Protokół Nr XXVIII/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 26 stycznia 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1730.
Otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny usprawiedliwiony radny – Stanisław Igielski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXVII sesji z 20 grudnia 2016 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został
przesłany radnym.
Nikt z radnych nie wniósł uwag do przesłanego porządku obrad i został przez
radnych przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
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stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXVII sesji z 20 grudnia 2016 r.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy
środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
związanego z zakładem budżetowym.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
miejską Wągrowiec.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom.
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17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma:
- opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu
ustalonego w uchwale budżetowej na 2017 rok oraz dotyczącej prawidłowości
planowanej kwoty długu (opinie pozytywne);
- Kancelarii Adwokackiej PRZYBECKI w sprawie wezwania Rady Miejskiej
w Wągrowcu do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały
Nr XXIII/154/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie
Starego Miasta (pismo to zostało przekazane Panu Burmistrzowi z prośbą
o wyrażenie stanowiska w sprawie opisanej w piśmie i udzielenia odpowiedzi
wnioskodawcy);
- Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące programu ochrony powietrza,
które zgodnie z kompetencją Przewodniczący Rady przekazał do załatwienia Panu
Burmistrzowi.
Prowadzący obrady oznajmił, że pisma są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 27 grudnia ubr. w Poznaniu uczestniczył w obchodach 98 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego;

4

- 5 stycznia uczestniczył w III Wągrowieckim Koncercie Świąteczno-Noworocznym,
który odbył się w Gimnazjum nr 1;
- 7 stycznia uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Auli UAM
w Poznaniu;
- 13 stycznia uczestniczył w „wieczornicy powstańczej” przygotowanej przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, która odbyła się w Dziennym Domu Seniora;
- 20 stycznia uczestniczył w jubileuszu 50 lat Szkoły Podstawowej nr 4;
- 23 stycznia wraz z Burmistrzem oddał hołd ofiarom II wojny światowej. Z okazji
rocznicy zakończenia okupacji hitlerowskiej złożono kwiaty i zapalono znicze pod
pomnikiem ofiar II wojny światowej oraz przy tablicy poświęconej przedwojennemu
Burmistrzowi Wągrowca Szymonowi Wachowiakowi oraz pięciu pracownikom
magistratu, którzy zginęli 2 września 1939 roku pod gruzami zbombardowanego
ratusza.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
12 stycznia komisja opracowała plan pracy na 2017 r. 19 stycznia na wspólnym
posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które
procedowane będą na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała trzy razy. 10 stycznia komisja opracowała plan pracy na 2017 r.
17 stycznia komisja spotkała się z dyrektorem Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu,
która przedstawiła informację nt. sytuacji placówki w związku z planowaną reformą
oświaty. 19 stycznia komisja opiniowała materiały sesyjne, a w okresie między
sesjami Przewodnicząca brała udział w następujących wydarzeniach:
- 13 stycznia w „wieczornicy powstańczej” przygotowanej przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2, która odbyła się w Dziennym Domu Seniora;
- w posiedzeniach komisji konkursowej dot. wyboru dyrektora Miejskiego Domu
Kultury.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 12 stycznia komisja
opracowała plan pracy na 2017 r. 19 stycznia na wspólnym posiedzeniu komisja
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą na
dzisiejszej sesji.
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ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

złożył

Radzie

sprawozdanie

Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- 21 grudnia spotkał się w ratuszu z grupą młodych wągrowczan wyjeżdżających
do Rygi na Europejskie Spotkanie Młodych. Młodzież miała tam, oprócz spotkań
modlitewnych, spotykać się z rówieśnikami, poznawać kraj, jego kulturę i obyczaje.
Jako ambasadorom Polski i Wągrowca wręczył wyjeżdżającym chłopcom
i dziewczętom zestawy gadżetów promocyjnych naszego miasta, by mogli je godnie
na Łotwie reprezentować;
- tego samego dnia uczestniczył w Jasełkach, przygotowanych przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3. Podobne przedstawienie w okresie przedświątecznym
przygotowali również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2;
- 22 grudnia wziął udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
Wielkopolskie Stowarzyszenia Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wągrowcu;
- złożeniem kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, w asyście licznych
pocztów sztandarowych, 27 grudnia ub. r. rozpoczęto wągrowieckie obchody 98.
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Było to jedno z wielu wydarzeń
przygotowanych przez miasto dla uczczenia pamięci bohaterów tego zwycięskiego
zrywu powstańczego. Zakończyła je 13 stycznia Wieczornica powstańcza
w Dziennym Domu Seniora, podczas której uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 we
wzruszający
sposób
przypomnieli
historię
Powstania
Wielkopolskiego
i wągrowczan, którzy położyli największe zasługi dla sukcesu tego zrywu
niepodległościowego. Przypomniał jeszcze, że w ramach obchodów 98. rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbyły się także: msza święta w intencji
poległych powstańców, manifestacja patriotyczna połączona z przemarszem
wągrowczan szlakiem wągrowieckich powstańców, wykład naukowy, zawody
strzeleckie oraz żywe lekcje historii. Edukacyjny charakter części obchodów
to novum, które - ze względu na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży
(w żywych lekcjach historii uczestniczyło ich ponad 130) – z pewnością miasto
będzie kontynuować w kolejnych latach. Podkreślił bardzo duże zaangażowanie
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w organizację tegorocznych obchodów Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Rogatywka 1918-1939, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koła
Wągrowiec, harcerzy oraz strzelców ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którym
serdecznie za to podziękował;
- już drugi rok z rzędu wągrowczanie wspólnie pożegnali stary rok i przywitali nowy
– 2017 rok na zabawie sylwestrowej zorganizowanej przez miasto na Rynku.
Licznym mieszkańcom, którzy uczestniczyli w tej zabawie podziękował za pracę dla
miasta w minionym roku i złożył życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne
dwanaście miesięcy;
- początek nowego roku to dobra okazja do podsumowania pracy naszych
jednostek w poprzednich dwunastu miesiącach oraz innych zmian w naszym
otoczeniu. Przedstawił radnym jak on wyglądał w liczbach:
Z danych Urzędu Stanu Cywilnego wynika, że na koniec 2016 roku w Wągrowcu
było zameldowanych 25 097 mieszkańców, w tym 604 tymczasowo. W minionym
roku USC w Wągrowcu zarejestrował także, 549 aktów urodzeń (19 mniej niż rok
wcześniej) oraz sporządzono 574 aktów zgonu, a także 259 aktów małżeńskich –
41 więcej niż rok wcześniej.
Kolejny rok z rzędu znacząco przybyło pojazdów, zarejestrowanych w naszym
mieście – ich liczba wzrosła o 3061, osiągając poziom 43 021 pojazdów.
Spektakularny wzrost (przybyło 2118 pojazdów) odnotowano także w liczbie
samochodów osobowych, których w Wągrowcu jest już 30 858!
Przybyło także widzów w wągrowieckim Kinie MDK, które w ub. r. odwiedziło aż
63 873 widzów. Obejrzeli oni filmy na 1274 seansach. To kolejny rekord
frekwencyjny, ponieważ w roku 2015 kino odwiedziło 59 tysięcy, a w roku 2014 –
49 tysięcy osób.
Udany rok odnotowała również Miejska Biblioteka Publiczna – jej księgozbiór
wzbogacił się o 2027 zakupionych nowości wydawniczych i liczy obecnie ok. 70
619 pozycji. To ważne dla rozwoju biblioteki, bo dzięki temu rośnie również liczba
osób wypożyczających książki.
W efekcie w ubiegłym roku liczba czytelników korzystających z usług naszej
biblioteki wzrosła do 6204. Odwiedzili oni naszą książnicę aż 77 497 razy (czyli
prawie 7 tysięcy razy częściej niż rok wcześniej), wypożyczając 156 692 czasopism
i książek.
Ponad 6-procentowy wzrost liczby odwiedzających odnotował również wągrowiecki
Aquapark, który w 2016 roku odwiedziło 181 037 osób, czyli 13 440 osób więcej
niż rok wcześniej.
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- 6 stycznia ulicami Wągrowca kolejny rok z rzędu przemaszerował radosny
i wielobarwny Orszak Trzech Króli, którego uczestników przywitał na Rynku;
- 7 stycznia uczestniczył w spotkaniu noworocznym Zarządu Miejsko-Gminnego
Ochotniczej Straży Pożarnej, które odbyło się w Pawłowie Żońskim;
- 10 stycznia na zaproszenie Wójta Wągrowiec uczestniczył w spotkaniu
informacyjnym dot. budowy zakładu mięsnego w Łęgowie;
- 13 stycznia uczestniczył w „wieczornicy powstańczej” przygotowanej przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, która odbyła się w Dziennym Domu Seniora;
- 17 stycznia podpisał w ratuszu porozumienie o współpracy z kolejnym partnerem
naszych programów społecznych – Salonem Fryzjerskim przy ulicy Bydgoskiej,
który jednocześnie dołączył do grona partnerów programów Wągrowiecka
Rodzina 3+ oraz Senior 60+;
- 20 stycznia uczestniczył w jubileuszu 50 lat Szkoły Podstawowej nr 4.
Uroczystość, która z tej okazji odbyła się w Miejskim Domu Kultury zgromadziła
uczniów, rodziców, nauczycieli (obecnych i emerytowanych) oraz absolwentów
szkoły. Miała ona bardzo ciekawą oprawę artystyczną i była okazją do wspomnień
zarówno ze strony absolwentów i emerytowanych nauczycieli, a także do
przypomnienia największych osiągnięć szkoły. Pogratulował szkole dojrzałego już
wieku i życzył jej nauczycielom, pracownikom i uczniom dalszego rozwoju
i sukcesów, a w prezencie podarował szkole laptopa na wyposażenie sali
dydaktycznej;
- następnego dnia miał zaszczyt wręczać puchary i nagrody indywidualne
uczestnikom finału rozgrywek Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile w kategorii
juniorów młodszych. W rywalizacji tej, która odbyła się w hali naszego Ośrodka
Sportu i Rekreacji pierwsze oraz trzecie miejsce zajęły drużyny młodzieżowe Nielby
Wągrowiec;
- 21 stycznia złożył gratulacje dyrygentowi Tomaszowi Kotwicy i jego śpiewakom
z chóru „Maleńki” z okazji 5-lecia działalności tego zespołu śpiewaczego. Jubileusz
ten obchodzony był w kościele pw. bł. Michała Kozala, a dzieci uświetniły tę
rocznicę zaśpiewaniem kolęd przy akompaniamencie Wągrowieckiej Orkiestry
Kameralnej. Warto podkreślić, że przez pięć lat w „Maleńkim”, działającym pod
egidą Miejskiego Domu Kultury, śpiewu zespołowego uczyło się i doskonaliło tę
umiejętność ponad 100 wągrowieckich dzieci. „Maleńki” nie tylko daje dzieciom
szansę rozwoju zainteresowań artystycznych, ale także kontynuowania ich
w przyszłości w dorosłym już chórze The Hoor;
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- 23 stycznia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Zastępcą Burmistrza
oddał hołd ofiarom II wojny światowej. Z okazji zakończenia niemieckiej okupacji
Wągrowca złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej
oraz przy tablicy poświęconej przedwojennemu burmistrzowi Wągrowca Szymonowi
Wachowiakowi oraz pięciu pracownikom magistratu, którzy zginęli 2 września 1939
roku pod gruzami zbombardowanego ratusza.
ad.pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na
2017 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/181/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad. pkt 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Krzysztof Tyborski
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 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 20 radnych.
Rada Miejska 19 - głosami „za”, przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/182/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad. pkt 8
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej – Piotr Seemann zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/183/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej – Tomasz Kruk
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/184/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad. pkt 10
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady
Miejskiej – Małgorzata Fimiak zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
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zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2017 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 wzięło udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/185/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że na podstawie art. 15 ust. 3 oraz
art. 219 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
z budżetu jednostki samorządy terytorialnego mogą być udzielane dotacje
przedmiotowe dla zakładów budżetowych do wysokości 50% kosztów działalności
zakładu, kalkulowane według stawek jednostkowych. Dotacja przedmiotowa
stanowi zatem swoiste uzupełnienie przychodów zakładu w związku z realizacją
usług, które ze swej natury są deficytowe. W związku ze zmianami organizacyjnymi
występuje konieczność aktualizacji obecnie obowiązujących dotacji przedmiotowych
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu. W związku z tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu nie będzie otrzymywał dotacji przedmiotowej do utrzymania placów
zabaw i boisk. Powiedziała też, że ustalona niniejszą uchwałą zmiana dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu będzie obowiązywać od 1 marca 2017 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.
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W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXVIII/186/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 12
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy
środków wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego
z zakładem budżetowym.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870
z późn. zm.) samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od
towarów i usług, z tym, że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca
z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem. Art. 16 ust. 2 pkt 6 określa,
iż zasady ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających
z rozliczenia podatku VAT związanego z zakładem budżetowym określa organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – rada gminy. W związku
z powyższym Skarbnik powiedziała, że podjęcie stosownej uchwały uznaje się za
konieczne i uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad ustalania
i przekazywania z budżetu gminy środków wynikających z rozliczenia
podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
Uchwała Nr XXVIII/187/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad. pkt 13
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
• w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi wydzierżawienia lokalu
gastronomicznego oraz przejęcia obiektu lodowiska przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wągrowcu ulega zmianie plan dochodów i wydatków w ramach
rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej. Plan dochodów z wpływu najmu
i dzierżawy składników majątkowych zwiększa się o kwotę 27 355,00 zł oraz
zmniejsza się o kwotę 670 000,00 zł z tytułu wpływów z usług. Plan wydatków
natomiast zmniejsza się o kwotę 535 009,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:
Dział
926 –
Kultura
fizyczna

Rozdział
92604 – Instytucje kultury
fizycznej

92604 - ogółem
•

•

§
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4440
4500
4520

Zwiększenie
-----21 231,00
-2 178,00
---23 409,00

Zmniejszenie
142 070,00
31 218,00
4 426,00
18 000,00
347 900,00
-2 400,00
-6 564,00
4,00
5 836,00
558 418,00

dodatkowo plan wydatków w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 26 654,00 zł jednocześnie
zwiększając plan wydatków o kwotę 26 600,00 zł w zakresie rozdziału 85415 –
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczając środki na
stypendia dla uczniów oraz nagrody edukacyjne Burmistrza Miasta Wągrowca w
ramach „Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” oraz
w rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 54,00 zł z tytułu zwrotu dotacji
otrzymanej w nadmiernej wysokości;
dokonuje
również przesunięcia w planie wydatków na zadania zlecone
w zakresie działu 855 – Rodzina zgodnie z zestawieniem
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85502 - Świadczenia
-15,00
rodzinne, świadczenia z
4120
4040
15,00
-funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85502 - ogółem
15,00
15,00
• w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały nr XXVII/179/2016 z dnia 20 grudnia 2016
r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zostały usunięte pozycje ze stanami
zerowymi.
Zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionych autopoprawek treść projektu
przedmiotowej uchwały uzyskał następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
100 233 256,50 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 88 408 654,50 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 11 824 602,00 zł;
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej w całości otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
102 066 595,50 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 81 367 812,50 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 698 783,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej w całości otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 1 833 339,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych”;
6) w § 4 kwotę „4 782 014,68 zł” zastępuje się kwotą „4 889 650,68 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr
3 do niniejszej uchwały;
8) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z
tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 889 650,68
z, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie
1 000 000,00 zł”;
9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr
4 do niniejszej uchwały;”
855 –
Rodzina
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Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że plan dochodów
zwiększa się o kwotę 49,50 zł w zakresie rozdziału 80101- Szkoły podstawowe
zwiększając o kwotę 49,50 zł plan wydatków w zakresie rozdziału – 80101- Szkoły
podstawowe przeznaczając środki na zwrot dotacji oraz płatności pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Plan dochodów zwiększa się o kwotę
800,00 zł w zakresie rozdziału 85501 – Świadczenie wychowawcze w tym wpływy
z pozostałych odsetek 100,00 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 700,00 zł zwiększając o kwotę
800,00 zł plan wydatków w zakresie rozdziału – 85501 – Świadczenie
wychowawcze z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości 700,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł.
Plan wydatków w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie zakupu pozostałych usług zmniejsza się o kwotę
54 579,60 zł zwiększając plan wydatków w zakresie rozdziału :
- 92118 - Muzea w wysokości 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne o zmienionej
nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu”,
- 60016 – Drogi publiczne gminne o dodatkową kwotę 2 925,60 zł na opłacenie
umowy najmu z PKP „Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie
drogi”,
- 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę
26 600,00 zł
przeznaczając środki na stypendia dla uczniów oraz nagrody edukacyjne
Burmistrza Miasta Wągrowca w ramach „Lokalnego Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”,
- 80104 – Przedszkola o kwotę 54,00 zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej
w nadmiernej wysokości.
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi wydzierżawienia lokalu
gastronomicznego oraz przejęcia obiektu lodowiska przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Wągrowcu ulega zmianie plan dochodów i wydatków w ramach
rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej. Plan dochodów z wpływu najmu
i dzierżawy składników majątkowych zwiększa się o kwotę 27 355,00 zł oraz
zmniejsza się o kwotę 670 000,00 zł z tytułu wpływów z usług. Plan wydatków
natomiast zmniejsza się ogółem o kwotę 535 009,00 zł w zakresie wydatków
bieżących. W związku ze zmianami w zakresie planu dochodów i wydatków
budżetu celem jego zbilansowania przystępuje się do dodatkowej emisji obligacji
komunalnych w kwocie 107 636,00 zł. Zwiększa się przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych do kwoty 4 889 650,68 zł.
W załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały nr XXVII/179/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. zostały usunięte pozycje ze stanami
zerowymi. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu - przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych zabezpiecza się w kwocie 4 889 650,68 zł.
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Zbigniew Byczyński, który zadał pytanie Panu
Burmistrzowi – kto jest nowym najemcą restauracji przy OSiR i czy pracownikom
grożą zwolnienia.
Burmistrz w odpowiedzi radnemu powiedział, że lokalem na chwilę obecną
zarządza grupa pracowników, którzy pracowali do tej pory i nie ma obaw, że będą
zwolnione.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z przedłożoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXVIII/188/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad.pkt 14
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 2017 – 2033.
W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok przedłożyła również w imieniu Burmistrza autopoprawkę do
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033, która spowodowana była
koniecznością zapewnienia zgodności obu przywołanych powyżej uchwał.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym
w zadaniu „E-integracja mieszkańców Wągrowca”- Zapewnienie trwałości projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” zaktualizowano limit zobowiązań na
kwotę 59 832,00 zł. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania
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pozostałe o charakterze majątkowym w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa
budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu” ulegają zmianie łączne nakłady
finansowe z kwoty 925 000,00 zł do wysokości 1 025 000,00 zł, zabezpieczając 25
000,00 zł na rok 2017 oraz 1 000 000,00 zł na rok 2018. Zwiększenie nakładów
w roku 2018 na realizację ww. zadania jest wynikiem prawdopodobieństwa
wystąpienia przy jego realizacji pomocy publicznej, co wiąże się ze zmniejszeniem
wartości dofinansowania ze środków unijnych. W załączniku określającym
szczegóły wieloletniej prognozy finansowej w związku ze zmianami w budżecie na
2017 r. ulegają zmniejszeniu planowane dochody budżetu o kwotę 641 795,50 zł do
wysokości 100 233 256,50 zł. Natomiast plan wydatków budżetu na 2017 rok
zmniejsza się o kwotę 534 159,50 zł do kwoty 102 066 595,50 zł. W 2017 roku plan
dochodów bieżących wynosi 88 408 654,50 zł, natomiast plan wydatków bieżących
wynosi 81 367 812,50 zł. Planowane wielkości budżetowe w latach 2017-2033
zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ufp. Zwiększa się o
kwotę 107 636,00 zł wartość planowanych na rok 2017 emisji obligacji
komunalnych, zwiększając równocześnie planowaną kwotę długu na kolejne lata.
Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 26 644 059,40 zł. Dodatkowo
wyemitowane obligacje komunalne planuje się spłacić w 2026 roku. W roku 2017
spłata zobowiązań Miasta z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz wykupu innych
papierów wartościowych wraz z odsetkami stanowi 3,74 % dochodów, a tym
samym jest zachowany wymóg dotyczący dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań
wynikający z art. 243 ust 1 ufp, który w 2017 r. wynosi 10,91 % planowanych
dochodów. Relacja ta na podstawie planowanych wielkości zachowana jest również
w następnych latach prognozy tj. do 2033 roku. Uzupełniono również pozycje
dochodów i wydatków związanych z finansowaniem programów, projektów lub
zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. Dodatkowo
zaktualizowano również pozostałe wielkości prognozy, które uległy modyfikacji
w następstwie zmian wprowadzonych do tegorocznego budżetu. Proponowane
zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w treści samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że w ramach załącznika określającego
przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub
zadania pozostałe o charakterze bieżącym dokonuje się zmian w zakresie
dotychczasowych przedsięwzięć :
• w zadaniu pn. „E-integracja mieszkańców Wągrowca”- Zapewnienie trwałości
projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zaktualizowano limit
zobowiązań na kwotę 59 832,00 zł,
• w zadaniu pn. „Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie
drogi” zmienia się łączny limit nakładów finansowych na kwotę 78 228,00 zł,
limity roczne na kwoty 15 645,60 zł oraz okres realizacji w latach 2017-2021
(podpisana umowa najmu).
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W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze
majątkowym:
• w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w
Wągrowcu” ulegają zmianie łączne nakłady finansowe z kwoty 4 000 000,00 zł
do wysokości 1 025 000,00 zł, oraz okres realizacji na lata 2017-2018 zabezpieczając 25 000,00 zł na rok 2017 oraz 1 000 000,00 zł na rok 2018.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy finansowej w związku
ze zmianami w budżecie na 2017 r. ulegają zmniejszeniu planowane dochody
budżetu o kwotę 641 795,50 zł do wysokości 100 233 256,50 zł. Natomiast plan
wydatków budżetu na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 534 159,50 zł do kwoty
102 066 595,50 zł. W 2017 roku plan dochodów bieżących wynosi 88 408 654,50
zł, natomiast plan wydatków bieżących wynosi 81 367 812,50 zł.
Planowane wielkości budżetowe w latach 2017-2033 zapewniają przestrzeganie
zasady, o której mowa w art. 242 ufp.
Zwiększa się o kwotę 107 636,00 zł wartość planowanych na rok 2017 emisji
obligacji komunalnych, zwiększając równocześnie planowaną kwotę długu na
kolejne lata. Kwota długu na koniec 2017 roku wynosi 26 644 059,40 zł. Dodatkowo
wyemitowane obligacje komunalne planuje się spłacić w 2026 roku.
W roku 2017 spłata zobowiązań Miasta z tytułu rat kredytów i pożyczek oraz
wykupu innych papierów wartościowych wraz z odsetkami stanowi 3,74 %
dochodów, a tym samym jest zachowany wymóg dotyczący dopuszczalnego limitu
spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ust 1 ufp, który w 2017 r. wynosi 10,91 %
planowanych dochodów. Relacja ta na podstawie planowanych wielkości
zachowana jest również w następnych latach prognozy tj. do 2033 roku.
Uzupełniono również pozycje dochodów i wydatków związanych z finansowaniem
programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3 ufp.
Dodatkowo zaktualizowano również pozostałe wielkości prognozy, które uległy
modyfikacji w następstwie zmian wprowadzonych do tegorocznego budżetu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał Tomasz Kruk w temacie pomocy publicznej w przypadku
planowanej inwestycji – rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego.
Zdaniem radnego jest to niebezpieczeństwo i chciał się dowiedzieć z czego wynika
konieczność przyjęcia takiego rozwiązania.
Skarbnik Miejski – Alina Dotka powiedziała, że na obecną chwilę przebudowa –
rozbudowa muzeum jest na etapie składania projektu i jest jeszcze wiele
niewiadomych i dlatego zostało to przedstawione w autopoprawce jako pomoc
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publiczna gdyż na tą chwilę nie wiemy jakie możemy otrzymać dofinansowanie
unijne czy w wysokości 85% czy 80% kosztów realizacji wspomnianej inwestycji.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017
– 2033.
Uchwała Nr XXVIII/189/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 15 minutową przerwę do godz. 1710.
ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat
za
korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1985) wprowadza zmiany
w zakresie opłat za każdą godzinę przekraczającą ustalony przez gminy czas na
realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Jednocześnie w ustawie
o systemie oświaty w art. 14 w ust. 5 w pkt 1 wprowadzono do wyliczenia nowe
brzmienie: „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 prowadzonych przez gminę”. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
1 grudnia 2016 r. przepisy stosuje się po raz pierwszy do ustalenia na rok 2017
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na
dzieci 6-letnie korzystające z wychowania przedszkolnego. Wobec powyższego,
Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

19

W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec.
Uchwała Nr XXVIII/190/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad.pkt 16
Inspektor Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Iwona Łosińska w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazw ulicom.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że stosownie do art. 18 ust. 2 pkt
13 ustawy o samorządzie gminnym nadawanie nazw ulicom należy do wyłącznej
kompetencji rady gminy. Konieczność regulacji prawnej dotyczącej nazwania
odcinków dróg oraz rond wynika z faktu zakończenia inwestycji drogowych,
a w przypadku ulicy Kukułczej - realizacji zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Osada 3” w Wągrowcu. Ulica 11 Listopada
oraz ronda są drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
natomiast projektowana ulica Kukułcza, której pas drogowy został wydzielony
geodezyjnie, będzie publiczną drogą gminną. Koszt realizacji uchwały związany
z oznakowaniem ulic i skrzyżowań wyniesie ca 1500 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom.
Uchwała Nr XXVII/191/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 17
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – Pan Krzysztof Tyborski
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej
działalności
Kierownika
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Wągrowcu.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 20 grudnia 2016 r. r. do Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu została skierowana skarga z dnia 9 grudnia
2016 r. H. G. na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Pani H.G. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej złożyła obszerne wyjaśnienia, które
Komisja skonfrontowała w wyjaśnieniami oraz czynnościami podjętymi przez
MOPS. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się żadnych uchybień w obowiązkach
i procedurach obowiązujących MOPS, które realizowane były przy udzielaniu
pomocy społecznej H.G. W związku z powyższym powiedział, że skarga H. G. jest
nieuzasadniona.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie skargi dotyczącej
działalności
Kierownika
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXVIII/192/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad.pkt 18 i 19
Radny Dariusz Bąk zadał pytanie Burmistrzowi – czy w Wągrowcu prowadzone są
badania czystości powietrza i czy przygotowywany jest program wspierania
mieszkańców, którzy by chcieli dokonać wymiany pieca węglowego starego typu na
nowy piec grzewczy.
W odpowiedzi radnemu Burmistrz Miasta powiedział, że jesteśmy jednym z tych
szczęśliwszych miast gdzie analiza powietrza występuje i oświadczył, że
urządzenie pomiarowe, które znajduje się przy ulicy Lipowej wskazuje również
w Wągrowcu przekroczenie pyłu zawieszonego PM10. Mówił, że od 2-3 miesięcy
wiele na ten temat mówi się w województwie, że został przygotowany projekt, który
odnosi się do możliwości naprawczych. Wspomniał również, że problem ten
zgłaszają mu mieszkańcy. W kwestii związanej z dofinansowaniem zmiany systemu
grzewczego powiedział, że należy poczekać za rozwiązaniami planowanymi na
poziomie kraju, gdyż wiele mówi się o tym, że samorządy będą wzmacniane
o instrumenty zachęcające do zmiany sytemu grzewczego.
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ad.pkt 20
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

