Protokół Nr XXVII/2016
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 20 grudnia 2016 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1845.
Otwarcia obrad XXVII 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 protokoły z XXV sesji z 29 listopada 2016 r. i z XXVI
nadzwyczajnej sesji z 9 grudnia br. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowych trzech punktów (po punkcie 6 porządku obrad) o treści:
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-20133;
- Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego;
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- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek
organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska
Wągrowiec.
Powyższy wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z XXV sesji z 29 listopada br. i XXVI nadzwyczajnej
sesji z 9 grudnia br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016-20133.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek
organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska
Wągrowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2017 – 2033.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na wnioski.
14. Zakończenie.
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ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęło do Rady Miejskiej pismo Starosty Wągrowieckiego
informujące o sposobie wykorzystania przekazanej przez miasto pomocy
finansowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 11.000 zł.
Prowadzący obrady oznajmił, że pismo jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Ponadto poinformował radnych, że do Rady Miejskiej wpłynęła również skarga
mieszkanki Wągrowca na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących”
postanowiła ww. skargę przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
celem rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Dziennym Domu Seniora oraz Zrzeszeniu
Handlu i Usług,
- 13 grudnia uczestniczył w mszy świętej w intencji ofiar stanu wojennego
i represjonowanych w PRL-u. Odbyła się ono w kościele pw. bł. Michała Kozala. Po
zakończeniu nabożeństwa pod tablicę pamiątkową przy ulicy Kolejowej wraz
harcerzami z wągrowieckiego Hufca ZHP zapalono znicze i oddano cześć ofiarom
i represjonowanym w okresie stanu wojennego;
- 16 grudnia uczestniczył w otwarciu Jarmarku Świątecznego na wągrowieckim
Rynku;
- 17 grudnia wraz z radymi Małgorzatą Fimiak i Danutą Strzelecka – Purczyńska
uczestniczył w podsumowaniu konkursu na najlepszą szopkę bożonarodzeniową.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
8 grudnia odbyła posiedzenie z udziałem Skarbnika Miejskiego, na którym
omawiano projekt budżetu na 2017 r. 15 grudnia na wspólnym posiedzeniu
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komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą
na dzisiejszej sesji m.in. budżet na 2017 r. i Wieloletnia Prognoza Finansowa na
lata 2017-2033. Projekty uchwał zostały przez członków komisji zaopiniowane
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała dwa razy. 13 grudnia komisja spotkała się z dyr. Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz zapoznała się z bieżącą działalnością Miejskiej Rady Seniorów oraz
dokonała oceny Programu Wągrowiecka Rodzina 3+. 14 grudnia komisja
opiniowała materiały sesyjne, a w okresie między sesjami Przewodnicząca brała
udział w następujących wydarzeniach:
- 3 grudnia w I Liceum Ogólnokształcącym uczestniczyła w podsumowaniu zadania
„Carl Hermann Busse - Wyśnione Obrazy” i wręczeniu statuetki Stacha wybitnemu
absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej powiatu wągrowieckiego Grzegorzowi
Kaszubie oraz w koncercie grupy „Sekret Franciszka”;
- 6 grudnia – Hala OSiR-u – wręczenie dyplomów uczestnikom Turnieju
Mikołajkowego w piłkę nożną;
- 9 grudnia – nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej;
- 10 grudnia – Wągrowiec - w koncercie kolęd w wykonaniu orkiestry dętej
z Gołańczy oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3;
- 17 grudnia – Muzeum Regionalne w Wągrowcu – otwarcie wystawy
pokonkursowej szopki bożonarodzeniowej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 7 grudnia tematem
komisji było podsumowanie jej pracy w 2016 roku. 15 grudnia na wspólnym
posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które
procedowane będą na dzisiejszej sesji min. budżet na 2017 r. i Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2017-2033. Projekty uchwał zostały przez członków
komisji zaopiniowane pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Tyborski złożył Radzie
sprawozdanie z prac komisji za II półrocze br.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

złożył

Radzie

sprawozdanie
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- 1 grudnia Zastępca Burmistrza uczestniczył w seminarium zorganizowanym
przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. rodzinnych i nieletnich działającego
przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu. Było ono poświęcone problematyce
zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży oraz temu, jak im pomagać;
- w tym samym czasie Burmistrz przebywał w Poznaniu, gdzie w uroczystych
okolicznościach podpisywał umowę o dofinansowanie dla naszego miasta
w wysokości 11,5 mln złotych, dzięki któremu Wągrowiec zrealizuje w 2017 i 2018
roku inwestycje o łącznej wartości ponad 15 mln złotych. Podniosły charakter tej
ceremonii był swoistym wyróżnieniem dla naszego miasta, które w konkursie
złożyło najlepszy, najwyżej merytorycznie oceniony wniosek w Wielkopolsce.
Przypomniał, że pozyskane środki pozwolą na zrealizowanie ważnej dla Wągrowca
inwestycji, które poprawią warunki poruszania się po mieście i skłonią mieszkańców
do wybierania alternatywnych wobec samochodu form komunikacji. Dzięki
zdobytemu dofinansowaniu w latach 2017-2018 w Wągrowcu powstanie nowa
ulica ze ścieżką rowerową, łącząca ul. Średnią oraz Kcyńską. Obok niej, na
wysokości wyjścia z tunelu kolejowego, zostanie wybudowany parking na 171
samochodów oraz 200 rowerów. Gruntownie wyremontowana zostanie ulica
Przemysłowa, a na jej skrzyżowaniu z ul. Janowiecką powstanie rondo. Oczywiście
również wzdłuż tej ulicy będzie ścieżka rowerowa oraz miejsca parkingowe.
Zbudowana będzie także ścieżka rowerowa łącząca Osiedle Wschód z centrum
miasta, biegnąca śladem zdemontowanego torowiska. Ponadto, dzięki funduszom
europejskim, Zakład Komunikacji Miejskiej zakupi aż cztery nowe autobusy,
w tym dwa hybrydowe i jeden elektryczny. Powstaną także inteligentne systemy
zarządzania flotą i informacji pasażerskiej. Dzięki temu ostatniemu na przystankach
i w autobusach zamontowane zostaną m.in. elektroniczne tablice informacyjne.
W ramach projektu na terenie dworca kolejowego powstanie funkcjonalne
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, umożliwiające mieszkańcom dogodną
zmianę środka transportu;
- w równie przyjemnej uroczystości w Poznaniu uczestniczył także następnego dnia,
odbierając z rąk Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna nagrodę dla
naszego miasta w pierwszej edycji konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna
Rodzinie”. W uroczystości tej wziął również udział m.in. Wiceminister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Celem rozpisanego przez wojewodę
po raz pierwszy konkursu było promowanie działań prorodzinnych w gminach oraz
wybór samorządów-liderów, skutecznie realizujących inicjatywy sprzyjające
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rodzinom. Rekomendacji 15 gmin-finalistów, spośród blisko 60, które wzięły udział
w konkursie „Gmina Przyjazna Rodzinie”, dokonała Rada Rodziny, a laureatami
wybrano tylko trzy z nich: Ostrów Wielkopolski, Środę Wielkopolską i właśnie
Wągrowiec. Wągrowiec został doceniony za wdrożenie m.in. takich programów jak
m.in. Wągrowiecka Rodzina 3+, Senior 60+, które realizowane są wraz z licznymi
partnerami, program adaptacyjny „Maluch zostaje przedszkolakiem”, programy
profilaktyczne dla młodzieży pod wspólną nazwą “Archipelag Skarbów” oraz projekt
„E-integracja mieszkańców Wągrowca”, którego głównym celem jest
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
- 5 grudnia zorganizował w ratuszu spotkanie z policjantami z Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji, strzelcami ze Związku Strzeleckiego "Strzelec”
w Wągrowcu oraz kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by
omówić zagrożenia, jakie niesie dla bezdomnych zima oraz możliwości
zapobiegania im. Według danych przedstawionych przez kierownika MOPS
Grzegorza Tomaszewskiego, problem bezdomności dotyczy w Wągrowcu
kilkudziesięciu osób, przy czym część z nich korzysta z noclegowni, a kilku znajduje
się w schroniskach dla bezdomnych. Są także bezdomni, którzy nie korzystają z tej
formy pomocy oraz migrujący z innych części kraju. Patrolowanie miasta pomoże
takie przypadki wykryć. Nie tylko na nich warto jednak zwracać uwagę, bo pomocy
mogą potrzebować również starsi mieszkańcy naszego miasta, często schorowani
i samotni, którym problem może sprawić nawet przyniesienie węgla do ogrzania
domu. Strzelcy pod dowództwem Krzysztofa Drewicza zadeklarowali patrolowanie
miasta w dniach, w których będzie największy mróz, poszukując potrzebujących
pomocy bezdomnych m.in. w pustostanach. Ich zadaniem będzie udzielanie
doraźnej drobnej pomocy oraz informowanie odpowiedzialnych służb
o konieczności interwencji;
- w pierwszych dniach grudnia miasto rozpoczęło akcję doświetlania przejść dla
pieszych, służącą przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa dla osób
poruszających się po wągrowieckich ulicach. Oprócz doświetlonych wcześniej
pasów na ul. Rogozińskiej (przy markecie Dino) – dodatkowo oświetlenie poprawiło
bezpieczeństwo w kolejnych dziewięciu punktach miasta! Słaba widoczność
pieszych na przejściach, zwłaszcza w trudnych, jesienno-zimowych warunkach, to
problem sygnalizowany przez wągrowieckich kierowców już od lat. miarę
możliwości finansowych, Burmistrz będzie kontynuować tę akcję w kolejnych latach;
- 6 grudnia program Senior 60+ pozyskał kolejnego partnera – tym razem była to
księgarnia LOCUM. Grono firm i instytucji, które – poprzez udzielane zniżki i rabaty
– przyłączyły się do zainicjowanego przez miasto Programu Senior 60+
wpisującego się w działania w ramach polityki senioralnej powiększyło się dzięki
Księgarni LOCUM do 37 partnerów. Niedawno minęło pół roku od chwili startu
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tego programu. Od tego czasu miasto wydało ponad 2800 Wągrowieckich Kart
Seniora. Warto przy tej okazji wspomnieć, że najstarszą posiadaczką
Wągrowieckiej Karty Seniora jest 97-letnia kobieta, a najliczniejszą grupą, która
otrzymała karty są 62-latkowie (218 osób);
- wieczorem tego samego dnia uroczyście i symbolicznie zapalono na Rynku
świąteczną iluminację. W tej nowej, ale już tradycji, uczestniczyło w tym roku wielu
mieszkańców miasta, w tym, co najbardziej cieszy – dzieci, dla których 6 grudnia to
dzień magiczny. Burmistrz wyraził przekonanie, że dzięki wspólnemu zapaleniu
świątecznych iluminacji uda nam się sprawić, że ten dzień jest dla nich jeszcze
bardziej szczególny. Przy wspólnym kolędowaniu wągrowczanie podziwiali
najefektowniejszą tegoroczną dekorację świąteczna – zapakowany prezent
z przejściem, który stał się tej zimy ulubionym miejscem rodzinnego fotografowania
wągrowczan;
- symboliczny, ale ważny dla wszystkich, wymiar miała także uroczystość, która
odbyła się 7 grudnia na ulicy Kcyńskiej, gdzie wraz z Wojewodą Wielkopolskim
Zbigniewem Hoffmannem oficjalnie otworzono ulicę Kcyńską. Była to dla
Burmistrza okazja, by podziękować wojewodzie za okazane wsparcie
i porozmawiać z nim o naszych planach inwestycyjnych;
- 12 grudnia uczestniczył w konferencji z udziałem wicepremiera Mateusza
Morawieckiego, która odbyła się w Warszawie. Tematem konferencji było
zapoznanie się z programem „mieszkanie +”. Podczas spotkania samorządowcy
zapoznali się z ideą tego nowego programu oraz była okazja porozmawiania
z samorządami, które już starają się ten program realizować. Burmistrz powiedział,
że również zastanawia się nad możliwością przystąpienia naszego miasta do tego
programu, ale czeka jeszcze na pewne rozwiązania systemowe w tej kwestii oraz
na nowelizację przepisów w zakresie mieszkalnictwa komunalnego;
- 13 grudnia gościliśmy w Wągrowcu przedstawicieli Partnerstwa Odry, czyli
międzyregionalnej platformy współpracy, która łączy niemieckie kraje związkowe
Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia oraz
województwa Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Lubuskie. Wizyta
międzynarodowej delegacji miała charakter roboczy i była częścią obrad polskoniemieckiego „Komunikacyjnego Okrągłego Stołu” Partnerstwa Odry. Uczestnicy
przyjechali do Wągrowca z Poznania szynobusem Kolei Wielkopolskich, by
zapoznać się ze zrealizowanymi rozwiązaniami w dziedzinie transportu wdrożonymi
w naszym mieście i poznać wągrowieckie plany inwestycyjne związane
z komunikacją i transportem. Nadmienił, że wizyta tak szacownego grona w naszym
mieście nie była przypadkowa – Wągrowiec jest bowiem stawiany nie tylko
w Wielkopolsce za wzór godny naśladowania. Wśród gości pojawili się m.in.
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Jurgen Roß – dyrektor Działu Planowania i Informacji Pasażerskiej Związku
Komunalnego Berlin-Brandenburg, Jurgen Murach reprezentujący Administrację
Senatu Berlina ds. Środowiska, Transportu i Ochrony Klimatu oraz Jerzy Kriger –
dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego;
- 13 grudnia wiceburmistrz Bogdan Smykowski wręczył w imieniu Burmistrza
medale i dyplomy uczestnikom Finału Województwa Wielkopolskiego XVIII
Gimnazjady w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju, który odbył się
w wągrowieckim Ośrodku Sportu i Rekreacji uczestniczyło osiem drużyn. W tym
gronie II miejsce zajęli młodzi piłkarze z naszego Gimnazjum nr 1;
- tego samego dnia uczestniczył w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym
w Dziennym Domu Seniora. Jak co roku sala naszego Domu Seniora była pełna
seniorów i zaproszonych przez nich gości. W niezwykle miłej, świątecznej
atmosferze miał okazję za pośrednictwem obecnych złożyć życzenia wszystkim
wągrowieckim seniorom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku;
- wieczorem tego samego dnia uczestniczył w mszy świętej w intencji ofiar stanu
wojennego i represjonowanych w PRL-u. Odbyła się ono w kościele pw. bł. Michała
Kozala, a wzięli w niej także udział kupcy z Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu
i Usług oraz mieszkańcy. Po zakończeniu nabożeństwa wraz z zastępcą
Bogdanem Smykowskim, a także Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem
Zającem udali się pod tablicę pamiątkową przy ulicy Kolejowej, gdzie wraz
harcerzami z wągrowieckiego Hufca ZHP zapalono znicze i oddano cześć ofiarom
i represjonowanym w okresie stanu wojennego;
- 14 grudnia spotkał się z mieszkańcami Wągrowca w Bistrostacji na terenie
dworca kolejowego na pierwszych konsultacjach dotyczących programu pn.
„Lokalny Program Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017 – 2025”.
Z tematyką spotkania zapoznał wszystkich obecnych specjalista Andrzej
Karkowski z poznańskiej firmy Green Key, który wyjaśnił ideę rewitalizacji i jej
cele, podkreślając, że jest ona realizowana dla mieszkańców miasta i wspólnie
z nimi. Zadaniem przybyłych na spotkanie była m.in. próba określenia najbardziej
zdegradowanych terenów miasta, które można poddać rewitalizacji. Tu sugerowano
prace m.in. w obrębie promenady nad Jeziorem Durowskim, w okolicy
skrzyżowania rzek czy Księżego Kacerka;
- podobny cel ma także – również zorganizowany już po raz drugi – Jarmark
Świąteczny na wągrowieckim Rynku. W tym roku trwająca trzy dni impreza była
jeszcze bardziej okazała niż ubiegłoroczna (samych stoisk i wydarzeń artystycznych
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było dwa razy tyle) i spotkała się z dużym uznaniem mieszkańców naszego miasta.
16 grudnia miał przyjemność otworzyć Jarmark
i wraz z harcerzami
z wągrowieckiego hufca ZHP podzielić się z mieszkańcami światłem pokoju, które
przyjechało dla nas przez Słowację z Betlejem. Powody do zadowolenia mieli nie
tylko kupcy i mieszkańcy, ale także nasze dzieci, które miały okazję spotkać się
z Gwiazdorem i korzystać do woli z bezpłatnej, kolorowej karuzeli;
- 20 grudnia uczestniczył w Radzie Rynku Pacy i poinformował radnych, że
wskaźnik bezrobocia w naszym mieście wynosi 3,79 %.
W dyskusji głos zabrali :
- radny Krzysztof Tyborski powiedział, że bardzo się cieszy z powodu
doświetlenia przejść dla pieszych, za co podziękował Panu Burmistrzowi, gdyż był
to jeden z pierwszych wniosków, który składał w obecnej kadencji. Wyraził jednak
swoje niezadowolenie z faktu, że firma, która montowała to doświetlenie, nie zrobiła
to w sposób taki jaki był oczekiwany (przejścia zostały w niewłaściwy sposób
doświetlone – słup światła nie pada na przejścia dla pieszych). Mówił też, że mimo
pewnych ustaleń jakie czynił w tym temacie z pracownikiem Urzędu okazało się, że
firma ta nic z tym nie zrobiła. Kończąc wystąpienie stwierdził, że skoro wydajemy
nasze budżetowe pieniądze, to byłoby dobrze aby to doświetlenie działało
w sposób właściwy;
- Burmistrz Miasta w kwestii doświetlenia przejść dla pieszych powiedział, że jest
to kwestia techniczna. Lampy, które doświetlają przejścia nie są nowymi
elementami, tylko wykorzystuje się do tego celu już istniejące słupy. Uwagi, które
zgłosił radny Krzysztof Tyborski są realizowane przez Wydział Infrastruktury
i docelowo zostanie to dopracowane i naprawione. Powiedział też, że byłoby
zupełnie inaczej gdyby była możliwość montowania doświetlenia od podstaw;
- radny Jakub Zadroga prosił Burmistrza o kilka słów więcej nt. programu
„mieszkanie +”;
- Burmistrz Miasta w kwestii programu „mieszkanie +” powiedział, że samorządy
jak i cały rządowy program są na początku drogi. Kwestia gruntów i cała idea
programu ma polegać na tym, że będą to mieszkania ukierunkowane na dwa
elementy – na możliwość wynajmu i na dojście do własności oraz, że mają być to
mieszkania o niższym czynszu. Na spotkaniu tym, w kwestii gruntów, mówiono, że
miasta mogą wykorzystywać mienie samorządowe, Skarbu Państwa oraz, że może
również do tego programu dojść podmiot prywatny – na zasadzie partnerstwa.
Zapewniono również, że każdy samorząd będzie traktowany indywidualnie (by
zastosować podobne projekty budowlane i by nie było projektów, które są
wysokoenergetyczne). Oznajmił radnym, że kiedy miasto będzie posiadało grunt -
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cała procedura rozpocznie się podpisaniem porozumienia pomiędzy stroną
rządową, a samorządem, kolejnym etapem będzie wybór projektu i następnie
realizacja. Główną instytucją finansującą ten mechanizm w imieniu rządu jest Bank
Gospodarstwa Krajowego, który zapewnia niskooprocentowane kredyty, takie aby
samorządy mogły w ten program wejść i żeby nie było zbyt dużego obciążenia.
Kończąc wypowiedz w tym temacie stwierdził, że czeka również za rozwiązaniami
ustawowymi odnośnie mieszkalnictwa komunalnego (nowela ma dotyczyć form
dziedziczenia takiego mieszkania czy sprawdzania podstaw do przyznania takiego
mieszkania np. po 5 latach).
- radny Mieczysław Wołejko w kwestii doświetlenia przejść dla pieszych
powiedział, że miasto powinno wdrożyć procedurę reklamacyjną.
ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że plan dochodów zwiększa się
o kwotę 23 718,00 zł w zakresie rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększając o kwotę
23 718,00 zł plan wydatków w zakresie rozdziału 92604 – Instytucje kultury
fizyczne. Środki te przeznaczone zostaną na prowadzenie przez OSiR w Wągrowcu
sztucznego lodowiska zainstalowanego na terenie Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.
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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2016 r.
Uchwała Nr XXVII/175/2016 stanowi załącznik nr 5 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.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że w załączniku przedsięwzięć
w zadaniu „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 ustala się okres realizacji na lata 2016-2018. Uaktualniono
równiez pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie
realizacji budżetu w 2016 r.
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 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2016
– 2033.
Uchwała Nr XXVII/176/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2016.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że zgodnie z art. 263
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie
wygasają wraz z upływem roku budżetowego, określając ostateczny termin
dokonania każdego z wydatków oraz ustalając dla nich plan finansowy. Realizacja
zadania opracowanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa (przebudowa)
ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od
skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu kolejowego” jest wykonywana na podstawie
zawartej umowy nr TI.272.29.2016 z dnia 24 maja 2016 r. Nadal trwają uzgodnienia
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z prywatnymi właścicielami nieruchomości w zakresie projektu, dlatego zadanie nie
zostanie wykonane
w 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest
zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty w wysokości 50 000,00
zł. Realizując zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz
rozbudowę ul. Krótkiej” w dniu 16 maja 2016 r. zawarto umowę nr TI.272.26.2016
w ramach opracowania dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej,
instalacyjnej, elektrycznej w tym m.in. projektu budowlanego, projektu
wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, projektu przebudowy ul. Krótkiej,
projektu parkingów, zieleni i małej architektury, projektu kanalizacji, projektu
przebudowy oświetlenia. Jednak z powodu długotrwałych uzgodnień z innymi
instytucjami np. pozwolenie na budowę - zadanie jest w trakcie realizacji, co
uniemożliwia Jednostce projektowania realizację zadania do końca 2016 r.
W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków
niewygasających kwoty w wysokości 40 000,00 zł. W zakresie realizacji zadania
„Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2
w Wągrowcu na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” zawarto umowę
nr TI.272.54.2016 w dniu 20 października 2016 r. na wykonanie pełnobranżowej
dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowę - potrzeby MOPS-u. Zadanie jest w trakcie uzgadniania i wykonywania.
Zadanie nie będzie wykonane do końca 2016 r. W związku z powyższym
niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty
w wysokości 45 000,00 zł. Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej
rozbudowy Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu o żłobek” jest realizowane zgodnie
z zawarta umową nr TI.272.38.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Dokumentacja
projektowa została złożona do organu wydającego pozwolenie na budowę, lecz po
jej weryfikacji organ ten odmówił wydania ww. pozwolenia nakazując jej
poprawienie. Obecnie trwają prace nad poprawieniem dokumentacji, które nie
zostaną zakończone do końca 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest
zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty w wysokości
115 000,00 zł. W zakresie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na
oświetlenie i skablowanie linii NN w ul. Kościuszki” zawarto umowę TI.272.29.2016
w dniu 24 maja 2016 r. Nadal trwają uzgodnienia z Eneą S.A. w zakresie
skablowania napowietrznej linii NN. Uniemożliwia to wykonawcy realizację zadania
do końca 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w formie
wydatków niewygasających kwoty w wysokości 40 000,00 zł. Biorąc powyższe pod
uwagę Skarbnik Miejski powiedziała, podjęcie uchwały uważa się za celowe
i uzasadnione.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
Uchwała Nr XXVII/177/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska jednogłośnie dokonała zmian
w przyjętym na wstępie sesji porządku obrad - punkt 9 porządku obrad o treści „Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek
organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec” stał się punktem 11 porządku obrad
sesji.
ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu odnośnie omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Ponadto Skarbnik Miejski w imieniu Pana Burmistrza wniosła 5 autopoprawek do
omawianego projektu:
a) autopoprawka nr 1 - w załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej spłat rat
kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych , wynikających wyłącznie
z tytułu zobowiązań już zaciągniętych usunięto z lat 2025-2027 wartości
związane z wykupem zaplanowanych do wyemitowania dopiero w 2017 roku
papierów wartościowych. Przyjęto prawidłowe wielkości w wysokości 356 311,68
zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na
realizację projektu rewitalizacyjnego w ramach inicjatywy Jessica wdrożonej
w ramach WRPO na lata 2007-2013;
b) autopoprawka nr 2 - w załączniku nr 1 projektu WPF w pozycji Dochody
bieżące „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” kwotę
26 794 965,00 zł zastąpiono kwotą 26 705 697,00 zł;
c) autopoprawka nr 3 - w załączniku przedsięwzięć w zadaniu „Opracowanie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny” wprowadzono
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limit zobowiązań w wysokości 15 400,00 zł (zadanie będzie zakończone
w 2017 r.);
d) autopoprawka nr 4 - w załączniku przedsięwzięć w zadaniu „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
ustalono okres realizacji na lata 2016-2018;
e) autopoprawka nr 5 - uaktualniono wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz
nowe wydatki inwestycyjne w latach 2017-2020.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z autopoprawkami
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami ”za”, przy 5 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2017-2033.
Uchwała Nr XXVII/178/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1730.
ad.pkt 10
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta prowadzący obrady
przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu budżetu i podejmowania
uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/302/2010 z 29
czerwca 2010 r.
Następnie głos zabrała Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka, która w imieniu
Burmistrza Miasta przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.
Zapoznała również Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt.
przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. - opinia
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa trzykrotnie analizowała projekt budżetu na 2017 rok.
17 listopada 2016 roku dokonała analizy założeń do projektu budżetu, 8 grudnia
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oraz 15 grudnia 2016 roku analizowała projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.
W posiedzeniach komisji uczestniczyła Skarbnik Miejski - Pani Alina Dotka.
Opinia Komisji Budżetowej – „projekt uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy
miejskiej Wągrowiec wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2017-2033 został złożony przez Burmistrza Miasta Wągrowca
Zarządzeniem nr 201/2016 w dniu 14 listopada 2016 roku – zgodnie z terminem
wymienionym w art. 238 ustawy o finansach publicznych. Projekt zakłada uzyskanie
dochodów w kwocie 100 875 052,00 pln oraz realizację wydatków w wysokości
102 600 755,00 pln. Przychody zaplanowano w wysokości 4 782 014,68 pln,
a planowane rozchody to kwota 3 056 311,68 pln. Nadwyżka budżetu zostanie
wykorzystana na spłatę istniejącego zadłużenia, co pozytywnie wpłynie na stan
finansów miasta Wągrowca. Według przedłożonych danych prognozowana łączna
kwota długu gminy wyniesie na koniec 2017 roku 26 536 423,40 pln co stanowi
26,31% planowanych dochodów, a kwota spłaty rat kredytów i pożyczek oraz
wykupu papierów wartościowych wyniesie 3 056 311,68 pln, co stanowi 3,72%
planowanych dochodów budżetu, gdzie maksymalny limit wynosi 10,92%. Zgodnie
z przedstawionym projektem wieloletniej prognozy finansowej regulacje określone
w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione we wszystkich
latach ujętych w prognozie i wszystkie wskaźniki są na bezpiecznym poziomie.
Proponowany budżet na 2017 rok jest ambitnym wyzwaniem dla możliwości
finansowych miasta. Miasto ma ogromną szansę na wykorzystanie środków ze
źródeł zewnętrznych. Pozyskanie tych środków powinno przyczynić się do
dynamicznego rozwoju miasta w zakresie infrastruktury i ekologii oraz do obniżenia
zaangażowania środków własnych miasta. Komisja Budżetowa na posiedzeniu
w dniu 15 grudnia 2016 roku zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt
uchwały budżetowej Miasta Wągrowca na 2017 rok. Wynik głosowania był
następujący: „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu miasta Wągrowca
na 2017 rok głosowało 9 członków Komisji, „przeciw” było „0, „wstrzymujący się” 1”.
Kolejno głos zabrał Burmistrz Miasta i powiedział, że wszelkie uwagi i zastrzeżenia,
które były zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej miały charakter
techniczny i nie zawierały błędów, które mogłyby wskazywać na jakiekolwiek
problemy. Wszystkie te uwagi zostały uwzględnione w autopoprawkach, które
zostaną Wysokiej Radzie przedstawione. Podziękował również Komisji Budżetowej
za pozytywną opinię projektu uchwały budżetowej. Nadmienił również, że w trakcie
dyskusji nad projektem omawianej uchwały padały różne propozycje i wnioski.
Burmistrz odniósł się do wniosku Komisji Budżetowej w sprawie podwyżki płac
w administracji i powiedział, że kiedy ten wniosek do Niego trafił – projekt uchwały
budżetowej był już opracowany i oświadczył, że w trakcie roku budżetowego 2017 r.
można do tego tematu powrócić. Kończąc wystąpienie prosił Radę o przyjęcie
przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

16

Następnie głos zabrał Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka i przedstawił radnym
siedem autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej na 2017
rok, które obejmowały następujące zmiany:
autopoprawka nr 1 - w § 6 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok kwotę
4 782 014,68 zł zastępuje się kwotą 5 782 014,68 zł. W związku z wprowadzoną
zmianą § 6 otrzymuje brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 5 782 014,68 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu w kwocie 1000 000,00 zł.”
autopoprawka nr 2 - w załączniku nr 1 dotyczącym dochodów plan dochodów
z tytułu dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejsza się o kwotę
10,00 zł zgodnie z wykazem wojewody dotyczącym kwot dotacji do projektu
budżetu na 2017 r. zwiększając o 10,00 zł plan dochodów z wpływów z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616 - Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
autopoprawka nr 3 - w załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych dotację przedmiotową „do utrzymania
Placu Dworcowego”, rozszerza się wpisując dotację przedmiotową „do utrzymania
budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia”, Stawka przedmiotowa została
określona w uchwale nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23
marca 2016 r.
autopoprawka nr 4 - zaplanowano kwotę i zakres dotacji przedmiotowej „do
utrzymania placów zabaw i boisk” w wysokości 36 711,00 zł, dla której stawka
została ustalona w uchwale nr XXXIX/255/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
30 października 2014 r. i nr XII/72/2015 z dnia 29 października 2015 r. zmniejszając
plan wydatków o kwotę 36 711,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia
w zakresie rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego.
autopoprawka nr 5 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 032,00 zł z tytułu
zakupu pozostałych usług w zakresie rozdziału 80146 – Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 032,00 zł z tytułu
zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie rozdziału 75085 – Wspólna obsługa
jednostek samorządu terytorialnego.
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autopoprawka nr 6 - w uzasadnieniu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
w placówkach oświatowych Gminy miejskiej Wągrowiec” z limitem wydatków
w 2017 r. w wysokości 400 000,00 zł ( nazwa zgodna z WPF).
autopoprawka nr 7 - załącznik nr 9 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” z §10 przesuwa się do
§14, a kolejne § zostaną odpowiednio przenumerowane.
Ponadto Skarbnik Miejski powiedziała, że w przypadku przyjęcia przez Wysoką
Radę przedstawionych autopoprawek treść uchwały budżetowej otrzyma poniższe
brzmienie:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
100 875 052,00 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 89 050 450,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 11 824 602,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
102 600 755,00 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 81 926 972,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 673 783,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 725 703,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 782 014,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 056 311,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
5 782 014,68 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.
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§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
kwocie
685 000,00 zł przeznacza się na realizację programów:
1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 655 000,00 zł;
2) Przeciwdziałania Narkomanii 30 000,00 zł.
§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 13. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na
wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.
§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 15. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 307 000,00 zł;
2) celową w wysokości 325 000,00 zł w tym:
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a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
320 000,00 zł,
b) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
5 000,00 zł.
§ 16. Ustala się kwotę 7 000 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na ten
rok i autopoprawkami, w której głos zabrali radni:
- Jakub Zadroga w imieniu Klubu „Bliżej Ludzi” powiedział, że doskonale wszyscy
wiedzą, jak ważnym dokumentem jest uchwała budżetowa i jakie istotne ma
znaczenie oraz wyraził aprobatę do działań inwestycyjnych (rozwiązań
komunikacyjnych) i stwierdził, że są one dobrą decyzją dla miasta. Nadmienił też,
że co do niektórych zadań klub ma odmienne zdanie. Kończąc wystąpienie zadał
pytanie – dlaczego wszystkie wnioski złożone do przyszłorocznego budżetu przez
Klub Radnych „Bliżej Ludzi” zostały odrzucone, jakie były tego przyczyny i czym się
w tej kwestii Pan Burmistrz kierował;
- Mieczysław Wołejko oznajmił, że cieszy radnego ten budżet w stosunku do
poprzednich i że przekracza 100 mln zł. Nadmienił, że na znaczne dochody tego
budżetu miała wpływ potężna suma z tytułu dodatków 500+. Radny przekazał swoje
uwagi do projektu uchwały budżetowej i wyraził nadzieję, że znajdą się one kiedyś
w budżecie. Powiedział, że Komisja Rozwoju Miasta systematycznie dokonywała
przeglądu stanu i infrastruktury ulic i członkowie tej komisji założyli sobie, że będzie
utworzony program modernizacji tych ulic. Nadmienił też, że na przestrzeni
ostatnich lat ta infrastruktura została znacznie poprawiona, że za poprzednich
rządów wybudowano szereg rond, co ułatwiło sposób komunikacji wewnętrznej, ale
dodał też, że potrzeby są o wiele większe. Zwrócił szczególnie uwagę na położenie
i sieć ulic w poszczególnych małych wspólnotach, w ramach całej wspólnoty
lokalnej, gdyż w tym temacie zdaniem radnego, są duże zaniedbania. Jako przykład
podał najstarszą ulicę w mieście – Wiejską, która do tej pory nie jest zrobiona.
W kwestii ulicy Nad Nielbą (z tytułu funkcji jaką ona pełni) zrobienie tej ulicy
zdaniem radnego wydaje się koniecznością w pierwszym rzędzie – gdyż ułatwiłoby
to przejazd części wschodniej mieszkańców w sposób bezkolizyjny. Kolejna sprawa
którą radny poruszył w debacie nad uchwałą budżetową dotyczyła zieleni, która
zdaniem radnego nie jest równomiernie rozłożona. Szczególnie zaniedbane są
obrzeża miasta i jako przykład podał Osiedle Wschód.
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O godzinie 18.00 – w sesji nie brał już udziału radny Adam Kiełbasiewicz
- (w sesji uczestniczy 20 radnych).
- Burmistrz Miasta w sprawie ulicy Nad Nielbą powiedział, że jest to ulica
powiatowa i że dzisiaj prowadził rozmowy w tym temacie i nadmienił, że w pierwszej
kolejności musi zostać opracowana dokumentacja. Zdaniem Burmistrza droga ta
wymaga gruntownej poprawy i liczy na to, że powiat tę drogę wyremontuje.
Powiedział również, że dobrym pomysłem byłoby by po gruntownych remontach te
drogi przejmować i wtedy jako miasto byśmy mieli wpływ na to jak one mają
wyglądać i jakie rozwiązania komunikacyjne stosować. W sprawie zieleni –
zapewnił radnych, że miasto zmienia filozofię w tym temacie. W przyszłym roku
zamierza się podporządkować zieleń naszej instytucji i będziemy sami realizować to
zadanie, nie zlecając go na zewnątrz. Nadmienił, że organizacyjnie miasto
przystąpiło już do pewnych działań. W kwestii dróg lokalnych – ulicy Wiejskiej i dróg
o które wnioskowali radni: Jakub Zadroga i Andrzej Reis powiedział, że pierwsze
czym się kierował w wyborze – to główne ciągi, na które będziemy mieli
dofinansowanie oraz analiza która została wykonana przez minione 1,5 roku, gdzie
na mapie zostały rozrysowane szczegółowo miejsca, co do stanu dróg (ostatnie
miejsca, gdzie na tej mapie zaznaczono czarnymi kolorami to m.in. ulica Kręta,
Zespołowa, Skrajna czy Grunwaldzka). W tym budżecie, który chcemy dzisiaj
przyjąć, powiedział, że też stosowana była procedura – w pierwszej kolejności
opracowanie dokumentacji. Wspomniał, że na ukończeniu jest procedura związana
z przejęciem ulicy Skockiej i jak zostanie ona zakończona miasto planuje również
remont tej ulicy i będzie na ten cel starać się o środki z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Uspokoił radnych, że po zakończeniu głównych
inwestycji, w przyszłym roku zostanie poruszony temat remontu dróg lokalnych
w różnych częściach miasta. W drugiej części wystąpienia Burmistrz odniósł się do
projektu uchwały budżetowej na przyszły rok i powiedział, że jest to budżet
wyjątkowo historyczny, przekraczający ponad 100 mln zł, z dużym udziałem
środków zewnętrznych, gdzie nie wszystkie miasta w Wielkopolsce mogą się tym
pochwalić oraz powiedział, że po raz pierwszy w historii od 90 roku w budżecie
miasta mamy zaplanowane na inwestycje ponad 20 mln zł. Nadmienił też, że
musimy w tym budżecie pamiętać również m.in. o działaniach społecznych, które
zostały bardzo wysoko ocenione w województwie (wspomniał o nagrodzie – Miasto
Przyjazne Rodzinie). Zaznaczył też, że budżet ten poprawia bezpieczeństwo
w naszym mieście i przy naszych szkołach, że mniejsze środki przeznacza się na
wypłatę dodatków mieszkaniowych. Kończąc wystąpienie stwierdził, że przedłożony
Radzie projekt uchwały budżetowej na 2017 rok jest budżetem bezpiecznym,
bardzo ambitnym, ale też dodał, że w przyszłym roku czeka nas trudna reforma
oświatowa, gdzie trzeba będzie się zastanowić nad pewnymi rozwiązaniami oraz
reforma komunalna oraz sfery społecznej i socjalnej. Na koniec podziękował Pani
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Skarbnik oraz kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu za
przygotowanie tego projektu i prosił Wysoką Radę
o przyjęcie przedłożonej
uchwały budżetowej na 2017 rok.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję.
O godzinie 18.10 – w sesji nie brała już udziału radna Natalia Pałczyńska (w sesji uczestniczy 19 radnych).
Następnie prowadzący obrady przystąpił do głosowanie autopoprawek Burmistrza
Miasta jak niżej:
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska postanowiła:
- jednogłośnie w § 6 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok kwotę
4 782 014,68 zł zastąpić kwotą 5 782 014,68 zł. W związku z wprowadzoną
zmianą § 6 otrzymał brzmienie: „Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 5 782 014,68 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu w kwocie 1000 000,00 zł.”;
jednogłośnie w załączniku nr 1 dotyczącym dochodów plan dochodów
z tytułu dotacji w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zmniejszyć o kwotę 10,00
zł zgodnie z wykazem wojewody dotyczącym kwot dotacji do projektu budżetu na
2017 r. zwiększając o 10,00 zł plan dochodów z wpływów z odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w rozdziale 75616 - Wpływy
z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;
- jednogłośnie w załączniku nr 6 dotyczącym planu przychodów i kosztów
samorządowych zakładów budżetowych dotację przedmiotową „do utrzymania
Placu Dworcowego”, rozszerzyć zapis - wpisując dotację przedmiotową „do
utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia”, Stawka
przedmiotowa została określona w uchwale nr XVII/116/2016 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 23 marca 2016 r.
- jednogłośnie zaplanować kwotę i zakres dotacji przedmiotowej „do utrzymania
placów zabaw i boisk” w wysokości 36 711,00 zł, dla której stawka została ustalona
w uchwale nr XXXIX/255/2014 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października
2014 r. i nr XII/72/2015 z dnia 29 października 2015 r. zmniejszając plan wydatków
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o kwotę 36 711,00 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie rozdziału
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego;
- jednogłośnie zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 032,00 zł z tytułu zakupu
pozostałych usług w zakresie rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli zmniejszając plan wydatków o kwotę 1 032,00 zł z tytułu zakupu
materiałów i wyposażenia w zakresie rozdziału 75085 – Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego;
- jednogłośnie w uzasadnieniu w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmienić
nazwę zadania inwestycyjnego na „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach
oświatowych Gminy miejskiej Wągrowiec” z limitem wydatków w 2017 r.
w wysokości 400 000,00 zł ( nazwa zgodna z WPF).
- jednogłośnie w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej o nazwie „ Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” z § 10 przesunąć do
§ 14, a kolejne § zostały odpowiednio przenumerowane.
Po zakończeniu głosowania autopoprawek prowadzący obrady poddał pod
głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2017 r. łącznie z wcześniej
przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 16 - głosami „za” przy 3 - głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Uchwała Nr XXVII/179/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu
ad.pkt 11
Sekretarz Miasta - Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla
jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z art. 10 a pkt. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.
zm.), gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną,
finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora
finansów publicznych. W myśl postanowień art. 10 b ust. 2 ww. ustawy, rada gminy
w drodze uchwały określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz
zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej
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obsługi. Obecnie cała obsługa księgowo - finansowa szkół i przedszkoli
prowadzona jest w ramach struktury Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, gdyż nie
ma w oświatowych jednostkach organizacyjnych głównych księgowych. Zgodnie
z art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), który stanowi, że
dotychczasowe zasady obsługi szkół i placówek mogą funkcjonować, nie dłużej
jednak niż do 31 grudnia 2016 r. Wysoka Rada w dniu 27 października 2016 r.
podjęła Uchwałę nr XXIV/164/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadanie jej statutu.
Wobec planowanej w 2017 roku reorganizacji systemu oświaty w naszym kraju,
przed organem prowadzącym jednostki oświatowe stoją poważne zadania do
wykonania. W związku z powyższym utrzymanie dotychczasowej formy wspólnej
obsługi jednostek oświatowych w strukturze Urzędu Miejskiego w Wągrowcu jest
konieczne i szczególnie uzasadnione. Uchwała nie rodzi skutków finansowych.
Wobec powyższego Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
W dyskusji głos zabrała - radna Danuta Strzelecka – Purczyńska i zadała pytanie
– jaka konkretnie będzie różnica pomiędzy obecnie Wydziałem Oświaty, a centrum
usług wspólnych. Czy są to duże zmiany, czy tylko zmienia się nazwa.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnej stwierdził, że tak naprawdę nie będzie
żadnej różnicy. Utworzenie zewnętrznej jednostki wiązało by się z większymi
nakładami. CUW-y obsługiwałyby jednostki tylko pod względem finansowym,
organizacyjnym i prawnym, ale jeszcze pozostałaby sfera zadań, która należy
wyłącznie do zadań Burmistrza i w tym przypadku należałoby zatrudnić w Urzędzie
osobę czy zespół osób, które wykonywałyby te zadania. Burmistrz uznał, że
pozostawienie status quo i nazwanie jedynie instytucji, która do tej pory to robiła
centrum usług wspólnych daje nam możliwość na przyszłość. Powiedział też, że
omawiany projekt uchwały da nam również szansę na rozszerzenie tego centrum
na inne instytucje i stwierdził, że zasada jest prosta jeden księgowy, zamiast
dziewięciu księgowych w jednostkach. Nadmienił również, że w przypadku kiedy
jest nowa reforma i na początku nie będzie wiadomo wiele jak to organizacyjnie
rozwiązać, nie chce ryzykować i dlatego planuje utworzyć tą komórkę w Urzędzie
gdzie są radcy prawni, informatycy i osoby które od lat zajmują się oświatą.
O godzinie 18.30 – w sesji nie brał już udziału radny Krzysztof Bucholc
- (w sesji uczestniczy 18 radnych).
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Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek
organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia centrum
usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XXVII/180/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 12 i 13
Na zakończenie obrad Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady złożyli radnym,
a za ich pośrednictwem – wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne oraz
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym w Nowym 2017 Roku.
ad.pkt 14
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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