Protokół Nr XXX/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 marca 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1800.
Otwarcia obrad XXX 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 19 radnych, na ogólny stan 20 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecna usprawiedliwiona radna Małgorzata Fimiak.
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 - radny Jacek Dzwoniarski.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXIX sesji z 23 lutego br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do przesłanego porządku obrad .
Porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXIX sesji z 23 lutego br.
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3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Mieścisko
zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu
samopomocy dla osób psychicznie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy
Mieścisko.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wągrowcu za 2016 r.
12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny za 2016
rok.
13. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca za rok
2016.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
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ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęła do Rady Miejskiej pozytywna opinia Wielkopolskiego
Kuratorium Oświaty dotycząca uchwały Nr XXIX/196/2017 z 23 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego i oznajmił, że jest ona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego dla
przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego;
- 1 marca uczestniczył w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”;
- 17 marca uczestniczył w otwarciu wystawy „Śladami przodków’”, która odbyła się
w Muzeum Regionalnym;
- 25 marca uczestniczył w spotkaniu z autorem wielu prac poświęconych
Żołnierzom Wyklętych – synem Tadeusza Płużańskiego, które odbyło się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. W spotkaniu uczestniczyli również radni: Piotr
Plewa, Marek Drobik i Jacek Dzwoniarski.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
16 marca komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o., której tematem była działalność finansowa Spółki oraz efekty
reorganizacji. 23 marca na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej – radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że w okresie
międzysesyjnym komisja obradowała dwa razy. 14 marca komisja odbyła
posiedzenie wyjazdowe w Przedszkolu Nr 1, 6 i 7, którego tematem było
funkcjonowanie przedszkoli publicznych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
23 marca na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem
projektów uchwał sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 15 marca tematem
komisji było utrzymanie ładu i porządku na terenie miasta. 23 marca na wspólnym
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posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Poinformował również radnych, że Komisja Rozwoju Miasta pozytywnie
zaopiniowała wniosek radnego Marka Drobika dotyczący powołania Doraźnej
Komisji ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Transparentności, który na ostatniej sesji
Rady został skierowany do Komisji celem zaopiniowania.
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:
- 25 lutego – na zaproszenie wągrowieckich harcerzy – uczestniczył w obchodach
Dnia Myśli Braterskiej, święcie przyjaźni, obchodzonego przez skautów i harcerzy
na całym świecie. Podczas spotkania w Centrum Edukacji Leśnej w Kaliskach,
które rozpoczęła polowa msza święta, miał okazję podziękować harcerzom za
aktywną działalność na terenie naszego miasta, w tym także udział w miejskich
uroczystościach patriotycznych;
- dzień później wręczył puchary i medale w Turnieju Piłki Nożnej rocznika 2004
o Puchar Burmistrza Wągrowca. W tym roku w hali wągrowieckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w zawodach tych rywalizowało siedem drużyn, a przechodni
puchar trafił do rąk młodych piłkarzy z UKS Concord Murowana Goślina;
- 26 marca uczestniczył w Walnym Zebraniu Polskiego Związku Wędkarskiego;
- 1 marca, na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii, zorganizował
w Urzędzie Miejskim spotkanie, podczas którego omawiano sposoby zwalczenia
ptasiej grypy, której przypadki odkryto na terenie naszego miasta i powiatu.
- tego samego dnia – wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Zastępcą
Burmistrza – oddał hołd pamięci żołnierzom niezłomnym, z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem
upamiętniającym pamięć walczących podczas II wojny światowej, oficjalnie
odsłonięto tablicę z nazwą ronda na skrzyżowaniu ul. Kcyńskiej z Przemysłową
i Lipową, któremu zostało nadane imię rtm. Witolda Pileckiego. Stamtąd zebrani
udali się na Rynek, by tam – w asyście młodzieży z wągrowieckich szkół oraz
strzelców ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” – uroczyście otworzyć wystawę
plenerową pn. „Odzyskiwani Bohaterowie” przygotowanej przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Historyczna;
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- z początkiem marca Urząd Miejski rozpoczął dystrybucję do mieszkańców oraz
firm działających na terenie naszego miasta prawie 4200 książeczek opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnym. Podobnie jak w latach ubiegłych
dostarczali je – pod wskazane w deklaracjach adresy – gońcy, zatrudnieni w tym
celu przez Urząd Miejski. Taki sposób dystrybucji książek opłat jest tańszy niż
korzystanie z usług Poczty Polskiej;
- 4 marca młodzi piłkarze nożni Nielby Wągrowiec tryumfowali w Finale Halowych
Mistrzostw OZPN Piła w kategorii młodzików. W zawodach, które odbyły się w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu, rywalizowało osiem najlepszych drużyn
w regionie w tej kategorii wiekowej. Burmistrz miał przyjemność wręczyć medale,
dyplomy i puchary zarówno uczestnikom, jak i zwycięzcom tych zawodów;
- 8 marca jeden z mieszkańców naszego miasta odebrał z rąk Burmistrza
Wągrowiecką Kartę Seniora z numerem 3000. Przypomniał, że w roku 2016,
a dokładnie od 1 czerwca do końca grudnia, wydano aż 2859 kart, a od stycznia
2017 roku wydano już ich 141 (w tym 17 dla osób, które dopiero w bieżącym roku
ukończyły 60 lat);
- tego samego dnia wziął udział w otwarciu wystawy prac rękodzielniczych
wykonanych przez słuchaczki Sekcji Rękodzieła z Wągrowieckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Na ekspozycję, która została wystawiona w Miejskiej Bibliotece
Publicznej, składało się kilkaset pięknych prac, wykonanych w różnych technikach
artystycznych. Można ją zwiedzać do Świąt Wielkanocnych;
- 12 marca zakończyły się zmagania 12 drużyn z pięciu województw,
rywalizujących w dorocznym Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców
w Wągrowcu. W ciągu trzech dni rozegrano 96 spotkań. Wśród rywalizujących
drużyn nie zabrakło nielbistów, którzy stanęli na podium na III miejscu. Zwycięski
puchar odebrali z rąk Burmistrza gimnazjaliści z Gwardii Opole;
- 13 marca uczestniczył w konferencji Szlaku Piastowskiego, która odbyła się
w Gnieźnie;
- 14 marca odwiedził Burmistrza Marcin Urbaś, pierwszy polski sprinter, który
pokonał 200 metrów w czasie poniżej 20 sekund (19,98 sek). Podczas tej miłej
wizyty omawiał z reprezentantem Polski m.in. możliwości współpracy w zakresie
rozwoju lekkiej atletyki w Wągrowcu;
- 15 marca uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia im.
ks. Jerzego Niwarda Musolffa;
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- 16 marca w kolejnym publicznym miejscu w naszym mieście pojawił się
defibrylator. Tym razem został on zawieszony w ogólnodostępnym miejscu
w Aquaparku. Burmistrz chciałby, aby docelowo takie urządzenia były
zainstalowane we wszystkich najczęściej uczęszczanych miejscach Wągrowca.
Przypomniał,
że
akcję
montowania
automatycznych
defibrylatorów
w ogólnodostępnych miejscach zainicjował radny Krzysztof Tyborski, dzięki czemu
takie urządzenia są już zamontowane w MDK, w budynku dworca kolejowego oraz
w Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 17 marca Wągrowiec gościł Jerzego Buzka. Były premier i przewodniczący
Parlamentu Europejskiego, a obecnie poseł europarlamentu odwiedził nasze
miasto po raz pierwszy, by ze swadą i ogromną kulturą poprowadzić konferencję
pn. Europa samorządowa – wyzwania, szanse i zagrożenia;
- tego samego dnia w Muzeum Regionalnym otwarta została wystawa pn.
„Śladami przodków. Odkrycia archeologiczne na ziemi wągrowieckiej”, która jest
jednym z najważniejszych wydarzeń w jubileuszowym roku 30-lecia naszej
placówki. Na ekspozycji zgromadzono setki obiektów archeologicznych,
ilustrujących dzieje Wągrowca i ziemi wągrowieckiej – od czasów najdawniejszych,
do współczesności. Większość zgromadzonych obiektów pochodzi z badań
realizowanych od kilkunastu lat przez muzeum w Wągrowcu. Dzięki badaniom
archeologicznym wiemy dziś znacznie więcej o przeszłości miasta i jego okolic,
a zbiory muzeum wzbogaciły się o tysiące zabytków zinwentaryzowanych podczas
prac terenowych. Stopniowo wypełniane są kolejne „białe plamy” w wiedzy na temat
przeszłości ziemi wągrowieckiej. Wystawa będzie czynna do 14 maja br.;
- w związku z rosnącą frekwencją, od 21 marca Aquapark wydłużył czas otwarcia.
We wtorki, środy, czwartki i piątki basen sportowy naszej pływalni będzie otwarty
już o godz. 6:00 rano. Część rekreacyjna będzie udostępniana bez zmian od godz.
7:00 rano. Przypomniał, że w ubiegłym roku Aquapark odwiedziła rekordowa liczba
181 037 osób. Dzięki temu przychody netto spółki wzrosły do największego w jego
historii poziomu ponad 2,07 mln zł. Były one wyższe o prawie 240 tys. od
uzyskanych rok wcześniej. Tak dobre wyniki to m.in. efekt rosnącej liczby osób
korzystających z usług Aquaparku;
- aż 127 uczennic i uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych zgromadziła
czwarta już edycja Powiatowego Konkursu Języków Obcych, który 22 marca
odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Wśród najlepszych
językowców znalazło się dwoje uczniów z miejskiego Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu.
Laureatom konkursu nagrody wręczyła w imieniu Burmistrza Kierownik Wydziału
Oświaty;
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- 21 i 22 marca uczestniczył w Walnym Zebraniu Związku Miasta Polskich;
- 27 marca miał przyjemność złożyć gratulacje i podziękowania laureatom
Dorocznej Honorowej Nagrody Kulturalnej „Pałuckie Koziołki”. W tym roku
nagrodę tę - przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej - za wkład
w pielęgnowanie i propagowanie naszej kultury oraz dziedzictwa historycznego
otrzymali: publicysta Głosu Wągrowieckiego Rafał Różak oraz ks. Marek Rerek,
proboszcz parafii pw. św. ap. Piotra i Pawła w Łeknie;
- 28 marca wziął udział w otwarciu VIII Powiatowych Targów Edukacyjnych.
Kończąc wystąpienie przekazał radnym radosną informację o przyznaniu naszemu
miastu 3,2 mln złotych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr
3 przy ulicy Letniej oraz 148 tys. złotych na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 3.
Przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
ad.pkt 6
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:
- pismem z 13 marca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 14 880,00 zł w rozdziale Pomoc w zakresie
dożywiania z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”;
- Wojewoda Wielkopolski pismem z 22 marca 2017 roku zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 w rozdziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
137 588,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku
zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
- pismem z 20 marca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował
o planowanej dotacji celowej na 2017 rok w kwocie 1 004 838,00 zł przeznaczonej
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od
stycznia do grudnia 2017 r. Zgodnie z ww. pismem zmniejszono plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 363 936,00 zł dostosowując plan dochodów
w rozdziale Przedszkola do wskazanej kwoty.
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W związku z przyznaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020) dofinansowania na realizację projektu pn.
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec” (główny zakres projektu to budowa sali gimnastycznej) zwiększono
plan dochodów o kwotę 1 677 228,00 zł jako dotację celową w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, rozdział Szkoły podstawowe.
Zwiększono również plan wydatków o kwotę 1 677 228,00 zł jako wydatek
finansowany ze środków europejskich na ww. zadanie. Łączne wydatki
inwestycyjne na realizację powyższego projektu w 2017 roku wynoszą
2 077 228,00 zł. W ramach rozdziału Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego dokonano zmian w planie wydatków w kwocie 329 068,00 zł
w następujących paragrafach:
Rozdział
75085

Paragraf
4210
4260
4270
4300
4360
4400
4420

Razem

Zwiększenia

Zmniejszenia
50 956,00
103 500,00
11 800,00
125 312,00
47 500,00

16 000,00
16 000,00

6 000,00
345 068,00

W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w 2016 r. wystąpiła potrzeba zwiększenia planu dochodów
i wydatków w ramach rozdziału Świadczenia wychowawcze o kwotę 4 600,00 zł
w zakresie wpływów ze zwrotów pobranych nienależnie świadczeń i odsetek.
Dokonano przesunięcia w ramach Oświaty i wychowania w planie wydatków
według poniższego zestawienia:
Rozdział
80104

Razem
80149

Razem

Paragraf
4010
4110
4120
4440
2310
4330
4010
4110
4120
4440

Zwiększenia
----20 304,00
20 304,00
145 210,00
25 234,62
3 570,96
10 208,00
198 414,41

Zmniejszenia
145 210,00
25 234,62
3 570,96
10 208,00
20 304,00
-218 718,41
------
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Uruchomiono wolne środki w wysokości 330 615,00 zł przeznaczając je na
następujące zadania:
Drogi publiczne gminne
opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa ulic: 130.000,00 zł
Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu”
opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa ulic: K. 80 000,00 zł
Bonowskiego i W. Kowalskiego:
Administracja publiczna
zaliczki na czynności komornicze, opłaty sądowe związane z egzekucją

10 000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
34 397,00 zł
uczniów – stypendia dla uczniów – 20%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększenie w budżecie wydatków na opracowanie dokumentacji na zadanie 20.000,00 zł
„Budowa Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum w Wągrowcu na wydruk 300
egzemplarzy publikacji „Śladami przodków. Odkrycia archeologiczne na ziemi
wągrowieckiej”

2 500,00 zł

Kultura fizyczna
6 350,00 zł
wykonanie chodnika wraz z miejscami postojowymi przy pasie rekreacyjnym
8 000,00 zł
budowa wiaty na polu namiotowym
ułożenie kostki brukowej pod wiatą piknikowo-biwakową
4 500,00 zł

Pozostała kwota 34 868,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie różnicy
powstałej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w rozdziale Przedszkola.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki Skarbnik Miejski powiedziała,
że treść projektu przedmiotowej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
101 922 861,84 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 88 306 031,84 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 830,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
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„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
104 086 815,84 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 81 365 804,84zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 22 721 011,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 2 163 954,00 zł zostanie finansowany przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „4 889 650,68 zł” zastępuje się kwotą „5 220 265,68 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem
z 21 lutego 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na
zadania zlecone o kwotę 177,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie
Dużej Rodziny. Pismem z 13 marca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 14 880,00 zł w rozdziale Pomoc
w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.Wojewoda Wielkopolski pismem
z 22 marca 2017 roku zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w rozdziale
Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 137 588,00 zł przeznaczając na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku zgodnie z ustawa o systemie
oświaty.
Plan dochodów zwiększa się o kwotę 4 699,91 zł w zakresie rozdziału 80101Wpływy z różnych dochodów jako wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie
i zniszczone mienia zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków w tym
rozdziale na usługi remontowe.
W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w 2016 r. wystąpiła potrzeba zwiększenia planu dochodów
i wydatków w ramach rozdziału Świadczenia wychowawcze o kwotę 4 600,00 zł
w zakresie wpływów ze zwrotów pobranych nienależnie świadczeń i odsetek.
W związku z przyznaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020) dofinansowania na realizację projektu pn.
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
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Wągrowiec” (główny zakres projektu to budowa sali gimnastycznej) zwiększa się
plan dochodów o kwotę 1 677 228,00 zł jako dotację celową w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich, rozdział Szkoły podstawowe.
Zwiększa się również plan wydatków o kwotę 1 677 228,00 zł jako wydatek
finansowany ze środków europejskich na ww. zadanie. Łączne wydatki
inwestycyjne na realizację powyższego projektu w 2017 roku wynoszą
2 077 228,00 zł.
Pismem z 20 marca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował
o planowanej dotacji celowej na 2017 rok w kwocie 1 004 838,00 zł przeznaczonej
na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego za okres od
stycznia do grudnia 2017 r. Zgodnie z ww. pismem zmniejsza się plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 363 936,00 zł dostosowując plan dochodów
w rozdziale Przedszkola do wskazanej kwoty.
Plan wydatków zmniejsza się w zakresie rozdziału 75085 – Wspólna obsługa
jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych
paragrafach łącznie
o kwotę 460 808,00 zł.
Pismem z 27 stycznia 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów poinformował
o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej określonych dla
gmin na 2017 rok oraz o planowanych dochodach Gminy Miejskiej Wągrowiec
z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie
z powyższym pismem zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej
subwencji ogólnej o kwotę 8 121,00 zł.
Zmniejsza się również planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8 441,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport
zbiorowy o kwotę 60 000,00 zł w zakresie pozostałych usług jako rekompensatę na
pokrycie zwiększonego zadania przewozowego od X-XII 2016 roku dla Zakładu
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu.
Dokonano również zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 496,00 zł w ramach
rozdziału 75023 – Urzędy gmin w związku z odprawą emerytalną pracownikaobniżenie wieku emerytalnego w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.12.1998
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późn. zm., które
wchodzą w życie od dnia 01.10.2017r.
Plan wydatków zwiększa się w zakresie rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby o kwotę 5 500,00 zł w formie dotacji celowej dla Miejskiego Domu
Kultury w Wągrowcu z przeznaczeniem na:
3 000,00 zł
• zakup przyczepy i ubezpieczenia
• zakup skrzynki komputerowej przystosowanej do prac 2 500,00 zł
graficznych – 1 szt.
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Zwiększa się plan wydatków w ramach rozdziału 92116- Biblioteki na formie
udzielonej dotacji celowej w kwocie 500,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wągrowcu na zakup nagród dla uczestników Konkursu na pisankę wielkanocną
2017 – „Zamienię się w pisanki ozdobione kule przepiękne kraszanki szykujmy
cebulę”.
Plan wydatków budżetu zwiększa się w zakresie rozdziału 92604 – Instytucje
kultury fizycznej o kwotę 30 633,00 zł na utrzymanie placów zabaw, boisk
szkolnych, siłowni plenerowej oraz ścieżki zdrowia. Zgodnie z Zarządzeniem
Nr 193/2016 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 07.11.2016 r. zmienionym
Zarządzeniem Nr 239/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu z dniem 1 marca 2017 roku realizuje zadania związane z utrzymaniem
składników mienia komunalnego wymienionych w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
Uruchamia się wolne środki w wysokości 330 615,00 zł przeznaczając na
następujące zadania:
Drogi publiczne gminne
1. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa 130 000,00 zł
ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu”
2. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa ulic:
K. Bonowskiego i W. Kowalskiego:
80 000,00zł
Administracja publiczna
1. zaliczki na czynności
z egzekucją

komornicze,

opłaty

sądowe

Edukacyjna opieka wychowawcza
1. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o
socjalnym dla uczniów – stypendia dla uczniów – 20%

związane 10 000,00 zł

charakterze
34 397,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. zwiększenie w budżecie wydatków na opracowanie dokumentacji na 20 000,00 zł
zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych"
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum w Wągrowcu na wydruk
300
egzemplarzy
publikacji
„Śladami
przodków.
Odkrycia
archeologiczne na ziemi wągrowieckiej”

2 500,00 zł

Kultura fizyczna
1. wykonanie chodnika wraz z miejscami postojowymi przy pasie 6 350,00 zł
rekreacyjnym
8 000,00 zł
2. budowa wiaty na polu namiotowym
3. ułożenie kostki brukowej pod wiatą piknikowo-biwakową
4 500,00 zł
zadania do wykonania przez OSiR w Wągrowcu
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Pozostała kwota 34 868,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie różnicy
powstałej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w rozdziale Przedszkola.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu, w tym z aktualizacją
odpisu na ZFŚS w 2017 roku.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie
330 615,00 zł;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami na 2017 r;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Jakub Zadroga, który zadał pytanie Burmistrzowi – na
jakiej podstawie i według jakich kryteriów zostały w budżecie zaplanowane środki
na opracowanie dokumentacji budowy ulic: Bonowskiego, Kowalskiego oraz
przebudowę ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza.
W odpowiedzi radnemu Burmistrz powiedział, że na budowę ulic: Bonowskiego
i Kowalskiego dokumentacje były już przygotowane w ubiegłej kadencji i są
nieaktualne i zadaniem miasta jest aktualizacja takich planów. W sprawie
przeznaczenia środków na opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Jeżyka,
Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza powiedział, że jeżeli będziemy mieli te
dokumentacje opracowane, to będzie możliwość ubiegania się o środki
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na remonty tych ulic.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 3 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Uchwała Nr XXX/200/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
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W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok - Skarbnik Miejski w imieniu Burmistrza wniosła
autopoprawkę do omawianego projektu, 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 „Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
Wągrowiec-Taszarowo” zaktualizowano okres realizacji na lata 2015-2017. Pismem
z 29.03.2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na
dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
w placówkach oświatowych Gminy miejskiej Wągrowiec” (główny zakres projektu to
budowa sali gimnastycznej). W związku z dofinansowaniem zadania ze środków
unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dokonano przesunięcia przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty
lub zadania pozostałe do wydatków na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych. Do wydatków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przesunięto zadanie- o charakterze
majątkowym:
- „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec” (RPWP.09.03.03-30-0062/16)” zmieniając łączne nakłady finansowe
w latach 2017 -2018 do wysokości 4 547 228,00 zł, w tym limit nakładów w roku
2017 do kwoty 2 077 228,00 zł, w 2018 roku do 2 470,000,00 zł.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie
wolnych środków zwiększa się o kwotę 330 615,00 zł planowane przychody celem
sfinansowania deficytu roku 2017. Uaktualniono także pozostałe wielkości
prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku.
Proponowane zmiany nie spowodowały konieczności wprowadzenia zmian w treści
samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że występujące
rozbieżności pomiędzy danymi ujętymi w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy
Finansowej i w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dotyczące wydatków
majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wykazano w wielkościach zgodnych
z regułą przyjętą do ustalenia tych wielkości (różnica stanowi wydatki
niekwalifikowane ujęte w paragrafach z końcówką „0”. W ramach załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym w zadaniu „Opracowanie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
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Wągrowiec-Taszarowo” zaktualizowano okres realizacji na lata 2015-2017. Pismem
z 29 marca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dotację
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na
dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój
infrastruktury edukacyjnej
w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Wągrowiec” (główny zakres projektu to
budowa sali gimnastycznej). W związku z dofinansowaniem zadania ze środków
unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dokonuje się przesunięcia przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe do wydatków na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych.
Do wydatków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przesunięto zadanie:
- o charakterze majątkowym:
• „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec” (RPWP.09.03.03-30-0062/16)” zmieniając łączne nakłady finansowe w
latach 2017 -2018 do wysokości 4 547 228,00 zł, w tym limit nakładów w roku 2017
do kwoty 2 077 228,00 zł, w 2018 roku do 2 470 000,00 zł.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie
wolnych środków zwiększa się o kwotę 330 615,00 zł planowane przychody celem
sfinansowania deficytu roku 2017.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku.
Zaktualizowano limity zobowiązań dla zadań ujętych w załączniku określającym
przedsięwzięcia wieloletnie.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Od godz. 17.00 w obradach sesji nie uczestniczył radny Krzysztof Bucholc. Stan
radnych do końca sesji wynosił 18 radnych.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXX/201/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad. pkt 8
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że z dniem 11 stycznia 2017 roku
w życie weszła ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 września 2017 roku każda
6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty
z mocy ustawy przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową (art. 117),
a gimnazja ulegają likwidacji z mocy ustawy (art. 127) poprzez wygaszanie.
Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na
mocy, których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy
typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły (art. 129). Przekształcenie lub
włączenie samodzielnego gimnazjum powoduje, że cały zasób kadrowy i materialny
likwidowanego gimnazjum przekazany zostaje na potrzeby zadań oświatowych
szkoły powstałej w wyniku przekształcenia lub włączenia. Ustawodawca zobowiązał
jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Zakres przedmiotowy tej uchwały
opisany jest w art. 206 ustawy. Ustawa ma charakter intencyjny i stanowi podstawę
do zasięgania obligatoryjnych opinii Kuratora Oświaty (art. 209) oraz związków
zawodowych (art. 211). 23 lutego 2017 roku Rada Miejska w Wągrowcu podjęła
Uchwałę Nr XXIX/196/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W dniu 24 lutego 2017
roku projekt uchwały został przekazany Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty
w celu zaopiniowania. Kurator Oświaty w dniu 3 marca 2017 roku zaopiniował
projekt uchwały pozytywnie. Projekt uchwały został przekazany związkom
zawodowym; w dniu 24 marca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Kultury, i w dniu 28 lutego 2017 roku
Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Miasta i Gminy Wągrowiec.
Związki zawodowe zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie z uwagami.
Zaproponowane w projekcie uchwały rozwiązania są wynikiem diagnozy
demograficznej mieszkańców i zapotrzebowania na szkoły w obwodach
dotychczasowych szkół podstawowych. Gmina miejska Wągrowiec jest organem
prowadzącym dla trzech szkół podstawowych:
Szkoły Podstawowej nr 2, im. Cystersów Wągrowieckich, ul. Krótka 4,
Szkoły Podstawowej nr 3, im. Mikołaja Kopernika, ul. Klasztorna 19,
Szkoły Podstawowej nr 4, im. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Reja 10 i jednego
gimnazjum, Gimnazjum nr 1, ul. Św. Wojciecha 20. Łącznie do czterech szkół
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prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2016/2017
uczęszcza 2 429 uczniów. W wyniku zmiany ustroju systemu oświaty na terenie
Gminy miejskiej Wągrowiec zostanie zorganizowana czwarta szkoła podstawowa.
Z dniem 1 września 2017 r., Gimnazjum nr 1 z siedzibą w Wągrowcu, ul. Św.
Wojciecha 20 przekształci się w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z siedzibą
w Wągrowcu ul. Św. Wojciecha 20. Kształcenie w klasie I rozpocznie się w roku
szkolnym 2017/2018. Dla szkoły zostanie ustalony nowy obwód i od roku szkolnego
2017/2018 będzie obejmował następujące ulice:
11-listopada, Akacjowa, Maksymiliana Bartscha, Kazimierza Bonowskiego,
Bukowa, ks. Macieja Bukowieckiego, Tadeusza Goetzendorfa- Grabowskiego,
Janowiecka od torów kolejowych od numeru 54 (numery parzyste) i od numeru 49
(numery
nieparzyste),
Kalinowa,
Jana
Kasprowicza,
Kcyńska,
Jana
Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, ks. Stanisława Kopernika, Włodzimierza
Kowalskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kwiatowa, Leśniczówka Kaliska,
Stanisława Mikołajczyka, Nad Nielbą, Ogrodowa, Osiedle Niepodległości, Osiedle
Wschód, Owocowa, Elizy Orzeszkowej, Plac Błogosławionego Michała Kozala, Plac
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Piastowski, Plac Wrzosowy, Plac Zielony,
Bolesława Prusa, Stanisława Reymonta, Rgielska, Rolna, Różana, Henryka
Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Szymona Wachowiaka,
Warzywna, Św. Wojciecha, Ignacego Wegnera, Wschodnia, ks. Władysława
Wróblewskiego, Zielona, Żeromskiego. Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu dysponuje 37
salami
dydaktycznymi
dwoma
salami
komputerowymi,
pracowniami
przedmiotowymi i halą sportową. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.
Po przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową kształcenie uczniów w I klasie
rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie klas gimnazjalnych
obowiązek szkolny będą realizować w Szkole Podstawowej nr 1 z siedzibą
w Wągrowcu ul. Św. Wojciecha 20. Organizację pracy szkoły w latach od 2017 do
2024 przedstawia poniższa tabela. Ilość oddziałów gwarantuje pracę szkoły
w systemie jednozmianowym. Do określenia ilości oddziałów przyjęto maksymalną
liczbę do 25 uczniów.
Szkoła
Podstawowa
Nr 1
rok szkolny

Dzieci urodzone w latach 2010-2016
2010

2011

2012

2017/2018

2018/2019

2019/2020

76

70

66

Szkoła Podstawowa nr 1
KLASA
2016/2017
2017/2018
2018/2019

2013

9

2015

2016

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024

64

gimnazjum
II

2014
73

61

57

szkoła podstawowa

III

I

II

9
9

3
3 3

III

IV V VI

VII

razem
VIII oddziały
27
21
15

18

2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3

3
3

9
12
15
18
21

3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich o strukturze
organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Wągrowcu, przekształci się
w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy
I-VIII. Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowana jest w jednym budynku i dysponuje
23 salami dydaktycznym, dwoma salami informatycznymi i dwoma salami
gimnastycznymi. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym, aby zachować
jednozmianowość w szkole może być zorganizowanych maksymalnie 29 oddziałów.
W latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 ilość oddziałów wskazuje, że szkoła
może pracować w systemie dwuzmianowym. W kolejnych latach ilość oddziałów
zmniejsza się do ilości, która zagwarantuje pracę w systemie jednozmianowym.
Organizację pracy szkoły w latach od 2017 do 2024 przedstawia poniższa tabela.
Do określenia ilości oddziałów przyjęto maksymalną liczbę do 25 uczniów.
Szkoła
Podstawowa
nr 2
rok szkolny

Dzieci urodzone w latach 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
92
59
57
76
61
82
88

KLASA
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

2016

I
2
3
3
3
4
3
4
4

II
7
2
3
3
3
4
3
4

III
7
7
2
3
3
3
4
3

IV
4
7
7
2
3
3
3
4

V
4
4
7
7
2
3
3
3

VI
3
4
4
7
7
2
3
3

VII
3
4
4
7
7
2
3

VIII

3
4
4
7
7
2

razem
oddziały
27
30
33
33
33
32
29
25

Dla szkoły zostanie ustalony nowy obwód i od roku szkolnego 2017/2018 będzie
obejmował następujące ulice:
Aleja Jana Pawła II, Boczna, Bydgoska, Dworcowa, Druha Feliksa Tylmana,
Franciszka Łakińskiego, Gnieźnieńska, Jankowska, Janowiecka do torów
kolejowych do nr 52 (numery parzyste) i do nr 47 (numery nieparzyste), Jerzego
Mussolfa, Kolejowa, Kręta, Krótka, Ludwika Węgierskiego, Łąkowa, Marcinkowo od
torów do ul. Jankowskiej, Mieczysława Miłoszewskiego, ks. Ewarysta
Nawrowskiego, Okrężna, Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek, Pałucka, Piaskowa,
Piotra Palińskiego, Polna, Pocztowa, Powstańców Wlkp., Przecznica,
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Przemysłowa, Rynek, Rzeczna, Spokojna, Siostry Joanny, Stanisława Kulińskiego,
Stanisława Przybyszewskiego, Straszewska, Tadeusza Nożyńskiego, Targowa,
Wiejska, Wojska Polskiego, ks. Wujka, Zaułek, Zbigniewa Kuźmy, Zenona Willi,
Zespołowa.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika o strukturze
organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Wągrowcu, przekształci się
w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy
I-VIII. Szkoła Podstawowa nr 3 zorganizowana jest w dwóch budynkach. Na
ul. Klasztornej szkoła dysponuje dziewięcioma salami dydaktycznymi, jedną salą
komputerową i jedną salą gimnastyczną, drugi budynek szkoły nr 3 zlokalizowany
jest na ulicy Letniej i dysponuje trzynastoma salami lekcyjnymi, jedną salą
komputerową i jedną salą gimnastyczną. Szkoła na dzień dzisiejszy pracuje
w systemie jednozmianowym i aby utrzymać jednozmianowość w szkole może być
zorganizowane maksymalnie 25 oddziałów. W latach szkolnych 2020/2021
i 2021/2022 ilość oddziałów wskazuje, że szkoła może pracować w systemie
dwuzmianowym. W kolejnych latach ilość oddziałów zmniejsza się do ilości, która
zagwarantuje pracę w systemie jednozmianowym. Organizacja pracy szkoły
w latach od 2017 do 2024 przedstawia poniższa tabela. Do określenia ilości
oddziałów przyjęto maksymalną liczbę do 25 uczniów.
Szkoła
Podstawowa
nr 3
rok szkolny

Dzieci urodzone w latach 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
44

42

75

64

55

57

KLASA
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

2016

I
3
2
2
4
3
3
3
3

II
5
3
2
2
4
3
3
3

III
5
5
3
2
2
4
3
3

IV
3
5
5
3
2
2
4
3

V
2
3
5
5
3
2
2
4

VI
3
2
3
5
5
3
2
2

VII
3
2
3
5
5
3
2

VIII

3
2
3
5
5
3

65

razem
oddziały
21
23
25
26
27
27
25
23

Zmiany ustrojowe w oświacie nie wpłyną na zmianę obwodu dla szkoły nr 3, dla
której ustalony jest jeden obwód. Z uwagi na fakt, że szkoła zorganizowana jest
w dwóch budynkach w praktyce obwód ten uległ naturalnemu podziałowi, który
podyktowany jest miejscem zamieszkania lub pracy rodziców i tak:
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do szkoły zlokalizowanej na ul. Klasztornej uczęszczają dzieci z ulic: 23
Stycznia, Aleja Polinova, Berdychowska, Cysterska, Daleka, Farna, Główna
Osiedla, Grunwaldzka, Harcerska, Klasztorna, Łączna, Marcinkowo od torów do
ul. Taszarowo, Modrzewiowa, Opacka, Plac Zwycięstwa, Południowa, Poznańska,
Rogozińska, Skocka, Skośna, Skrajna, Słoneczna, Stanisława Moniuszki,
Taszarowo, Taszarowska, Topolowa, Wierzbowa,
do szkoły zlokalizowanej na ul. Letniej uczęszczają dzieci z ulic: Bartodziejska,
Bażantowa, Bobrownicka, Borówkowa, Brzoskwiniowa, Cicha, Cisowa,
Czereśniowa, Dębińska, Fiołkowa, Głogowa, Gołębia, Gruszkowa, Grzybowa,
Jabłoniowa, Jachtowa, Jagodowa, Jesienna, Jeziorna, Jeżynowa, Kajakowa,
Kasztanowa, Konwaliowa, Krucza, Leszczynowa, Leśna, Letnia, Malinowa,
Morelowa, Orzechowa, Osiedle Kolejowe, Paprociowa, Poziomkowa, Projektowana,
Regatowa, Sasankowa, Sowia, Śliwowa, Ustronie, Wiosenna, Wioślarska,
Wiśniowa, Wodna, Zimowa, Żeglarska, Żurawinowa. Ostateczny wybór lokalizacji
szkoły należy do rodzica.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie o strukturze
organizacyjnej obejmującej klasy I-VI z siedzibą w Wągrowcu, przekształci się
w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy
I-VIII. Szkoła Podstawowa nr 4 zorganizowana jest w jednym budynku i dysponuje
19 salami dydaktycznymi, dwoma salami komputerowymi (po 15 stanowisk) oraz
salą gimnastyczną.
Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym. Zmianowość dotyczy klas I-III, szkoła
pracuje od poniedziałku do czwartku do godziny 16: 05, a w piątek do godziny
15:15. Aby szkoła mogła pracować w systemie jednozmianowym w szkole powinny
być zorganizowane maksymalnie 23 oddziały. Organizację pracy szkoły w latach od
2017 do 2024 przedstawia poniższa tabela. Od roku szkolnego 2020/2021 ilość
oddziałów zaczyna się stabilizować i osiąga wysokość, która docelowo
zagwarantuje jednozmianowość w szkole. Do określenia ilości oddziałów przyjęto
maksymalną liczbę do 25 uczniów.
Szkoła
Podstawowa
nr 4
rok szkolny

Dzieci urodzone w latach 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
68

69

68

56

50

55

52

KLASA
2016/2017
2017/2018
2018/2019

I
1
3
3

II
7
1
3

III
8
7
1

IV
5
8
7

V
4
5
8

VI
4
4
5

VII

VIII

4
4

4

razem oddziały
29
32
35

21

2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024

3
3
2
3
3

3
3
3
2
3

3
3
3
3
2

1
3
3
3
3

7
1
3
3
3

8
7
1
3
3

5
8
7
1
3

4
5
8
7
1

34
33
30
25
21

Dla szkoły zostanie ustalony nowy obwód i od roku szkolnego 2017/2018 będzie
obejmował następujące ulice:
Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Jana Brzechwy, Brzozowa, Marii Dąbrowskiej,
Durowo, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Fredry, Kazimiery Iłłakowiczówny, Jeżyka,
Juliana Tuwima, Leona Kruczkowskiego, Bolesława Leśmiana, Karola Libelta,
Lipowa, Frycza Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Leopolda Staffa, Średnia,
Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Tadeusza Boya- Żeleńskiego,
Tadeusza Kościuszki.
W przypadku szkół, dla których został ustalony nowy obwód dopuszcza się
możliwość przyjęcia ucznia z obwodu przed zmianą, jeżeli do szkoły uczęszcza
starsze rodzeństwo. Zmiany wynikające z przekształceń szkół zostały
skonsultowane z radami rodziców szkół podstawowych. Szkoły zlokalizowane są
w odległościach, które nie zobowiązują organu prowadzącego do organizacji
dowozów. Gmina zapewnia wszystkim uczniom z terenu Gmin miejskiej Wągrowiec
realizację obowiązku szkolnego w szkołach, dla których jest organem
prowadzącym.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za” (radni: Dariusz Bąk, Jacek Dzwoniarski,
Danuta Strzelecka – Purczyńska – nauczyciele szkół publicznych, których
Gmina miejska Wągrowiec jest organem założycielskim i radny Ryszard
Rączkowski – współmałżonek nauczyciela wyłączyli się z głosowania) podjęła
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXX/202/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
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wyrażenia zgody na zbycie
budynkiem niemieszkalnym.

nieruchomości

gruntowej

zabudowanej

Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że konieczność podjęcia niniejszej
uchwały wynika z § 4 uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/112/2008 z dnia
28 lutego 2008 roku określającej zasady gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność miasta. W uchwale tej Rada upoważniła organ wykonawczy
do samodzielnego podejmowania czynności związanych ze zbywaniem
nieruchomości, z wyjątkiem zbywania „budynków i lokali użytkowych”. Ponieważ
zbywana nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym
(o funkcji handlowo-usługowej), jej zbycie uzależnione jest od uprzedniej zgody
Rady wyrażonej w formie uchwały. Stwierdził również, że podjęcie uchwały nie rodzi
skutków finansowych dla budżetu miasta.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Marek Drobik i nawiązał do dyskusji z posiedzenia wspólnego komisji
Rady i powiedział, że wówczas Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta
powoływał się na przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, które uzasadniały
działania związane ze zbyciem omawianej nieruchomości i zadał pytanie – czy
nadal Pan Kierownik to potwierdza;
- Sławek Wojcieszak – Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta
powiedział, że radny nawiązuje do sprawy związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej i oświadczył, że ustawa o gospodarce komunalnej precyzuje sferę,
w której jednostka samorządu terytorialnego ma prawo podejmować działalność
gospodarczą. Jeżeli mówi się o działalności gospodarczej należy też sięgnąć do
ustawy o samorządzie gminnym - w art. 7 powiedziane jest, że gmina wykonuje
zadania publiczne, a poza sferą działania zadań publicznych może podejmować
działalność gospodarczą tylko w przypadkach określonych przez ustawy i taką
ustawą jest ustawa o gospodarce komunalnej, która określa nam krąg tych działań,
poza sferą publiczną, w której gmina może podejmować działalność gospodarczą;
- radny Marka Drobik powiedział, że podstawą prawną podjęcia tej uchwały jest
ustawa o gospodarce nieruchomościami, która dotyczy zbycia, dzierżawy lub
wynajmu nieruchomości. Powiedział, że jedynym wyraźnym kryterium
podejmowanym w tym temacie powinien być zdrowy rozsadek czyli kierowanie się
organu stanowiącego, co do korzyści dla budżetu i zadał pytanie - czy w takim
przypadku bardziej korzystna dla miasta nie byłaby dzierżawa tego lokalu.
Przed podjęciem uchwały radny chciał uzyskać również więcej informacji nt. stanu
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technicznego tego budynku oraz informacji obciążenie dla gminy;

czy ta nieruchomość stanowi

- ustawa o gospodarce nieruchomościami, zdaniem Kierownika Wydziału j.w. nie
ma tutaj zastosowania, chyba, że weźmie się pod uwagę przepisy, które mówią
o tym, że nieruchomościami gminnymi gospodaruje Burmistrz Miasta, czyli organ
wykonawczy podejmuje decyzje czy wydzierżawić, wynająć czy też dojdzie do
wniosku, że chce taką nieruchomość zbyć. Zastosowanie tutaj ustawy
o samorządzie gminnym ma na celu to, że ta ustawa przewiduje, że czynności
przekraczające zakres zwykłego zarządu, jeżeli chodzi o nieruchomości – może
podjąć Burmistrz dopiero za zgodą rady i najczęściej ta zgoda rady formułowana
jest co do zasady w uchwale o zasadach gospodarowania nieruchomościami i taką
uchwałę mamy z 2008 roku. Dalej mówił, że kwestia czy będzie nieruchomość
wydzierżawiona, czy wynajmowana, czy też organ wykonawczy uzna, że chce ją
sprzedać, to jest kwestia która leży w kompetencjach organu wykonawczego.
Natomiast zastrzeżenie jest takie, że jeżeli organ wykonawczy chce tej czynności
dokonać – związanej z przekroczeniem zwykłego zarządu – w naszym przypadku
chodzi o zbycie lokalu niemieszkalnego – musi być uprzednia zgoda rady wyrażona
w formie uchwały. Nadmienił również, że jest kwestią dyskusyjną - co jest lepszym
rozwiązaniem - zbycie czy wydzierżawienie omawianej nieruchomości i że kwestii
tej najprawdopodobniej na sesji się nie rozstrzygnie;
- Burmistrz Miasta powiedział, że omawiany projekt uchwały spełnia wymogi
prawne oraz, że przedkładając radnym omawiany projekt uchwały kierował się
rachunkiem ekonomicznym. Nadmienił, że budynek ten wymaga kapitalnego
remontu, wspomniał też o złej lokalizacji i braku miejsc parkingowych;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zadała pytanie dotyczące wysokości
czynszu, jaki najemca zobowiązany był płacić za najem tego lokalu;
- Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta powiedział, że czynsz najmu
wynosił ok. 650 zł brutto;
- radny Marek Drobik powiedział, że wypowiedz Burmistrza przybliżyła radnego do
podjęcia decyzji i że nie ma uwag prawnych do tej uchwały. Zdaniem radnego
część radnych mogłaby być wprowadzona w błąd i dlatego radny zabrał głos
w dyskusji. Radnemu do podjęcia właściwej decyzji zabrakło analiz odnośnie
kapitalnego remontu budynku i środków jakie należy na ten cel przeznaczyć itp.
Zdaniem radnego bardziej uzasadnione ze strony gminy byłoby wystawienie
budynku na przetarg nieograniczony dotyczący dzierżawy i poczekać ilu będzie
zainteresowanych i jaką cenę uzyska się w przetargu. Zdaniem radnego dochód do
budżetu z tytułu dzierżawy tej nieruchomości, osiągnięty w ciągu 4 – 5 lat
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najprawdopodobniej stanowiłby równowartość sprzedaży i takie działanie radny
uważał za bardziej korzystne.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 4 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
Uchwała Nr XXX/203/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad. pkt 10
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Grzegorz Tomaszewski
w imieniu Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie od Gminy Mieścisko zadania publicznego
polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób
psychicznie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Mieścisko.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że na podstawie ustawy o pomocy
społecznej do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez gminę należy m.in. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina Mieścisko
nie prowadzi i nie zleca prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi innym podmiotom. Zgodnie z § 7 ust
4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238,
poz. 1586 z późn. zm.): osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez
inna gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce
zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi
jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie
współdziałania z innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie
powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Zawarcie
porozumienia pozwoli na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy
mieszkańców Gminy Mieścisko w przypadku posiadania wolnych miejsc
i niewykorzystanych przez mieszkańców Gminy Wągrowiec i Rogoźno. Zawarcie
porozumienia w zakresie powierzenia ww. zadania publicznego nie pociąga za sobą
skutków finansowych dla budżetu Gminy Wągrowiec, gdyż prowadzenie
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środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie
z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem zleconym
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Gminę w całości
finansowanym przez budżet państwa. Wobec powyższego Kierownik MOPS-u
powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie od Gminy Mieścisko zadania publicznego polegającego na
prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy dla osób psychicznie
chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Mieścisko.
Uchwała Nr XXX/204/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym sprawozdanie z działalności w 2016 roku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym informację sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu
Wspierania Rodziny za 2016 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad. pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informację z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 14 i 15
Radna Danuta Strzelecka-Purczyńska w imieniu mieszkańca Wągrowca zadała
Burmistrzowi dwa pytania. Pierwsze pytanie – kiedy zostanie zadaszony przystanek
ZKM na ulicy Rogozińskiej (przy sklepie). Drugie pytanie – czy autobus ZKM
mógłby w godzinach porannych ok. 8.00 i południowych ok 13.00 zatrzymywać się
przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Letniej (dot. to rodziny, która ma dziecko
niepełnosprawne na wózku inwalidzkim i nie posiada własnego samochodu)
W związku z radosną informacją o budowie sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej zadała w imieniu własnym pytanie Burmistrzowi
– kiedy mogą rozpocząć się prace budowlane i w jakim okresie przewidziane jest
zakończenie jej budowy.
Pytanie radnego Jakuba Zadroga związane było z podjętą na sesji uchwałą
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego. Nadmienił, że Burmistrz wydał w styczniu zarządzenie nr 22/2017
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli/innych
form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych i nawiązał do załącznika
nr 2 z którego wynika, że rekrutacja do szkół podstawowych będzie prowadzona od
3 do 15 kwietnia br. Radny chciał się dowiedzieć jak będzie przebiegać rekrutacja
do nowo utworzonej szkoły, na podstawie jakich kryteriów i czy rekrutacja ta będzie
prowadzona do klas od 1 do 8. Nadmienił, że wspomniana wyżej uchwała Rady
będzie dopiero prawomocna po 14 dniach od dnia opublikowania jej w Dzienniku
Urzędowym.
Radny Mieczysław Wołeko zgłosił następujące wnioski:
- usunięcie obelisku, położonego przy ulicach Kopernika/Mikołajczyka (vis a vis
transformatora i uporządkowanie terenu;
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- uregulowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w ul. 11 Listopada
na Osiedlu Wschód, tak by załączanie odbywało się o godz. 6.00, a wyłączanie
sygnalizacji o godz. 22.00.
Radny Zbigniew Byczyński prosił Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania:
- czy będzie kontynuowana rozbudowa chodnika w ulicy Gnieźnieńskiej;
- czy miasto podjęło działania związane z remontem ulicy Kościuszki;
- czy prowadzona jest renowacja mieczy, które zostały usunięte ze skweru przy
dworcu kolejowym.
Radny Marek Drobik wnioskował o wystosowanie zaproszenia przyjazdu do
Wągrowca Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy wraz z małżonką. Uzasadniając
wniosek powołał się na słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy „Mówiłem, że
chciałbym odwiedzić w czasie kampanii wszystkie powiaty, nie udało się to. Będę
chciał to zrobić jak najszybciej”. Dodał również, że przyjazd Prezydenta byłby
nobilitacją dla mieszkańców i miasta oraz promocją naszego regionu.
Rada Miejska wniosek radnego Marka Drobika przyjęła 9 – głosami „za, 3 –
głosami przeciw przy 5 – głosach „wstrzymujących” (nie brał udziału
w głosowaniu radny Andrzej Reis).
Radny Dariusz Bąk zadał pytanie Burmistrzowi – na jakich zasadach nauczyciele
Gimnazjum nr 1 będą mogli przenieść się do pracy do naszych szkół
podstawowych.
Burmistrz w odpowiedzi na pytania radnych powiedział:
- w kwestii zadaszenia przystanku w ulicy Rogozińskiej powiedział, że temat ten jest
znany i przypomniał, że służy on mieszkańcom by dojechać do końca ulicy
Rogozińskiej. Nadmienił, że niewiele osób z niego korzysta, i że zmiany
konstrukcyjne tego przystanku z uwagi na różnego rodzaju wypadki nie zostaną
dokonane. Oświadczył, że życzyłby sobie by wszystkie przystanki komunikacji
miejskiej były zadaszone i obudowane;
- w kwestii dowozu do szkoły niepełnosprawnego dziecka autobusem miejskim,
powiedział, że będzie w tej sprawie rozmawiał z Dyrektorem ZKM;
- w sprawie budowy sali gimnastycznej przy szkole przy ulicy Letniej powiedział
stosowne porozumienie jest już podpisane, środki są zabezpieczone
i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie budowy
planowane jest w tym roku za ok. 2 – miesiące, a zakończenie tej inwestycji to 2018
rok;
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- odnośnie Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2017 powiedział, że nie pamięta
dokładnie jego zapisów, a chciały się do odnieść do każdej kwestii zgłoszonej przez
radnego Jakuba Zadrogi i w związku z tym poprosił radnego o sprecyzowanie
pytania na piśmie;
- w kwestii obelisku na Osiedlu Wschód powiedział, że w pierwszej kolejności
należy sprawdzić sprawy własnościowe i oznajmił, że najprawdopodobniej sprawa
ta wróci pod obrady Rady, gdyż sprawa związana ze wznoszeniem
i znoszeniem pomników należy do zadań własnych Rady;
- sprawę związaną z oświetleniem przejścia dla pieszych w ulicy 11 Listopada
zgłosi w WZDW i wspomniał, że w ostatnich dniach zgłosił również sprawę
oświetlenia przejścia dla pieszych w ulicy Bartodziejskiej;
- w sprawie rozbudowy ulicy Gnieźnieńskiej powiedział, że wniosek, który
w ubiegłym roku zgłosił w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich jest
realizowany (wspomniał, że miał być on dopiero realizowany w latach 2018-2019)
i został mile zaskoczony ponieważ pod koniec 2016 roku w WZDW znalazły się
wolne środki i to zadanie zostało już rozpoczęte w 2016 roku. Nadmienił, że
planowana jest rozbudowa chodnika od ulicy Targowej do cmentarza nowofarnego
tak, by mogły po nim poruszać się kondukty żałobne. Powiedział też, że są dalsze
plany i najprawdopodobniej docelowo chodnik w ulicy Gnieźnieńskiej zostanie
wyremontowany do ronda;
- w sprawie remontu ulicy Kościuszki powiedział, że projekt został przekazany do
WZDW i w tym roku rozpocznie się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia
na realizację tej inwestycji. Wyraził nadzieję, że realnym terminem realizacji tej
inwestycji jest przyszły rok. Oświadczył też radnym, że złożył również wniosek
o remont ścieżki rowerowej do Kobylca, remont chodnika przy OSiR-e
i uregulowanie parkingu przed szpitalem, gdyż zdaniem Burmistrza jest możliwość
wykonania w tym miejscu ścieżki rowerowej. Kończąc wystąpienie w tej sprawie
powiedział, że planowany remont ulicy Kościuszki obejmie odcinek od ronda do
ulicy Kolejowej;
- w kwestii mieczy powiedział, że niedawno rozmawiał w tej sprawie z Panem
Marcinem Moeglich. Problem polega na wyznaczeniu miejsca. Najprawdopodobniej
będzie to okolica Muzeum Regionalnego, jednak z uwagi na planowaną rozbudowę
tego obiektu należy wstrzymać się z decyzją. Wspomniał też, że miecze te
wymagają remontu;
- w związku z planowaną reformą oświaty i sprawą przeniesienia nauczycieli
z gimnazjum do naszych szkół podstawowych powiedział, że w tej kwestii należy
doprowadzić do spotkania i przygotowania kompendium - jak postępować w tej
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sprawie. Nadmienił, że należy do tej sprawy podejść w sposób solidarny i zdaje
sobie sprawę, że w tej sprawie gimnazjum będzie wymagało pomocy. Zapewnił też
radnych, że organ wykonawczy zrobi wszystko by każdemu nauczycielowi
zapewnić pracę
ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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