu
spotkań Burmistrza Miasta Wągrowca z przedstawicielami samorządów
szkolnych wągrowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Mając
powyższe na uwadze Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radna Natalia Pałczyńska powiedziała, ze podczas wspólnego posiedzenia
komisji Rady, radni usłyszeli informację, że dalsza współpraca z młodzieżą, ze
strony Burmistrza, będzie wyglądała poprzez spotkania z młodzieżą w szkołach.
Na komisji tej wspomniane zostało również, że takie spotkania się odbywają.
W związku z powyższym prosiła Pana Burmistrza o udzielenie informacji –
w jakich spotkaniach z młodzieżą do tej pory Pan Burmistrz uczestniczył (w jakich
szkołach i w jakich godzinach – czy odbywały się one popołudniu, czy kosztem
lekcji). Nadmieniła, że dotarła do radnej informacja, że ostatnie spotkanie
Burmistrza w Liceum Ogólnokształcącym odbyło się kosztem lekcji, które były
zaplanowane zgodnie z planem zajęć dydaktycznych;
- Burmistrz Miasta powiedział, że spotkania (lekcje samorządności), które
odbywają się cyklicznie z młodzieżą, nie odbywają się kosztem jakiś lekcji, czy
innych zadań i nie widzi powodu do niepokoju. Są to spotkania, które odbywają
się w ramach lekcji wychowawczych, lekcji historii oraz w ramach lekcji
obywatelskich. Podczas tych spotkań przedstawiane są młodzieży działania
samorządu, następnie odbywa się dyskusja i kończą się zawsze konsultacją,
gdyż młodzież podczas tych spotkań zgłasza swoje sugestie. Nadmienił, że
spotkania z młodzieżą nie odbywają się wyłącznie w Urzędzie, ale również
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ostatnio uczestniczył w takim spotkaniu w Liceum Ogólnokształcącym nt.
edukacji europejskiej. Wspomniał również, że jedną z największych konsultacji
społecznych, jaka jest realizowana w naszym mieście, to wbrew pozorom nie jest
dyskusja tylko np. konkurs organizowany dla najmłodszych – dla przedszkolaków
– „Wągrowiec moich marzeń”, gdzie dzieci pokazują jak ma wyglądać nasze
miasto, jakie są ich marzenia, oczekiwania i stwierdził, że to właśnie najmłodsi
w taki sposób powinni włączyć się już od dziecka do aktywności obywatelskiej.
Kończąc wystąpienie powiedział, że wnioskuje do Wysokiej Rady o uchylenie
uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej, gdyż w takiej formie nie jest ona
możliwa do zrealizowania, że bardzo trudno jest namówić młodych ludzi do tego
aby w sposób obowiązkowy uczestniczyli w posiedzeniach komisji czy sesjach
i wspomniał o pomyśle aby organizować spotkania z przedstawicielami
samorządów uczniowskich poszczególnych szkół podczas których omawiano by
sprawy ważne dla dzieci i młodzieży;
- radny Mieczysław Wołejko wyraził obawę, że te tzw. nieformalne spotkania
skończą się na przedszkolakach. Wspomniał, że na wspólnym posiedzeniu
komisji Rady postulował, aby takie spotkania z młodzieżą odbywały się w sposób
formalny, bo na spotkaniach nieformalnych coś się omawia, potem o tych
sprawach się zapomina oraz, że z takich spotkań nie wypływają żadne wnioski.
Zdaniem radnego należy przyjąć jakiekolwiek zasady takich spotkań z których
wypływałyby wnioski, bo zabieranie głosu przez Burmistrza na forum szkoły jest
tylko marnowaniem czasu Burmistrza i uczniów;
- Burmistrz Miasta w kwestii formalizacji tych spotkań powiedział, że mieliśmy
formalne spotkania i skończyły się tym czym się skończyły i nie jesteśmy w stanie
na siłę kogoś zmusić do działania. Oświadczył, że należy znaleźć formułę i że
będzie szukał sposobu na to aby ważne sprawy dla dzieci i młodzieży były
zawsze konsultowane. Nadmienił, że w wielu sprawach, które były ważne dla
młodzieży organizował spotkania doraźne np. z przedstawicielami środowisk
młodzieżowych z różnych osiedli w sprawach takich jak boiska sportowe,
skateparku czy placów zabaw. Kończąc wystąpienie zadał retoryczne pytanie –
ile podjęła inicjatyw Młodzieżowa Rada Miejska, które byłyby istotne do pracy
Rady Miejskiej;
- radny Ryszard Rączkowski zadał pytanie radnemu Mieczysławowi Wołejko,
na które nie otrzymał odpowiedzi – ile razy uczestniczył w posiedzeniach komisji,
sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska wyraziła ubolewanie z faktu, że jak
zaczęło się trochę źle dziać w Młodzieżowej Radzie Miejskiej to jedynym
sposobem jest jej rozwiązaniem zamiast podjąć kroki naprawcze. Powiedziała, że
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w I kadencji Rada dobrze działała i podejmowała szereg inicjatyw, a w II kadencji
z różnych przyczyn bywało różnie. W związku z tym, że prawdopodobnie uchwała
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu zostanie podjęta, radna zwróciła się z prośbą do Wysokiej Rady,
szczególnie do Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej, aby przynajmniej 2 razy w roku zwołać na posiedzenie komisji
młodzież licealną, gimnazjalna, jeżeli będą jeszcze działać, uczniów klas VII
i VIII szkół podstawowych, podczas których będzie się rozmawiać i zastanawiać
nad potrzebami młodzieży. Nadmieniła, że Młodzieżowa Rada Miejska do tej pory
nie miała żadnych funduszy, którymi mogłaby dysponować, aby realizować swoje
zamierzenia i być może przez te spotkania osiągniemy jakiś cel i będziemy bliżej
zorientowania co młodzieży leży na sercu i dowiemy się czego oczekują od
miasta i Rady Miejskiej;
- radny Tomasz Kruk zgodził się z niektórymi wątkami, które zostały
podniesione podczas tej dyskusji. Zdaniem radnego, jako dorośli, ponieśliśmy
klęskę, gdyż powinniśmy młodych ludzi zmotywować i zachęcić do pracy, albo
znaleźć im inną odpowiednią dla nich formułę działania. Podziękował też za
inicjatywę radnej Danucie Strzeleckiej – Purczyńskiej i wyraził nadzieję, że na
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Polityki Społecznej, kiedy będzie
podniesiony temat planu pracy komisji na 2017 r. temat spotkań z młodzieżą
zostanie ujęty.
Prowadzący obrady zamkną dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 8 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXV/173/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad.pkt 14 i 15
Radna Natalia Pałczyńska zadała dwa pytania Panu Burmistrzowi:
– jak daleko zaawansowane są rozmowy w sprawie utworzenia filii
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wągrowcu. Gdzie przewiduje się
miejsce tej filii, ponieważ na początku roku ukazała się informacja, że Urząd ma
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już ustaloną lokalizację tej filii – jak daleko zaawansowane są rozmowy Pana
Burmistrza w tej sprawie;
- drugie pytanie związane było z informacją jaka ukazała się w mediach, że
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały Rady w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W związku z tym zadała
pytanie – jakie kroki zostaną podjęte i czy prawdą jest, że w związku z tym
zostanie zwołana w grudniu nadzwyczajna sesja, co narazi budżet na kolejne
straty.
Radny Jakub Zadroga zadał dwa pytania Panu Burmistrzowi:
- wyjaśnienie sprawy jaka miała miejsce w ostatnie dwa weekendy w kinie
Miejskiego Domu Kultury i dotyczyła opóźnień do ok. pół godzinnych seansów
filmowych – prośba o wyjaśnienie czy to była tylko sporadyczna sytuacja, czy te
opóźnienia wyznaczonych godzin seansów występują cały czas;
- drugie pytanie dotyczyło ulicy Kościuszki. Powiedział, że w styczniu Rada
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa
wielkopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji dla zadania –
rozbudowa – przebudowa ulicy Kościuszki. W związku z tym zadał pytanie jak
daleko zaawansowany jest projekt przebudowy – rozbudowy tej ulicy, gdyż
z doniesień medialnych wicemarszałka Janowiaka i dyrektora WZDW dowiedział
się, że ta inwestycja nie zostanie w najbliższym czasie wykonana. Pytał czy Pan
Burmistrz prowadzi w tym temacie jakiekolwiek rozmowy z przedstawicielami
władz wojewódzkich oraz pytał kiedy dokładnie zostało podpisane porozumienie
dotyczące wykonania projektu rozbudowy – przebudowy ulicy Kościuszki.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska podniosła temat konduktów żałobnych
przechodzących ulicą Gnieźnieńską. Powiedziała, że na obecną chwilę nie ma
planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru, a mieszkańcy mają już
dość, na czas przechodzenia konduktów żałobnych, zatrzymywania ruchu na tej
ulicy. Zadał pytanie co Pan Burmistrz w tej kwestii zamierza zrobić.
Radny Tomasz Kruk zadała dwa pytania Panu Burmistrzowi:
- powiedział, że na początku roku Rada podjęła uchwałę, gdzie przekazała pewną
kwotę dotacji na rzecz Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. W związku z tym
zadał pytanie czy są jakieś informacje – w jaki sposób te pieniądze zostały
wydatkowe;
- drugie pytanie związane było z sygnałami jakie otrzymał od rodziców dzieci
trenujących w szkółkach piłkarskich w Wągrowcu. Powiedział, że pojawiły się
sygnały, że jest kłopot z możliwością korzystania z sali sportowych będących
w dyspozycji placówek miejskich (radnemu chodziło o tych najmłodszych piłkarzy,
którzy do tej pory trenowali na boiskach miejskich, a teraz z racji warunków
pogodowych muszą przenieść się do sali gimnastycznych), gdyż jeden
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z większych klubów rezerwuje większość sali. Zaproponował, żeby zastanowić
się nad sposobem rozdzielenia tym dobrem wszystkich zainteresowanych, gdyż
zdaniem radnego nie powinno być dzieci lepszych i gorszych. Radny chciał się
dowiedzieć czy są jakieś zasady, reguły dotyczące udostępniania sali
gimnastycznych będących w dyspozycji miasta.
Radny Andrzej Reis zadał pytanie Panu Burmistrzowi - w jaki sposób działa
Miejska Rada Sportu i czy w ogóle działa, jak często odbywają się spotkania tej
Rady oraz czy Rada wychodzi z jakąkolwiek inicjatywą lub kieruje wnioski do
Pana Burmistrza lub Rady Miejskiej.
Radna Małgorzata Fimiak zaapelowała do wszystkich radnych aby na emaila
przesyłać propozycje (tematy) czym powinna się w najbliższym roku zająć
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi na pytania radnych powiedział:
- w kwestii utworzenia w Wągrowcu filii WORD–u – od zeszłego roku miasto
próbowało zabiegać, aby taki oddział powstał w naszym mieście, jednak z uwagi
na zapowiadane zmiany organizacyjne (do tej pory WORD-y podlegają pod
samorząd województwa, a najprawdopodobniej mają zostać podporządkowane
administracji rządowej – czyli Wojewodzie) dzisiaj mówienie o utworzeniu tej
jednostki jest przedwczesne. Powiedział też, że nasz wniosek o utworzenie filii
spowodował ruch we wszystkich powiatach i wiele miast zaczęło ubiegać się
o utworzenie takich oddziałów. Kończąc wypowiedz w tym temacie oznajmił, że
miasto będzie cały czas zabiegać o utworzenie filii WORD-u, ale decyzja jest po
stronie samorządu województwa;
- w kwestii RIO i uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – powiedział, że
nie będzie się odnosił kiedy ma być zwołana sesja nadzwyczajna, gdyż jest to
sprawa wewnętrzna Rady. Burmistrz jedynie może wnioskować o jej zwołanie.
Nadmienił, że prawdą jest, że dwa punkty, które zostały zawarte w naszej
uchwale (związane z opodatkowaniem obiektów wielkopowierzchniowych) zostały
przez RIO uchylone, nie cała uchwała. Powiedział, że byliśmy pionierami,
próbowaliśmy rzeczy, które z pożytkiem przydałyby się i byśmy mieli z tego tytułu
większe wpływy do budżetu – jednak orzecznictwo jest takie a nie inne.
W najbliższym czasie, ale to już bezpośrednio z Panem Przewodniczącym
rozstrzygnie sprawę zwołania nadzwyczajnej sesji ponieważ podatki musi Rada
uchwalić jeszcze przed budżetem. Oświadczył też radnym, że należy pamiętać
o bardzo ważnej rzeczy, że decyzje RIO wymagają też uprawomocnienia i nie ma
tutaj mowy, że się z czymś zwleka;
- w kwestii remontu ulicy Kościuszki powiedział, że jesteśmy w bardzo dużym
stopniu zaawansowania jeżeli chodzi o projekt. Powiedział, że nie dotyczy on
wyłącznie branży drogowej ale również spraw związanych z elektryką i innymi
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branżami. Wyraził nadzieje, że środki, które zostały przeznaczone na ten projekt
wkrótce trafią do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Co do wypowiedzi medialnych
wicemarszałka i dyr. WZDW powiedział, że nie jest to argument do tego, że coś
może nie być robione. Za dwa dni będzie miał okazję rozmawiać w sprawie
remontu ulicy Kościuszki jak również ulicy Gnieźnieńskiej z marszałkiem Markiem
Woźniakiem przy okazji uroczystego podpisywania porozumienia na program
gospodarki niskoemisyjnej;
- w sprawie ulicy Gnieźnieńskiej powiedział, że jest to ulica wojewódzka
zarządzana przez miasto na której wszelkie prace inwestycyjno – remontowe
wykonuje województwo. Powiedział, że został mile zaskoczony rozpoczęciem już
w zeszłym tygodniu prac związanych z remontem chodnika na odcinku od
przejazdu kolejowego do wjazdu na parking na cmentarz nowofarny (miał
zapewnienie WZDW, że remont chodnika w ulicy Gnieźnieńskiej przewidziany
jest na lata 2017/2018). Dzięki poszerzeniu i wzmocnieniu chodnika, o co
wnioskował i wielokrotnie zabiegał podczas spotkań z kierownictwem WZDW
możliwe będzie przeniesienie trasy konduktów pogrzebowych z jezdni na
chodnik. Będzie to rozwiązanie dużo mniej uciążliwe dla kierowców oraz
bezpieczniejsze dla żałobników, na czym szczególnie miastu zależało. Docelowo
wzmocniony i poszerzony zostanie chodnik od przejścia kolejowego do
cmentarza starofarnego, a następnie do ronda Gnieźnieńskiego, co ułatwi
wągrowczanom dojście do targowiska oraz na ogrody działkowe. Burmistrz
wyraził nadzieje na zakończone tego zadania w 2017 roku;
- w sprawie dotacji dla Szpitala Powiatowego w kwocie 11.000 zł na zakup
sprzętu powiedział, że jest po rozmowie ze starostą i nowym dyrektorem szpitala,
podczas którego wyraził swoje niezadowolenie, gdyż do dnia dzisiejszego sprzęt
ten nie został zakupiony, w sytuacji kiedy mówi się , że szpital potrzebuje dużych
nakładów finansowych. Oświadczył też radnym, że jako samorządowcy musimy
mieć świadomość, że kondycja finansowa naszego szpitala jest niezadawalająca;
- w sprawie boisk sportowych powiedział, że w tym roku powstały nowe cztery
boiska sportowe, ale zaczęła się zima i od razu widać ile osób w okresie
wiosenno – letnim realizuje zadania sportowe i ile teraz potrzebnych jest boisk
pod dachem i dodał, że sale gimnastyczne są tym elementem, których
potrzebujemy. Zapewnił radnych, że to dyrektorzy szkół oraz dyr. OSiR-u starają
się każdemu klubowi w możliwy sposób udostępniać sale. Jednak stanął
w obronie największego klubu, jakim jest Nielba ponieważ realizuje ona zadanie
publiczne. Nadmienił, że nie wyobraża sobie sytuacji kiedy miasto zleca klubowi
sportowemu prowadzenie zajęć jednoczenie nie zapewniając mu warunków do
tego. Powiedział, że miasto stara się zawsze zachować kompromis, ale zadanie
publiczne w ocenie Burmistrza jest priorytetem. Stwierdził też, że coraz więcej
powstaje prywatnych szkółek piłkarskich prowadzących działalność komercyjną,
które również próbują nasze obiekty wykorzystywać do tych celów, ale tutaj
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musimy rozróżnić działalność naszych klubów od działalności klubów
komercyjnych i musimy mieć świadomość, co jest po naszej stronie, co musimy
wspierać, a co jest elementem zarobkowym;
- na pytanie radnych Andrzeja Reisa - w jaki sposób działa Miejska Rada Sportu
i czy w ogóle działa, jak często odbywają się spotkania tej Rady oraz czy Rada
wychodzi z jakąkolwiek inicjatywą lub kieruje wnioski do Pana Burmistrza lub
Rady Miejskiej oraz Jakuba Zadrogi dot. seansów w kinie MDK udzieli
odpowiedzi na piśmie.
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