Protokół Nr L/2018
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 11 października 2018 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1930.
Otwarcia obrad L 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 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni: Krzysztof Tyborski i Andrzej Reis.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły z:
- z XLV sesji z 21 czerwca br. został przyjęty przez Radę 18 głosami – „za” przy 1
– głosie „wstrzymującym”;
- z XLVI nadzwyczajnej sesji z 29 czerwca i 3 lipca br. został przyjęty przez Radę 16
głosami – „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących”;
- z XLVII uroczystej sesji z 21 lipca br. został przyjęty przez Radę 15 głosami –
„za” przy 4 – głosach „wstrzymujących”;
- z XLVIII nadzwyczajnej sesji z 9 sierpnia br. został przyjęty przez Radę 16
głosami – „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących”;
- z XLIX nadzwyczajnej sesji z 13 września br. został przyjęty przez Radę 18
głosami – „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Zastępca Burmistrza Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego
porządku obrad dodatkowego punktu o treści:
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– „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny w rejonie
ulicy Piaskowej”;
(po punkcie 10 porządku obrad).
Wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Radny Jakub Zadroga wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 12
o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej
Wągrowiec”. Powiedział, że z racji tej, że kończymy kadencję, pracowaliśmy 4 lata
na tym statucie, który obowiązuje - to zostawmy kompetencje i możliwość nowej
Radzie aby uchwaliła nowy statut. Jeszcze miesiąc zwłoki i będzie nowa kadencja,
która uchwali nowy statut.
Radny Tomasz Kruk wyraził głos przeciwny go wniosku radnego Jakuba Zadrogi.
Przypomniał radnym, że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady dosyć
szeroko omawiany był ten projekt uchwały. Są to przepisy, które należy dzisiaj
uchwalić, które wprost wynikają z przepisów prawa. Jeśli byśmy tych zmian nie
wprowadzili, to mogłoby się okazać, że Rada nowej kadencji nie mogłaby przystąpić
do pracy i prosił Wysoka Radę o odrzucenie wniosku zgłoszonego przez radnego
Jakuba Zadrogę.
Radny Marek Drobik powiedział, że zanim podejmiemy decyzję prosił
o wyjaśnienie – kiedy ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje samorządy do
podjęcia tej uchwały.
Sekretarz Miasta – Marek Sturma powiedział, że od początku roku kiedy ukazała
się nowela ustawy o samorządzie gminnym – ukazała się również informacja, że
gminy muszą dokonać zmian swoich aktów ustrojowych – czyli statutów gmin do
końca tej kadencji, ponieważ z dniem wyborów, czyli 21 października rozpocznie się
VIII kadencja i z tym dniem muszą już być w one w obiegu prawnym. Gminy nie
mają innego wyjścia, jak powinny i muszą podjąć te uchwały i podejmują je obecnie
w całym kraju. Zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o jej podjęcie ponieważ
z dniem pierwszej sesji nowej kadencji Rady, Rada będzie miała dokument, który
umożliwi jej prawne działanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada nowej
kadencji dokonała nowelizacji i uchwaliła poprawki lub nową wersję statutu.
Kończąc wystąpienie powiedział, że projekt statutu został przedyskutowany na
komisjach, jest w bezpiecznej formie, gdyż opieraliśmy się na pomocy
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, który
jest naszym partnerem i wspiera nas pod względem prawnym.
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Radny Jakub Zadroga podziękował Sekretarzowi Miasta za wyjaśnienie i wycofał
wcześniej zgłoszony wniosek.

Porządek obrad L sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przez radnych
przyjęty jednogłośnie i stanowił:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów:
- z XLV sesji z 21 czerwca br.
- z XLVI nadzwyczajnej sesji z 29 czerwca i 3 lipca br.
- z XLVII uroczystej sesji z 21 lipca br.
- z XLVIII nadzwyczajnej sesji z 9 sierpnia br.
- z XLIX nadzwyczajnej sesji z 13 września br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego
przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”.

planu

zagospodarowania

10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulicy Piaskowej.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla
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publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne iż jednostka samorządu terytorialnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wągrowca.
15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę miejską
Wągrowiec w roku szkolnym 2017/2018.
16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. 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 pisma:
- Redakcji Portalu WRC – zapytanie w imieniu mieszkańców m.in. Berdychowa
dotyczące boiska, które regularnie blokowane jest przez Akademie Piłkarską Calcio
Wągrowiec (pismo do wiadomości Rady Miejskiej);
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości w 2019 r. – pismo zgodnie z kompetencją Przewodniczący Rady
przekazał Burmistrzowi;.
- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie
stwierdzenia w całości nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu nr
XXIII/155/2016 z 29 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulicy Piaskowej i Straszewskiej zaskarżonej przez Wojewodę
Wielkopolskiego;
- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie wypowiedzi i zachowanie radnej
Iwony Matuszak Łosińskiej oraz pismo radnej w sprawie ustosunkowania się do
ww. pisma;
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- Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu i Usług w sprawie naprawy uszkodzonego
poszycia dachów na wiatach targowiska (pismo do wiadomości Rady Miejskiej).
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.:
- 21 i 22 lipca uczestniczył w obchodach patrona naszego miasta;
- 1 września wraz z Burmistrzem Miasta oddał hołd ofiarom II wojny światowej;
- 3 września uczestniczył w uroczystej inauguracji roku szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 2;
- 29 września uczestniczył na zaproszenie Hufca ZHP w obchodach 100 – lecia
jego istnienia;
- 5 października uczestniczył w otwarciu wernisażu ku czci Jana Pawła II oraz
uczczenia 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża;
- 17 października uczestniczył w II Wągrowieckim Dniu Seniora.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia.
20 września tematem była analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
2 października komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, której tematem był stan przygotowań do
obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. 4 października 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 4 razy. 30 sierpnia komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe – tematem
komisji była informacja nt. przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego 2018/2019. 11 września komisja spotkała się z Miejską
Radą Seniorów, przedstawicielami klubów senioralnych oraz Środowiskowym
Domem Samopomocy w Wągrowcu. 2 października komisja odbyła wspólne
posiedzenie z Komisją Budżetową, której tematem był stan przygotowań do
obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. 4 października komisja opiniowała materiały sesyjne, a w okresie
między sesjami Przewodnicząca brała udział w następujących wydarzeniach:
- 13 czerwca – Gala Prywatnej Szkoły Podstawowej „Akademia Talentów”
w Wągrowcu, wręczenie nagród i dyplomów – Miejski Dom Kultury;
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- 22 i 23 czerwca – Wągrowiecki Dzień Dawcy Szpiku – zarejestrowano 384
potencjalnych dawców szpiku;
- 22 lipca – imieniny miasta, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu, Festyn
Cysterski;
- 23 lipca – uroczysta msza św. w kościele pw. św. Jakuba Ap. W intencji miasta
i jego mieszkańców;
- 25 lipca – Miejska Biblioteka Publiczna – otwarcie wystawy pn. „Aktywni przez
sztukę”;
- 27 lipca – amfiteatr miejski, koncert operetkowy;
- 15 sierpnia – Msza polowa pod kościołem farnym połączona z poświęceniem
repliki sztandaru i batalionu Powstańców Wlkp.;
- 20 sierpnia – amfiteatr miejski, koncert Damiana Holeckiego;
- 3 września – rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączonego z otwarciem
nowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 2;
- 10 września – dworzec kolejowy w Wągrowcu – Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia”;
- 5 października – Muzeum Regionalne – otwarcie wystawy „Habemus Papam.
Sceny z życia Karola Wojtyły z okazji 40. rocznicy pontyfikatu;
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia. 12 września tematem
komisji była współpraca z samorządem powiatowym min. w dziedzinie
infrastruktury. 3 października komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Zakładzie
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., której tematem były nowe rozwiązania
komunikacyjne na terenie miasta. 4 października na wspólnym posiedzeniu
komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą
na dzisiejszej sesji.
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 poinformował radnych:
- 23 czerwca wspólnie z radnym Ryszardem Rączkowskim uczestniczyłem
w otwarciu zmodernizowanego placu zabaw przy ul. Zespołowej, przy której
powstała też siłownia plenerowa i boisko. Liczni mieszkańcy, którzy przyszli na tę
miłą uroczystość zgodnie twierdzili, że to jeden z najładniejszych placów zabaw
w naszym mieście;
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- o dofinansowaniu w wysokości 2 mln złotych przez Urząd Marszałkowski
budowy kładki nad skrzyżowaniem rzek;
- w 2016 roku miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 618 tys. złotych
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na
projekt pn. „Wągrowiecki żłobek – wsparcie aktywności zawodowej
mieszkańców miasta”. Dzięki podpisanej 19 września
umowie miasto
zaoszczędzi na budowie żłobka kolejne dwa miliony, które otrzyma z samorządu
wielkopolskiego;
- o zakończeniu inwestycji - utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2
oraz przebudowa ulicy Krótkiej;
- z początkiem września rozpoczęto budowę ulicy Kasprowicza;
- o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych zadnia – przebudowa ulicy Kasprowicza do Lipowej wraz
z budową parkingu;
- o zakończeniu remontu ulicy Jankowskiej (droga powiatowa);
- o kończącej się procedurze związanej z przebudową ulicy Nad Nielba – droga
powiatowa – miasto wesprze inwestycje kwota ponad 600.000 zł;
- o rozpoczętej przebudowie chodników w ulicy Gnieźnieńskiej;
- rozpisaniu przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków;
- w ramach podpisanej 19 lipca umowy dotacyjnej pochodzącej z programu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Szatnia na medal”, miasto
otrzymało prawie 24 tys. złotych dofinansowania na remont szatni w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Drugie tyle pochodziło z budżetu miasta;
- o dofinansowaniu Ławki Niepodległości kwota 29.600 zł. Dofinansowanie miasto
otrzymało z Ministerstwa Obrony Narodowej.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta przedstawiła radnym
najważniejsze elementy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2018 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o
przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za I półrocze 2018 r. – opinia
pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacje stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- pismem z 2 października 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji na zadania zlecone
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – diety
członków komisji wyborczych w I turze głosowania w kwocie 70 740,00 zł
w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie. W ramach otrzymanych środków finansowych
w
powyższym rozdziale na zadania zlecone związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych dokonuje się również przesunięcia
między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie diet dla członków
terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz kosztów szkolenia i delegacji.
Wojewoda Wielkopolski pismem z 2 października 2018 roku zwiększył plan dotacji
celowych na 2018 rok o kwotę 503 220,00 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację
świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na
realizację świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wojewoda Wielkopolski
pismem z 8 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok
w rozdziale – 85501-Świadczenie wychowawcze o kwotę 656 279,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa
w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie dochodów budżetu na
2018 rok w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz
i wodę w rozdziale 40095- Pozostała działalność zmniejsza się dochody o kwotę
480 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane dochody dotyczą wpłat przez
gospodarstwa domowe na pokrycie wkładu własnego i wydatków
niekwalifikowanych w związku z projektem „Słoneczne dachy Miasta i Gminy
Wągrowiec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020. Z uwagi na wyczerpanie dostępnych środków w ww. programie
i nieotrzymanie dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Ponadto w planie
wydatków budżetu na 2018 rok wprowadza się zmniejszenie wydatków o kwotę
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480 000,00 zł z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania i postanowienie
o rezygnacji z realizacji projektu.
W przedstawionym projekcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok
z uruchomionych wolnych środków w kwocie 500 983,00 zł w ramach Administracji
publicznej zmniejsza się plan wydatków na rozliczenia związane z podatkiem Vat z
urzędem skarbowym o kwotę 10 000,00 zł (kwota po zmianach 30 000,00 zł),
a zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł koszty postępowania sądowego - bieżąca
egzekucja należności. Dokonuje się również przesunięcia w rozdziale 90095 –
Pozostała działalność w ramach paragrafu wydatków inwestycyjnych zmniejszając
o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zadanie „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz
z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu” zwiększając
o 2000,00 zł wydatki na realizację zadania „Budowa siłowni plenerowych na Os.:
Osada, Berdychowo, Straszewo”- nadzór inwestorski. W ramach rozdziału 92604 –
Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok
o kwotę 11 600,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania dotyczącego
uszkodzenia mienia na boisku ul. Główna Osiedla w Wągrowcu zwiększając
jednocześnie planu wydatków o tę kwotę na usunięcie skutków uszkodzenia tego
mienia. Również na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 92604 –
Instytucje kultury fizycznej między paragrafami:
Lp. Wydatek

§

zwiększenie zmniejszenie

Plan po
zmianach

1

Różne wydatki na rzecz 3030
osób fizycznych

0,00 zł

1 500,00 zł

0,00 zł

2

Składki na Fundusz
Pracy

4120

0,00 zł

7 000,00 zł

10 152,00 zł

3

Zakup usług
pozostałych

4300

8 500,00 zł

0,00 zł

167 589,00 zł

4

Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych

4360

2 070,00 zł

0,00 zł

6 095,00 zł

5

Różne opłaty i składki

4430

5 173,00 zł

0,00 zł

18 320,00 zł

6

Podatek od
nieruchomości

4480

0,00 zł

5 173,00 zł

77 227,00 zł

7

Szkolenia pracowników
niebędących członkami 4700
korpusu służby cywilnej

0,00 zł

2 070,00 zł

6 430,00 zł

Razem

15 743,00 zł 15 743,00 zł
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Wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Ulega zmianie również załącznik nr 4 do projektu uchwały – plan dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
106 849 175,28 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 94 454 229,44 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 12 394 945,84 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
119 861 926,73 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 93 457 626,73,73 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 26 404 300,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr
3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr
4 do niniejszej uchwały;
7) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr
5 do niniejszej uchwały;
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem z 26
września 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na
rok 2018 o kwotę 2 008,00 zł przeznaczając środki na zakup urządzeń służących
do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji
elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Pismem z 27 września 2018 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018 o kwotę
44,99 zł przeznaczając środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, które otrzymała Szkoła Podstawowa
nr 4 w Wągrowcu w kwocie 44,55 zł oraz 0,44 zł to koszty obsługi zadania
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w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1905/18 z dnia 27.09.2018 r.
udzielona została dotacja celowa w kwocie 5 200,00 zł na nabycie wyposażenia
i sprzętu ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym
bezpośrednio w miejscu popełnienia przestępstwa. Przedmiotem zadania jest
zakup na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu wyposażenia
składającego się z pilarki do drewna oraz bosaka dielektrycznego. Pismem z 2
października 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile
poinformował o przyznaniu dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – diety członków komisji wyborczych
w I turze głosowania w kwocie 70 740,00 zł w rozdziale 75109 – Wybory do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. W ramach
otrzymanych środków finansowych w powyższym rozdziale na zadania zlecone
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych
dokonuje się również przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej
w zakresie diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz
kosztów szkolenia i delegacji. Wojewoda Wielkopolski pismem z 2 października
2018 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok o kwotę 503 220,00 zł
w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizacji
świadczenia alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekunów na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wojewoda Wielkopolski
pismem z 08 października 2018 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2018 rok
w rozdziale – 85501- Świadczenie wychowawcze o kwotę 656 279,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w
ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W planie dochodów budżetu na
2018 rok w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz
i wodę w rozdziale 40095- Pozostała działalność zmniejsza się dochody o kwotę
480 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane dochody dotyczą wpłat przez
gospodarstwa domowe na pokrycie wkładu własnego i wydatków
niekwalifikowanych w związku z projektem „Słoneczne dachy Miasta i Gminy
Wągrowiec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
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lata 2014-2020. Z uwagi na wyczerpanie dostępnych środków w ww. programie
i nieotrzymanie dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Ponadto w planie
wydatków budżetu na 2018 rok wprowadza się zmniejszenie wydatków o kwotę
480 000,00 zł z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania i postanowienie
o rezygnacji z realizacji projektu.
Uruchamia się wolne środki w kwocie
500 983,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków na następujące
zadania:
Administracja publiczna
1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup licencji 30 000,00 zł
oprogramowania
firmy RADIX- Rejestr umów, zaangażowań i
zobowiązań (RZA+) oraz wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem urzędu
30 000,00 zł
2. Zakup pozostałych usług, w tym wdrożenie programu Rejestr umów,
zaangażowań i zobowiązań (RZA+) oraz wydatki związane z bieżącym
funkcjonowaniem urzędu
30 000,00 zł
3. Rozliczenia związane z podatkiem VAT z urzędem skarbowym
4. Zwiększenie kosztów postępowania sądowego – bieżąca egzekucja 10 000,00 zł
należności
5. Zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Usług Wspólnych – 9 000,00 zł
oprogramowanie dla stanowisk: kadrowo-płacowego i księgowego
Oświata i wychowanie
Zwiększenie środków na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe
w związku z otwarciem dodatkowego oddziału od września 2018 r. 63 000,00 zł
w Przedszkolu nr 2 oraz na zastępstwo w związku z udzieleniem urlopu
zdrowotnego dla nauczyciela w Przedszkolu nr 3
Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia dla uczniów oraz nagrody edukacyjne Burmistrza Miasta
Wągrowca zgodnie z uchwałą nr XVIII/131/2016 RM w Wągrowcu z dnia
28 kwietnia 2016 r. w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 24 400,00 zł
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (w tym 304 583,00 zł
uruchomienie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 234 583,00 zł)
W ramach rozdziału 80104 – Przedszkola dokonuje się przesunięcia w planie
wydatków miedzy paragrafami na podstawie przedłożonych wniosków przez
dyrektorów przedszkoli.
Dokonuje się przeniesienia środków między szkołami na paragrafach płacowych
wynikających z ruchu kadrowego nauczycieli pomiędzy szkołami od 1 września
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2018 r. w planie wydatków budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz
dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. W planie wydatków budżetu
dokonuje się przesunięcia w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe (SP nr 2, SP
nr 3, SP nr 4) między paragrafami w związku z realizacją zadania inwestycyjnego budowa sieci LAN w szkołach. W celu realizacji również powyższego zadania
w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu dokonuje się zwiększenia wydatków
inwestycyjnych w kwocie 22 000,00 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,
zmniejszając jednocześnie plan wydatków o tę kwotę w rozdziale 80148 –
Stołówki szkolne i przedszkolne (SP nr 1). W ramach działu 852 – Pomoc
społeczna dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na wypłatę
dodatków mieszkaniowych 20 000,00 zł i świadczeń z zakresu dożywiania w kwocie
10 000,00 zł z uwagi na występujące oszczędności, a zwiększenia środków
w kwocie 30 000,00 zł na wydatki związane z umieszczeniem podopiecznych
w Domach Pomocy Społecznej. Dokonuje się również przesunięcia w rozdziale
90095 – Pozostała działalność w ramach paragrafu wydatków inwestycyjnych
zmniejszając o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zadanie „Dostawa i montaż toalety
publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu”
zwiększając o 2 000,00 zł wydatki na realizację zadania „Budowa siłowni
plenerowych na Os.: Osada, Berdychowo, Straszewo”- nadzór inwestorski.
W ramach rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się plan
dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 11 600,00 zł w związku z otrzymaniem
odszkodowania dotyczącego uszkodzenia mienia na boisku ul. Główna Osiedla
w Wągrowcu zwiększając jednocześnie planu wydatków o tę kwotę na usunięcie
skutków uszkodzenia tego mienia. Również na podstawie pisma Dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków
w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej między paragrafami w celu bieżącej
realizacji budżetu w 2018 roku. Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu
budżetowego na 2018 rok w pozycji przychodów i kosztów o kwotę 96 339,00 zł.
Pozostałe zmiany do planu budżetu na 2018 r. związane są z bieżącą jego
realizacją.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r. – zwiększa się zaangażowanie
wolnych środków o kwotę 500 983,00 zł,
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami na 2018 r;
• plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018
rok.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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W dyskusji nikt z radnych nie wziął udziału.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z przedłożoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Nr L/333/2018 stanowi załącznik nr 6 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 2018-2033.
Powiedziała, że w związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok uległ zmianie również przedstawiony
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033. W związku z tym wniosła
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, która spowodowana była
koniecznością zapewnienia zgodności obu przywołanych powyżej uchwał.
779 700,83 zł
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
1259 700,83 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych
480 000,00 zł
1 280 683,83 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
1 732 683,83 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych
-452 000,00 zł
-13 012 751,45 zł
Deficyt (plan) po zmianach
500 983,00 zł
Zwiększenie przychodów
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym
wprowadza się:
- zmiany w zakresie zadania:
• „Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu nr 1
w Wągrowcu” zwiększono limit nakładów w roku 2019 o kwotę 600 000,00 zł
(limit nakładów w 2019 roku wynosi 1 400 000,00 zł). Łączne nakłady
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finansowe po zmianach wynoszą 1 400 000,00 zł, okres realizacji nie ulega
zmianie i przypada na lata 2018-2019;
- wykreślenie zadania:
• „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” o łącznych nakładach
finansowych 490 000,00 zł, okresie realizacji przypadającym na lata 20172018. Zadanie planowano zrealizować w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z uwagi na
wyczerpanie środków dostępnych w ww. programie i nieotrzymanie
dofinansowania postanowiono zrezygnować z realizacji projektu i wykreślono
zadanie z budżetu.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie zaktualizowano
limity zobowiązań.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2018 roku.
W związku ze zmianami w budżecie ulega zmianie również załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w treści
samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2018-2033:
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zmniejszenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zmniejszenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie przychodów

779 700,83 zł
1259 700,83 zł
-480 000,00 zł
1 280 683,83 zł
1 732 683,83 zł
-452 000,00 zł
-13 012 751,45 zł
500 983,00 zł

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym
wprowadza się zmiany w zakresie zadania:
• „Grunt pod drogę rowerową oraz kabel zasilający oświetlenie drogi - umowa
najmu” zwiększono limit nakładów w roku 2018 do kwoty 15 881,00 zł, w roku
2019 do kwoty 16 400,00 zł, w roku 2020 do kwoty 17 000,00 zł, w roku 2021 do
kwoty 17 600,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 82 526,60
zł, okres realizacji przypada na lata 2016-2021.
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W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym
wprowadza się:
- zmiany w zakresie zadania:
• „Budowa dwóch oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu”
zwiększono limit nakładów w roku 2019 o kwotę 600 000,00 zł (limit nakładów
w 2019 roku wynosi 1 400 000,00 zł). Łączne nakłady finansowe po zmianach
wynoszą 1 400 000,00 zł, okres realizacji nie ulega zmianie i przypada na lata
2018-2019;
• „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku

600-lecia w Wagrowcu” zmniejszono limit nakładów w 2018 r. o kwotę 2 000,00 zł
(zgodnie z uchwałą budżetową, limit nakładów w 2018 r. wynosi 173 000,00 zł,
łączne nakłady 183 600,00 zł);
- wykreślenie zadania:
• „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” o łącznych nakładach
finansowych 490 000,00 zł, okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2018.
Zadanie planowano zrealizować w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Z uwagi na wyczerpanie środków
dostępnych w ww. programie i nieotrzymanie dofinansowania postanowiono
zrezygnować z realizacji projektu i wykreślono zadanie z budżetu.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie zaktualizowano
limity zobowiązań. Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy
zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2018 roku. Pełen zakres zmian
obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2018-2033.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Uchwała Nr L/334/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił 30 minutowa przerwę do godz. 1730.
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ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca – „Wschód 2”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowiec „Wschód 2” stanowi w części zmianę obszaru
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle „Wschód”
w rejonie ul. 11 listopada w Wągrowcu – Uchwała Nr XXVII/200/2009 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 2 lutego 2009 r.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 75 poz.1038 z dnia 24. 04.
2009 r.), obejmujący fragment struktury przestrzennej ograniczonej ul. Bartscha,
11 Listopada i Ks. W. Wróblewskiego, stanowiącego dwie nieruchomości. W strukturze
przestrzennej miasta Wągrowca wyodrębniono w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca następujące tereny: ekstensywnej
zabudowy przeznaczonych do zabudowy oraz przekształceń (P); tereny rewitalizacji
obszarów miejskich (R); tereny rozwojowe (T) – przewidziane do zabudowy ze zmianą
przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze.Teren objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wschód 2 – zlokalizowany jest na
obszarze terenów rozwojowych „T”. Powyższa lokalizacja potencjalnie nie wskazuje
czasokresu realizacji, a zatem realizacja zabudowy następuje w różnych etapach, co
wskazują ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wschód 2, w tym zmiany w zagospodarowaniu terenu zabudowy wschodniej części osiedla
„Wschód" – ww. uchwały. W wyniku zagospodarowania wyznaczonego terenu usługowego,
może nastąpić zaktywizowanie miejsc pracy, obsługi ruchu turystycznego, jak również
strefy podmiejskiej miasta Wągrowca.
Uzasadnienie sposobu realizacji wymogów art.15 ust.1 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – wynikających z art.1 ust. 2÷4:
Art.1 ust.2:
pkt 1 ÷ 2: wymagania ładu przestrzennego – urbanistyki i architektury oraz walory
architektoniczne i krajobrazowe.
Obszar objęty planem zlokalizowany jest w rejonie zurbanizowanym, obejmując dwie
nieruchomości: U2 – na której prowadzone są roboty budowlane, zgodnie z projektem
budowlanym oraz nieruchomość – U1 – dla której inwestor wniósł wniosek – obejmujący
przyjęty schemat struktury zabudowy przyszłego projektu budowlanego, uwzględniającego
przeznaczenie zgodne z ustaleniami ww. miejscowego planu oraz Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania miasta Wągrowca – przeważającej zabudowy usługowej,
tworzącej lokalny ośrodek usługowy. W wyniku zabudowy nastąpi zmiana formy
niezabudowanego rolniczego krajobrazu na technogeniczny, niepowodująca jednak
negatywnego oddziaływania na krajobraz doliny Wełny, gdyż ustalenia realizacji zabudowy
nie zmieniają
struktury
funkcjonalno-przestrzennej
wyznaczonego
obszaru
przedmiotowego planu. Niezabudowane tereny poza obwodnicą miejską stanowią
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peryferyjną część dla dalszego rozwoju osiedla Wschód w rejonie ul. 11 listopada o funkcji
mieszkaniowo-usługowej;
pkt – 3: wymagania ochrony środowiska:
Teren objęty miejscowym planem zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu
„Dolina Wełny i Rynna Gołaniecka” oraz w zasięgu obszaru Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 143 „Subzbiornik Inowrocław – Gniezno. Obszar chronionego krajobrazu
„Dolina Wełny i Rynna Gołaniecka” zachował status form ochrony, z wyłączeniem zakazów
obowiązujących w przepisach art. 24 – ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r.
–
„planowany
sposób
poz. 142).
Postanowienie
Starosty
Wągrowieckiego
zagospodarowania przestrzennego nie stanowi zagrożenia dla ochrony złóż kopalin
i zasobów wód podziemnych”: Dla wskazanych obszarów nie ustanowiono obszarów
ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych ustaw: o ochronie przyrody i Prawa
wodnego. Ochronę środowiska ustala się w uchwale poprzez zastosowanie określonych
rozwiązań
w zakresie
gospodarki
wodno-ściekowej
i zaopatrzenia
w ciepło,
z zastosowaniem urządzeń zapewniających wymagane standardy wprowadzania
zanieczyszczeń do środowiska. Na obszarze planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami
odrębnymi, w tym oceny oddziaływania na środowisko i decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach;
pkt – 4 – wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz obiektów kultury
współczesnej: na całym obszarze objętym planem nie występują zabytki oraz strefy
ochrony archeologicznej i nowej zabudowy kulturotwórczej;
pkt – 5 – wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia:
na obszarze nie występuje niebezpieczeństwo powodzi, jak również obszary osuwania się
mas ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.
Zabudowa terenu nie będzie generować istotnych zagrożeń, z wyłączeniem
spowodowanych przez człowieka. Postanowienie Wielkopolskiego Państwowego
Inspektora Sanitarnego: „Realizacja założeń przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie powinna spowodować negatywnego oddziaływania
na życie i zdrowie.”;
pkt – 6 – walory ekonomiczne przestrzeni:
na całym terenie realizowana będzie zabudowa inwestycji komercyjnych, co może
aktywizować miejsca pracy i ew. przychody Gminy z podatku lokalnego od nieruchomości.
Na obszarze przedmiotowego projektu planu nie występują inwestycje stanowiące zadania
własne Gminy, a realizacja ustaleń planu może potencjalnie uaktywnić realizację nowej
zabudowy na wschodniej części Osiedla Wschód do granicy miasta Wągrowca;
pkt – 7 – prawo własności:
rozwiązania przestrzenne nie naruszają własności nieruchomości – potencjalne zmiany
mogą wystąpić na terenie U1 w przypadku wydzielenia działki budowlanej – zgodnie
z przepisami o gospodarce nieruchomościami. W uchwale określono minimalną
dopuszczalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych na terenie U1 ( §7
ust.3 );
pkt – 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa:
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brak uzasadnienia dla określenia wymienionych potrzeb w ustaleniach planu;
pkt – 9 – potrzeby interesu publicznego:
faktycznie nie występują w odniesieniu do terenu objętego planem, na obszarze którego
nie wyznacza się przestrzeni publicznej; natomiast sposób zagospodarowania terenu U1 potencjalnie może zaktywizować obsługę ruchu turystycznego oraz obsługi strefy
podmiejskiej i rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej na niezabudowanej wschodniej
części Osiedla Wschód;
pkt – 10 – potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:
system miejskiej infrastruktury zapewnia dostęp do infrastruktury technicznej, a realizacja
zabudowy centrum handlowego nastąpi łącznie z uzbrojeniem terenu i zgodnie
z uzyskanymi przez inwestora warunkami technicznymi, a na terenie objętym planem
nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – zakres zagospodarowania
terenu określa §7 ust.2, w szczególności pkt 4 uchwały: „zagospodarowanie działek
budowlanych wraz z realizacją infrastruktury technicznej w powiązaniu z systemami
miejskimi, funkcjonalną obsługę komunikacyjną: dojazdów, dojść, miejsc postojowych dla
samochodów oraz dróg pożarowych”;
pkt –11÷12 – zapewnienie udziału społeczeństwa w trybie sporządzania projektu mpzp:
Uwzględnione: zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poprzez obwieszczenia, wyłożenie
projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej oraz publikacje na stronie
internetowej wraz z zachowaniem jawności i przejrzystości procedur planistycznych
i udostępnieniu informacji o środowisku w publicznie dostępnych wykazach Biuletynu
Informacji Publicznej. W trybie wyłożenia projektu miejscowego planu i dyskusji publicznej
oraz w określonym terminie nie wniesiono uwag;
pkt – 13 – potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów zaopatrzenia ludności:
Na obszarze miasta Wągrowca zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych oraz stacja
uzdatniania wody – zaopatrzenie w wodę zapewnia miejski system sieci wodociągowych,
a podłączenie nowych odbiorców odbywa się sukcesywnie poprzez rozbudowę sieci
i ustalone warunki techniczne.
Art.1 ust.3:
W ustaleniach miejscowego planu uwzględniono cele publiczne i dokumenty dotyczące
potencjalnych warunków zagospodarowania ujęte w:
- Analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wschód 2,”
- Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wschód 2”.
- Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wschód 2”: wskazującej brak wydatków Gminy,
a w wyniku rozpatrzenia wniosków i sporządzenia planu – potencjalnie zrealizuje interes
prywatny przedsiębiorców, występujący z przychodów świadczonych usług, jak również
wpływ na budżet gminy, gdyż nastąpią przychody z podatku lokalnego.
W trybie sporządzania projektu planu uwzględniono wszystkie wnioski oraz postanowienia
organów właściwych do opiniowania i uzgodnień przedmiotowego projektu miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”; w tym: uwagi
skorygowane w treści ustaleń miejscowego planu, jak również informacyjnych danych
dotyczących procedury planistycznej wskazanych przez organ nadzoru – Wojewodę
Wielkopolskiego oraz przekazywane dane przez Inwestora.
Art.1 ust. 4:
1) kształtowanie struktur przestrzennych – układ zabudowy usługowej nie powiększa
znacząco transportochłonności istniejącego układu przestrzennego;
2) na obszarze planu nie ustala się lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej
generującej zwiększenie transportu zbiorowego;
3) komunikacja pieszo-rowerowa – zlokalizowana jest poza terenem objętym planem,
w drodze wojewódzkiej nr 241, umożliwiającej dostęp do wyznaczonego centrum
handlowego, zgodnie z ustaleniami §7 ust. 3 i ust.4 uchwały, w tym istotnego elementu
przejścia bramowego, w zamykającej pierzei nowej zabudowy, służącego powiązaniu
struktury komunikacyjnej pieszej i pieszo-rowerowej wyznaczonej w ustaleniach
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na niezabudowanym dotychczas
terenie, a w przyszłości zapewniającym dostęp mieszkańców do wnętrza centrum
usługowego;
4) nowy układ zabudowy usługowej w rejonie ul. 11 Listopada – stanowi element zwartej
zabudowy z wyposażeniem w sieć komunikacyjną i infrastrukturę techniczną: obszar objęty
planem zlokalizowany jest na terenie z obsługą komunikacyjną podstawowego układu
komunikacyjnego miasta oraz transportu zbiorowego, w tym komunikacji pieszo-rowerowej
oraz infrastruktury technicznej.
Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 – uchwała gminy,
o której mowa w art.32 ust 2.
Cały obszar objęty obowiązującym planem stanowił jedną nieruchomość, a właściciel
dokonał podziału na działki budowlane. Na obszarze miasta Wągrowca w studium
nie wyznaczono obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, o których
mowa w art.10. ust.2. pkt 8 – Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury
scalania i podziału z uwagi na to, że obszar objęty planem ma stanowić obszar zwartej
zabudowy usługowej. W dniu 15 maja 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Wągrowcu wpłynął
wniosek inwestora JB Development Sp. z o.o. Sp.K, w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ul.
11 Listopada, ze wskazaniem wyznaczonego centrum o funkcji usług handlu
i sąsiadującego terenu usługowo-mieszkaniowego, obejmujących 2 nieruchomości nowych
nabywców. Zgodnie z art. 7 ustawy Burmistrz Miasta Wągrowca rozpatrzył wniosek
i postanowił przystąpić do trybu sporządzenia zmiany obowiązującego planu zgodnie
z art.32 i art. 14 ustawy. Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził Analizę zasadności
uwzględniającą ocenę zgodności z ustaleniami studium i w wyniku analizy przedłożył
projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedle „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu (Uchwała Nr
XXVII/200/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 2 lutego 2009 r.) oraz uchwałę
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w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wschód 2”.
Rada Miejska w Wągrowcu uchwaliła:
Uchwałę nr XXXVII/234/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie aktualności
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle „Wschód” w rejonie ul.
11 Listopada w Wągrowcu – uwzględniając wyniki końcowe analizy oraz:
Uchwałę nr XXXVII/235/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca –
„Wschód 2”. W trybie sporządzania projektu miejscowego planu uwzględniono wnioski
odnoszące się do nowych inwestycji oraz postanowień organów właściwych do uzgodnień,
jak również opinii, w tym wynikających z ponowienia trybu uzgodnień. Projekt planu uzyskał
pozytywne postanowienia wynikające z wymogów art. 17 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wschód 2” – wydatki budżetu nie obciążą finansów publicznych. Biorąc pod uwagę, że
realizacja zabudowy usługowej może następować w okresie wieloletnim, to wzrost
przychodów do budżetu gminy nastąpi po zrealizowaniu inwestycji i pobraniu podatku
lokalnego od nieruchomości. Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego spełnia wymagania art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr
XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca –
aktualnie – „Tekst ujednolicony” (Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania
rzek Nielby i Wełny).

Obrady opuścił radny Krzysztof Bucholc.
uczestniczyło 18 radnych.

W dalszej części obrad sesji

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady w pierwszej kolejności poddał pod
głosowania rozstrzygnięcie sprawie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
- „Wschód 2”. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
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§ 1. Do Rady Miejskiej w Wągrowcu nie wpłynęła lista nieuwzględnionych uwag
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowiec „Wschód 2”, o której mowa w art. 17 pkt 14 ww. ustawy.
2. W trybie wyłożenia projektu planu miejscowego wraz z prognozą do
publicznego wglądu nie wpłynęły uwagi do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
§ 2. Na podstawie ust.1 i 2, nie rozpatruje się uwag do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec „Wschód 2”.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia
o nienaruszeniu,
w projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”, ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.) Rada Miejska w Wągrowcu stwierdziła, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wschód 2”
nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca określona została struktura funkcjonalnoprzestrzenna miasta oraz wskazane kierunki zmian w strukturze przestrzennej,
w tym:
Rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze miasta
(pkt 5.3.4) ustalając: „Na obszarze miasta Wągrowca nie lokalizuje się obiektów
handlowych o powierzchni przekraczającej 2000 m²” – oznaczenie – woh oraz
wyznaczone rejony, na których mogą być lokalizowane obiekty handlowe, w tym:
„rejon osiedla „Wschód” (część wschodnia)”.
Obszar objęty planem zlokalizowany jest na wschodniej części osiedla „Wschód”,
z ustaloną
funkcją
terenów
mieszkaniowo-usługowych
oraz
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w tym obszaru dla lokalizacji „woh”
– obiektów handlowych nieprzekraczających 2000 m² powierzchni sprzedaży.
Na podstawie ustaleń studium sporządzony został w 2009 r. „Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie
ul. 11 Listopada w Wągrowcu” (Uchwała Nr XXVII/200/2009 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 12 lutego 2009 r.). Rozpoczęto realizację zabudowy
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mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obecnie jednego obiektu handlowego na
wyznaczonym terenie dla realizacji centrum handlowego. Na podstawie oceny
ustaleń studium i obowiązującego miejscowego planu Rada Miejska w Wągrowcu
podjęła uchwałę Nr XXX/235/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w części ustaleń obowiązującego ww. planu
dla obszaru obejmującego centrum handlowe, zachowując przeznaczenie terenów
usługowych wraz ze zmianą fragmentu terenu mieszkaniowo-usługowego, jako
powiększenie terenu usługowego objętego nowym miejscowym planem.
Przeznaczenie terenów nie narusza ustaleń studium, gdyż zmiana objęta planem
zlokalizowana jest w rejonie osiedle Wschód (część wschodnia) – oznaczenie
mu/woh, i zachowuje funkcję ponadlokalnej i lokalnej zabudowy centrum
handlowego.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2” – inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania. a podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Obszar miejscowego planu obejmuje teren nieuzbrojony, z dostępem
zewnętrznym do miejskich systemów infrastruktury technicznej w ulicach
11 Listopada i Ks. W. Wróblewskiego.
2. Obszar objęty planem przeznaczony jest pod zabudowę usługową i zgodnie
z ustaleniami §7 ust. 2 pkt 4 – dla zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych
terenów ustala się zagospodarowanie działek budowlanych wraz z realizacją
infrastruktury technicznej w powiązaniu z systemami miejskimi, funkcjonalną
obsługę komunikacyjną: dojazdów, dojść, miejsc postojowych dla samochodów
i dróg pożarowych.
3. Na obszarze objętym planem nie występują publiczne przestrzenie i drogi,
w związku z powyższym w rozstrzygnięciu nie ustala się zakresu realizacji
infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy miejskiej
Wągrowiec, na obszarze objętym planem.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Po przyjęciu przez Radę powyższych rozstrzygnięć do omawianego planu
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca –
„Wschód 2”
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – Wschód 2”
Uchwała Nr L/335/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie uli Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że uzasadnienie sposobu realizacji
wymogów art.15 ust.1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym – wynikających z art.1 ust. 2÷4:
Art.1 ust.2:
pkt 1 ÷ 2: wymagania ładu przestrzennego – urbanistyki i architektury oraz walory
architektoniczne i krajobrazowe:
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania zlokalizowany jest na terenie
ekstensywnej
zabudowy,
z przeważającymi
terenami
gruntów
rolnych,
w południowo- wschodniej części miasta ograniczanymi administracyjnymi
granicami miasta, od południowej i północnej – ciekami wodnymi, a od północy
granicą ogrodów działkowych. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca omawiany obszar stanowi
tereny rozwojowe, stanowiące rezerwę terenów przeznaczonych do zainwestowania
o przeważającej funkcji usługowo-produkcyjnej wyznaczonych terenów –
z ograniczeniem zabudowy mieszkaniowej. Tereny miejscowego planu
zlokalizowane są w węźle dróg wojewódzkich: nr 190 – ul. Gnieźnieńska oraz droga
wojewódzka nr 241 ul. 11 Listopada, w klasie technicznej – GP, stanowiąca
podstawowy element struktury przestrzennej planu oraz droga powiatowa nr 1610 –
ul. Jankowska. Granice i ww. drogi, w znacznej części uniemożliwiają realizację
obwodowego układu komunikacyjnego, wyodrębniając jednostki struktury
przestrzennej obsługiwane infrastrukturą techniczną poza planem oraz realizację
nowego układu komunikacyjnego obsługi wewnętrznej wyznaczonych terenów do
zabudowy. W kształtowaniu zasad zagospodarowania na terenie planu zapewniono
dostęp komunikacyjny do dróg publicznych istniejącego terenu zabudowy
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mieszkaniowo-usługowej w rejonie ul. Jankowskiej i zabudowy usługowo
produkcyjnej w rejonie ul. Gnieźnieńskiej i 11 Listopada oraz wyznaczonych
wielkoobszarowych terenów przeznaczonych na cele zabudowy usługowoprodukcyjnej. Na wyznaczonych terenach przeznaczonych do zabudowy
zachowane zostało ewidencyjne wydzielenie nieruchomości. Zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na terenie
miasta Wągrowca nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzania
scaleń i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce o gospodarce
nieruchomościami i w planie nie określa się szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. Urz. z 2017 r.
poz. 1073 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. Urz. z 2003 nr 64 poz.1587.). Uwzględniając, że art.15 ust.3
ustawy nie wyznacza obligatoryjnego określenia granic obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – w zależności od potrzeb, na
obszarze objętym planem nie ustala się zasad warunków scalania i podziału
nieruchomości. W
miejscowym planie ustalono podstawowe zasady
zagospodarowania i przeznaczenia terenów, co nie wyklucza, że podziały lub
scalenia i podziały są dopuszczalne zgodnie z art. 93 ust.3 i ust. 4 ustawy
o gospodarce nieruchomości – z zastrzeżeniem zgodności z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisów odrębnych.
W kształtowaniu zasad ładu przestrzennego, zabudowy terenów i ich
zagospodarowania oraz form krajobrazu wyłączonych z zabudowy; na obszarze
objętym planem uwzględnia się:
- strukturę urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania,
- aktualną strukturę podziału geodezyjnego i własności terenów, wyznaczając
geometrię istniejących nieruchomości, w tym wydzielonych działek gruntowych oraz
dróg,
- tereny przeznaczone dla funkcji usługowo-produkcyjnej potencjalnie
uwarunkowane: funkcją przedsięwzięcia i zasadami określonymi w warunkach
technicznych oraz technologicznych budynków przemysłowych, spełniających
wymogi ochrony środowiska,
- minimalną liczbę miejsc do parkowania zgodnie wymogiem z art. 15 ust.2
pkt 6 ustawy
o planowaniu
i zagospodarowaniu
oraz
w§
4 pkt 9 lit.c
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu planu zagospodarowania przestrzennego alternatywnego
odniesienia do liczby zatrudnionych pracowników jako wskaźnik wymaganych
miejsc postojowych, dla terenów produkcyjnych. (W uchwale przyjęto wskaźnik
wynikający z danych naukowych oraz statystycznych dla zakładów produkcyjnych
na 100 zatrudnionych 15-32 miejsc parkingowych - §10 ust.3 pkt 2) . W Studium
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca –
określono następujące wskaźniki urbanistyczne: „Dla terenów usługowych
i produkcyjnych wskaźniki zabudowy ustala się w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem:
- niezbędnych miejsc postojowych warunków wynikających z wymagań obsługi
komunikacyjnej,
- powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 10% terenu, z zachowaniem
wymagań odnoszących się do ochrony powierzchni oraz wód przed
zanieczyszczeniem;
pkt – 3: wymagania ochrony środowiska:
Na obszarze objętym planem nie ustanowiono obszarów ochronnych, wynikających
z przepisów odrębnych ustaw: o ochronie przyrody i Prawa wodnego, W postanowieniu RDOŚ wskazano, że dla obszaru miejscowego planu
nie ustalono: „aktów prawa powołujących rezerwaty przyrody. parki krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000, dotyczących miasta
Wągrowca; przedmiotowy obszar objęty miejscowym planem położony jest poza
ww. obszarami chronionymi.” Ochronę środowiska ustala się w uchwale poprzez
zastosowanie określonych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
i zaopatrzenia w ciepło, z zastosowaniem urządzeń zapewniających wymagane
standardy wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska oraz kształtowania ładu
przestrzennego, w tym określenie powierzchni zabudowy i powierzchni terenów
biologicznie czynnych oraz terenów zieleni, wyłączonych z zabudowy. Dla terenów
zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
obejmujących tereny oznaczone UP1 ÷ UP12, ustala się:
zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, zakaz przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz obiektów
usługowych, które spowodują zakwalifikowanie terenu do terenów chronionych
akustycznie, dla których, zgodnie z przepisami odrębnymi – ustalono dopuszczalne
poziomy hałasu oraz budynków usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów,
z wyłączeniem zakładów produkcyjnych stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej;
pkt – 4 – wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz obiektów
kultury współczesnej: na całym obszarze objętym planem nie występują zabytki
oraz strefy ochrony archeologicznej i nowej zabudowy kulturotwórczej;
pkt – 5 – wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia:
na obszarze planu nie występuje niebezpieczeństwo powodzi, jak również obszary
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych oraz tereny, na których występują te
ruchy osuwania się mas ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa. Postanowieniem Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ustalono:
„Zgodnie, z rejestrem osuwisk, na obszarze objętym projektem planu
zagospodarowania przestrzennego nie występują osuwiska lub tereny zagrożone
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osuwaniem się mas ziemnych oraz, że planowany sposób zagospodarowania
przestrzennego nie stanowi zagrożenia dla ochrony udokomuntowanych złóż
kopalin i zasobów wód podziemnych.”;
pkt – 6 – walory ekonomiczne przestrzeni:
na całym terenie objętym planem wyznaczono nową zabudowę o przeznaczeniu
usługowo-produkcyjnym, co powinno zaktywizować miejsca pracy oraz wzrost
podatku od nieruchomości. Wzrost podatku dotyczy wszystkich terenów
niezabudowanych. W przypadku zrealizowania ustaleń planu, wystąpi wzrost
podatku naliczonego od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej i powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem
działalności. Wydatki Gminy nastąpią w wyniku realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz dróg gminnych zapisanych w miejscowym planie.
W okresie wieloletnim przychody z podatku lokalnego zrekompensują wydatki;
pkt – 7 – prawo własności:
rozwiązania przestrzenne nie naruszają własności nieruchomości – tereny
przeznaczone do zabudowy stanowią własność osób fizycznych i prawnych,
a w planie usankcjonowano istniejącą strukturą geodezyjną podziałów;
pkt – 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa:
brak uzasadnienia dla określenia wymienionych potrzeb w ustaleniach planu;
pkt – 9 – potrzeby interesu publicznego:
realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podniesie
poziom gospodarczy miasta i cel społeczny jego rozwoju. Na terenie planu
nie wyznaczono przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym,
określonej
w studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca; rozwój strefy
usługowo-produkcyjnej może potencjalnie zaktywizować obsługę strefy podmiejskiej
i rozwój gospodarczy miasta;
pkt – 10 – potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:
w strukturze przestrzennej obszaru objętego planem wyodrębnia się system
infrastruktury elektroenergetycznej celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
w tym planowaną inwestycję przebudowy jednotorowej linii WN-110kV –RogoźnoWągrowiec. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejącą infrastrukturę
techniczną, w tym przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego
napięcia – WN -110kV, z wyznaczoną strefą techniczną, Zadania własne Gminy
miejskiej Wągrowiec z zakresu infrastruktury technicznej na obszarze miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej obejmują zadania własne w zakresie infrastruktury
technicznej i drogi gminnej, określone w załączniku nr 3 do uchwały;
pkt –11÷12 – zapewnienie udziału społeczeństwa w trybie sporządzania projektu
mpzp:
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Uwzględnione: zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poprzez
obwieszczenia, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji
publicznej oraz publikację na stronie internetowej wraz z zachowaniem jawności
i przejrzystości procedur planistycznych i udostępnieniu informacji o środowisku
w publicznie dostępnych wykazach Biuletynu Informacji Publicznej.
W trybie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wpłynęły uwagi odnoszące się: 1) - do zagadnień ogólnych pojęć „usług
konsumpcyjnych” oraz 2) - zmiany warunków zabudowy terenu UP12, –
rozstrzygniętych pozytywnie i pozwalających na zmodyfikowanie ustaleń, w tym
zasad minimalnej liczby miejsc do parkowania w uchwale. W związku z tym
ponowiono wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Do projektu planu
wpłynęła 1 uwaga dotycząca minimalnej zmiany wyznaczonej nieprzekraczalnej linii
zabudowy na terenie U1 – rozstrzygniętej pozytywnie przez Burmistrza Miasta
Wągrowca. W trybie sporządzania projektu planu uwzględniono wszystkie wnioski
oraz postanowienia organów właściwych do opiniowania i uzgodnień
przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej oraz uzyskano
pozytywne postanowienia opinii i wymaganych uzgodnień.
pkt – 13 – potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów zaopatrzenia
ludności:
Na obszarze miasta Wągrowca zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych oraz
stacja uzdatniania wody – zaopatrzenie w wodę zapewnia miejski system sieci
poprzez wykorzystanie istniejących sieci zewnętrznych z ul. Jankowskiej. Obszar
objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wymaga realizacji infrastruktury technicznej, w tym zadań stanowiących zadania
własne gminy: w zakresie sieci wodociągowych - sieć wodociągową z ul.
Jankowskiej w drodze wewnętrznej KDW1 oraz powiązanie przez obwodowy układ
przebiegu sieci w drodze gminnej KD-D i drodze wewnętrznej KDW4. Powyższe
zadanie ujęto w: „Prognozie skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej
i Gnieźnieńskiej” oraz Załączniku nr 3 do uchwały. W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, w zakresie
rozwoju infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę – na podstawie oceny stanu
ustalono: „ze względu na dobry stan techniczny i zdolności produkcyjne istniejących
urządzeń wodociągowych nie przewiduje się ich rozbudowy. podłączenia nowych
odbiorców będzie odbywało się sukcesywnie poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej”
Poza ww. oceną uwzględnia się, że realizacja inwestycji na obszarze objętym
planem nastąpi etapowo z potencjalnym rozwojem strefy produkcyjnej
i zapotrzebowań technologicznej wodochłonności.
Art.1 ust.3 - 4:
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Ustalając przeznaczenie terenów oraz potencjalny sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego – uwzględniono ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca,
w szczególności
wyznaczonej struktury terenów rozwojowych, oznaczonych – „T”, przewidzianych do
zabudowy oraz zmiany terenów rolnych do zainwestowania w rejonie Jankowa,
w tym usług oraz działalności produkcyjnej jako przeważającej funkcji
wyznaczonego obszaru, z ograniczeniem dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
Zapotrzebowanie rozwoju miasta skierowane jest dla rozwoju ekonomicznej
efektywności inwestycji przestrzeni industrialnych, w tym rozwoju gospodarczego
i miejsc pracy, jako celu społecznego.
Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 – uchwała gminy,
o której mowa w art.32 ust 2 – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
W 2016 r. Burmistrz Miasta Wągrowca przystąpił do opracowania „Analizy zmian
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca”. Przedmiotem była ocena
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz stanu aktualności miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Wągrowca,
objętych wykazem obowiązujących planów z 06.07.2016 r. w wyniku analizy i oceny
uchwał zmodyfikowano wykaz aktualności obowiązujących planów, w tym
nieaktualnych i Rada Miejska w Wągrowcu podjęła Uchwałę Nr XXXI/208/2017
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualności miejscowych planów
zagospodarowania miasta Wągrowca – rozstrzygając nieaktualność Uchwały
Nr 22/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec – Jankowo
(Dz.Urz. Woj. Pilskiego Nr 19 poz. 134 z dnia 20.07.1998 r.)
Na podstawie rozstrzygniętych wniosków w sprawie zmiany obowiązujących planów
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanych analiz zasadności
przystąpienia do zmiany planów, Rada Miejska w Wągrowcu podjęła Uchwałę Nr
XXIII/156/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej
i Gnieźnieńskiej oraz uchwałę Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej
w Wągrowcu w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej,
poprzez zmianę załącznika graficznego i ujęcie w planie pasa drogowego ul.
Jankowskiej. Obszar objęty planem obejmuje w całości obowiązujący – nieaktualny
plan uchwalony Uchwałą Nr 22/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca
1998 r., z poszerzeniem terenu do ul. Gnieźnieńskiej. W wyniku oceny aktualności
miejscowych planów – plany nieaktualne w całości zastąpione zostały nowymi
planami, zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia
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zmiany planu miejscowego, w tym: Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej –
zgodnie z ww. uchwałami. W projekcie miejscowego planu zachowana została
obsługa komunikacyjna dróg wojewódzkich i w tym zakresie nie zmienia się układ
przestrzenny i komunikacyjny transportochłonności. W wyniku realizacji ustaleń
planu zmieni się wzrost ruchu samochodów obsługi nowych zakładów
produkcyjnych, w części ograniczony do wewnętrznej obsługi na terenie zakładu –
w planie nie ustala się dróg pieszo-rowerowych oraz usług komunikacji zbiorowej.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Zadania własne Gminy określono w Załączniku nr 3 „Rozstrzygnięcie w sprawie
sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz o zasadach ich finansowania.”
Zadania inwestycyjne Gminy zostaną sfinansowane zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych i strategią rozwoju miasta
Wągrowca. W ustaleniach planu oraz zasad zagospodarowania terenów
usługowych i usługowo- produkcyjnych – realizację zadań z zakresu infrastruktury
technicznej (przyłącza) oraz dróg wewnętrznych zapewniających dostęp do dróg
publicznych obciążają właścicieli terenu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady w pierwszej kolejności poddał pod
głosowania rozstrzygnięcie sprawie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 9941 z późn. zm.) Rada Miejska w Wągrowcu po rozpatrzeniu
nieuwzględnionej
uwagi
wniesionej
do
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej
i Gnieźnieńskiej w trybie wyłożenia do publicznego wglądu w terminie 24 05.201813.06.2018 r, (I wyłożenie) – rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnić uwagi odnoszącej się do terenu UP12, dotyczącej:
1) wyznaczenia drogi wewnętrznej na terenie UP12 poprzez ustalony teren - Ki2
infrastruktury technicznej, ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 190 – ul.
Gnieźnieńskiej, oraz:
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2) zmiany funkcji terenu Ki2 infrastruktury technicznej, o której mowa w §3 ust.1
pkt 9 lit c uchwały: „tereny istniejącego i planowanego uzbrojenia wraz
z drogowym dostępem eksploatacyjnym, z zakresu infrastruktury technicznej –
Ki1,Ki2 i Ki3, „
2. Wniesiona uwaga jest sprzeczna z przepisami prawa wynikającego
z przepisów o drogach publicznych, a droga wojewódzka nr 190 nie jest objęta ww.
miejscowym planem.
§ 2. Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się ze wskazanych powodów
w Rozstrzygnięciu Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 2 z dnia 21 czerwca 2018 r.,
„ze względu braku właściwości organu sporządzającego określania ustaleń dla
terenów poza obszarem objętym planem, a dla dróg wojewódzkich obowiązują
wymogi przepisów odrębnych ustawy o drogach publicznych.´
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia
o nienaruszeniu,
w projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, w rejonie ulic
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9941 z późn. zm.) Rada Miejska w Wągrowcu
stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej nie narusza
ustaleń
studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – tekst
ujednolicony – uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 września 2017 r.).
Uzasadnienie - w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca określona została struktura funkcjonalnoprzestrzenna miasta oraz wskazane kierunki zmian w strukturze przestrzennej.
Obszar planu obejmuje w części tereny zabudowane w rejonie drogi wojewódzkiej –
(ul. Gnieźnieńska), określony jako teren zainwestowany z zachowaniem stanu
struktury przestrzennej oraz istniejącego przeznaczenia terenów na cele zabudowy
usługowej (oznaczenie – Z) oraz jako obszar terenów rozwojowych (oznaczenie T)
przewidzianych do zabudowy i zmiany przeznaczenia terenów rolnych na cele
nierolnicze. Wskazanie tych obszarów jako terenów rozwojowych stanowi wytyczną
do zastosowania etapowania realizacji. W zakresie ustaleń przeznaczenia terenów
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określono funkcje usługowo-produkcyjną (oznaczenie – up):” „tereny usług oraz
działalności usługowo-produkcyjnej jako przeważającej funkcji wyznaczonego
obszaru, z ograniczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej; wyodrębnione
tereny mogą dotyczyć działalności usługowej, produkcyjnej lub usługowoprodukcyjnej”. Funkcja terenu objętego miejscowym planem oraz przeznaczenia
terenów nie naruszają ustaleń studium, w tym odnoszących się do ochrony
środowiska, wskazanej funkcji zabudowy i systemu infrastruktury technicznej oraz
komunikacji.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej
– inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. Na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9941 z późn. zm.) Rada Miejska
w Wągrowcu rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące sieci infrastruktury
technicznej, z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym oraz realizacją
przyłączy sieci służących obsłudze wyznaczonych terenów.
2. Zadania własne Gminy miejskiej Wągrowiec z zakresu infrastruktury
technicznej na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej obejmują następujące
inwestycje w zakresie:
1) komunikacji:
a) przedłużenie istniejącej drogi publicznej, o długości L-365 m do granicy
miasta, w powiązaniu z drogami wewnętrznymi,
b) droga wewnętrzna – KDW1, o długości L-600 m;
2) infrastruktury technicznej:
a) sieci wodociągowe, o długości L-1860 m,
b) sieci kanalizacji sanitarnej, o długości – L-1326 m – 2 przepompownie
i rurociągi tłoczne, o długości – L-456 m,
c) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-ciśnieniowej, o długości – L-850 m,
z przepompownią deszczową i rurociągiem tłocznym – L-533 m.
§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu zostaną
sfinansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, wieloletnich planach
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
strategią rozwoju miasta Wągrowca.
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Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Po przyjęciu przez Radę powyższych rozstrzygnięć do omawianego planu
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Jankowskiej i Gnieźnieńskiej.
Uchwała Nr L/336/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy
Piaskowej.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że przedmiotem opracowania jest
ustalenie zasad zagospodarowania terenu objętego niniejszą uchwałą,
w szczególności zapewnienie ochrony terenów przyrodniczych korytarza
ekologicznego doliny rzeki Wełny. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest
w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko Wągrowiecka” oraz zlewni rzeki Wełny, wskazanej w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego do objęcia ochroną jako obszaru
szczególnej ochrony wód powierzchniowych. W Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Wągrowca teren objęty niniejszą
uchwałą zlokalizowany jest w granicach wyłączonych z zabudowy „terenów
przyrodniczych ekosystemu wód otwartych”. Burmistrz Miasta Wągrowca dokonał
analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wągrowca, przygotował
materiały geodezyjne oraz ustalił zakres prac planistycznych. W związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w doliny rzeki Wełny w rejonie ulicy Piaskowej.
Uchwała Nr L/337/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad. pkt 12
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej
Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych,
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne iż jednostka samorządu
terytorialnego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że konieczność zmiany uchwały
wynika z potrzeby dostosowania prawa miejscowego do zapisu art. 35 ust 4 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i reguluje kwestię
przekazania i wykorzystania dotacji na uczniów i wychowanków, posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z powyższego wynika, iż
przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu
Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych szkół
podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,
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prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne iż jednostka
samorządu terytorialnego.
Uchwała Nr L/338/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 13
Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowej – radny Tomasz Kruk zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej
Wągrowiec.
Wniósł również do omawianego projektu uchwały trzy autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła § 27 ust. 2 pkt 5 – przed słowem „przepisy” dopisać słowo –
„odpowiednio”;
- druga autopoprawka dotyczyła zmiany zapisu § 131 ust. 1 z „Kluby działają
wyłącznie w ramach Rady, bez prawa występowania na zewnątrz” na – „Kluby
działają w ramach Rady”;
- trzecia autopoprawka dotyczyła zmiany zapisu § 120 ust. 1 z „Burmistrz
uczestniczy w sesjach Rady” na „Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady osobiście
lub przez swoich przedstawicieli”.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mieczysław Wołejko odniósł się do trzeciej autopoprawki i powiedział, że
jest ona za daleko idąca i zapis ten powinien zostać uściślony. Zdaniem radnego
w przyszłości mogą być takie sytuacje, że Burmistrz będzie często wysyłał swojego
Zastępcę na sesje. Zaproponował radnym zapis – „Burmistrz uczestniczy
w sesjach Rady z wyjątkiem przypadków losowych”. Wspomniał, że są
określone organy – organem władzy jest Rada, a Burmistrz jest organem
wykonawczym Rady, który min. realizuje uchwały Rady i uczestnictwo Burmistrza
w sesjach jest obowiązkowe;
- radny Marek Drobik odniósł się do zapisu ust 3 w § 27 – „Do postanowień,
deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii stosuje się odpowiednio przepisy Statutu
o zgłaszaniu inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał” i powiedział, że
ma co do tego zapisu wątpliwości z uwagi na fakt, że w poprzednim statucie go nie
było. Zdaniem radnego zapis ten wyklucza możliwość np. przegłosowania wniosku
zgłoszonego na danej sesji, gdyż nadajemy takiemu wnioskowi procedurę
uchwałodawczą. Radny pytał – czy zapis ten wprost wynika z ustawy
o samorządzie gminnym, że taki proces musi być – czy to jest nasza inicjatywa.
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Zdaniem radnego, Rada w tym momencie ogranicza swoje kompetencje i wchodzi
w biurokrację – procedurę uchwałodawczą;
- radny Tomasz Kruk odniósł się do uwag radnych i powiedział, że zapis ust. 3
w § 27 wynika wprost ze wzorca, którym Doraźna Komisja Statutowa posiłkowała
się przy tworzeniu statutu, który opracowali profesorowie Sypniewski i Szewczyk
z Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu
i tam taki zapis się znalazł. Co do uwagi zgłoszonej przez radnego Mieczysława
Wołejko powiedział, że ma wątpliwości ponieważ nigdzie nie zostało uregulowane
– co to są sytuacje losowe;
- radny Jakub Zadroga zaproponował radnym nowy zapis § 120 ust. 1
„Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady osobiście, a w przypadkach
uzasadnionej nieobecności przez swoich przedstawicieli”;
- radny Tomasz Kruk powiedział, że jest to bardzo rozsądne rozwiązanie, które
uznaje za zasadne i wprowadza do projektu ten zapis w formie autopoprawki;
- radny Mark Drobik ponowił pytanie czy zapis ust. 3 w § 27 wprost wynika
z ustawy o samorządzie gminnym, że taki proces musi być – czy to jest nasza
inicjatywa;
- radny Tomasz Kruk przytoczył radnym komentarz do ust. 3 w § 27, który wynika
ze wzorca statutu opracowanego przez WOKIS;
- radny Marek Drobik złożył wniosek formalny o nowy zapis ust. 3 w § 27 - „Do
postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie stosuje się
odpowiednio przepisów Statutu o zgłaszaniu inicjatywy uchwałodawczej
i podejmowania uchwał”. Zdaniem radnego słowa „że stosuje się” jest szkodliwy
dla samorządu i sami sobie ograniczymy działalność. Może tak się zdarzyć, że na
sesji radny zgłosi stanowisko lub apel, który może zostać dopiero podjęty przez
Radę za kilka miesięcy, kiedy zostanie spełniony zapis ust. 3 w § 27;
- radny Mieczysław Wołejko nadmienił, że on jest autorem pierwszej
autopoprawki czyli dopisaniem słowa „odpowiednio” w ust. 3 w § 27. Powiedział, że
w KPA uregulowane są przepisy dotyczące postanowień, decyzji, zażaleń, skarg
i wniosków i wobec każdych z nich jest określona procedura i podobna sytuacja
może zdarzyć się w Radzie w przypadku postanowień, deklaracji, apeli itp. Użycie
słowa „odpowiednio” nie ogranicza w jakiś sposób działanie Rady. Natomiast
w sytuacji kiedy jest to odrębne od innych dokumentów, nie można stosować
wprost, tylko odpowiednio i nie można wyłączyć osobiście przepisów tego statutu
i trzeba się odwołać. Kończąc powiedział, że zostało to zapisane prawidłowo i tam
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gdzie nie stosuje się pewnych rozwiązań np. w ustawach stosuje się słowo
„odpowiednio”;
- Sekretarz Miasta zabrał głos odnośnie prawidłowego zrozumienia zapisu ust. 3
w § 27. Powiedział, że dobrze się stało, że w ramach autopoprawki został dodany
wyraz „odpowiednio”. W języku prawnym, gdy się konstruuje tego typu przepis,
oznacza to nic innego jak tylko to, że jeżeli przepisy dotyczące innego zagadnienia
już wcześniej w danym dokumencie zostały uregulowane - stosuje się je do innego
uregulowania i tak jest w przypadku tych apeli, stanowisk, postanowień itp. Bardzo
powszechne są w naszym kraju przeróżne apele do rządu do sejmu w sprawie
podjęcia inicjatywy ustawodawczej, uregulowanie konkretnych działań z życia
samorządu. Do naszej Rady wpływały apele o podjęcie podobnych stanowisk, które
np. inna gmina zainicjowała, Rada również podejmowała takie stanowiska. W tym
zapisie chodzi o to, żeby nadać formalny tor tym zagadnieniom. W przypadku apeli,
postanowień, stanowisk inicjatywę będą mieli: przewodniczący rady, radni,
burmistrz, kluby radnych, mieszkańcy. Jeśli chodzi o ich zatwierdzenie – czyli organ
kolegialny jakim jest rada - nastąpi w głosowaniu – określona będzie procedura
głosowania i będzie to jawne – bo innej formy tutaj nie można przewidzieć.
Natomiast jeśli chodzi o to słowo „odpowiednio” - to taki apel czy stanowisko musi
być opracowane i tak jak w przypadku uchwał - jest dyskusja, wnosimy
autopoprawki i ustalamy ostateczną treść i to właśnie znaczy dodanie tego słowa.
Kończąc oświadczył, że w obowiązującym do tej pory statucie zapis że „nie stosuje
się” był nieprawidłowy.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i w pierwszej kolejności poddał pod
głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Marka Drobika w sprawie nowego
zapisu ust. 3 w § 27 - „Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii
nie stosuje się odpowiednio przepisów Statutu o zgłaszaniu inicjatywy
uchwałodawczej i podejmowania uchwał”.
Rada Miejska 1 - głosem „za”, 10 – głosami – „przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymujących oddaliła wniosek radnego Marka Drobika.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
wraz z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za” przy 4 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr L/339/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad. pkt 14
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kiełbasiewicz zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 12 czerwca 2018 r. do Rady
Miejskiej w Wągrowcu wpłynęła skarga rodziców dzieci klas I Szkoły Podstawowej
nr 1 na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu organizatora „Szkolandii”
w związku z niewłaściwym potraktowaniem uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 podczas organizacji „Szkolandii”. Komisja Rewizyjna 14 września 2018 roku
zapoznała się z treścią skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Wągrowcu.
W dniu 12 września Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kiełbasiewicz oraz
Radny Dionizy Macioszek udali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu
wysłuchania strony skarżonej. Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 14 września
2018 r. mieli możliwość wysłuchania telefonicznej wypowiedzi Pani A.B. –
pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji występującej w imieniu organizatora.
Komisja Rewizyjne podczas rozpatrywania skargi nie wysłuchała strony skarżącej
z przyczyn obiektywnych - brak adresów oraz kontaktów do rodziców skarżących
dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po zapoznaniu się ze skargą, wypowiedzią
strony skarżonej oraz pismem zwrotnym, które wpłynęło do Szkoły Podstawowej nr
1 w Wągrowcu dnia 12 czerwca 2018 r., Komisja Rewizyjna postanowiła uznać
skargę za bezzasadną. Na decyzję Komisji o bezzasadności skargi miały wpływ:
- wypowiedź przedstawiciela organizatora,
- przyznanie się przedstawiciela organizatora do pewnych uchybień i chęci
naprawienia niezamierzonego i nieplanowanego niedopatrzenia,
- dostarczenie do szkoły znaczków „Szkolandii”,
- pismo zwrotne z przeprosinami.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mieczysław Wolejko powiedział, że jak pamięta na wspólnym posiedzeniu
komisji Rady projekt omawianej uchwały był szczegółowo analizowany. Były
kontrowersje w tym temacie. Zdaniem radnego, po przeanalizowaniu materiału –
w § 1 projektu uchwały – słowa – „uznaje się skargę za bezzasadną” – jest
niewłaściwe. Nadmienił, że w zasadzie skarga była zasadna, ale została załatwiona
zanim została wszczęta procedura skargowa. Na wspólnym posiedzeniu był głos
aby tą skargę uznać za zasadną. Powiedział, że do tematu skarg Rada podchodzi
w sposób lekkomyślny i jak pamięta – w historii Rady nie zdarzyło się żeby
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jakakolwiek skarga była zasadna. Dodał też, że wyborcy obserwują działania
radnych i patrząc, że ich racje nie są uznawane – to co mogą pomyśleć?
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska uznała, że po ostatnim wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady uzasadnienie do omawianego projektu uchwały zostanie
przeredagowane, bowiem brak jest logiki w tym co zostało zapisane
w uzasadnieniu, do tego co zapisano w projekcie omawianej uchwały. Powiedziała,
że każdy popełnia błędy i nie chce osądzać od czci i wiary dyrektora Ośrodka
Sportu i Rekreacji – z pewnością nie było to celowe działanie – ale należało to
w uzasadnieniu złagodzić i dać do zrozumienia, że to nie jest wielki problem.
Natomiast uznała, że nie może zgodzić się z faktem, że w projekcie uchwały mówi
się że skargę uznaje się za bezzasadną, a w uzasadnieniu do tego projektu
uchwały – przedstawiciel organizatora przyznaje się do uchybień – jedno nie
wyklucza drugiego;
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Adam Kiełbasiewicz powiedział,
że skoro organizator naprawił błędy to zdaniem radnego tej skargi nie ma albo jest
bezzasadna,
- radny Marek Drobik powiedział, że popiera stanowisko radnej Danuty
Strzeleckiej – Purczyńskiej i złożył formalny wniosek o ponowne rozpatrzenie
omawianej skargi przez Komisje Rewizyjną.
Rada glosami: 5 – „za”, 10 – „przeciw”, przy 3 – „wstrzymujących” oddaliła
wniosek radnego Marka Drobika.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod
projekt uchwały.

do głosowanie omawiany

W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 9 – głosami „za, 6 – głosami – „przeciw’ przy 3 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie skargi dotyczącej działalności
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.
Uchwała Nr L/340/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad. pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna przedstawiła radnym Informację
o stanie realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez Gminę miejską
Wągrowiec w roku szkolnym 2017/2018.
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Rada Miejska nie wniosła uwag do przedłożonej informacji.
ad. pkt 16
Prowadzący obrady przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń
majątkowych za 2017 r. przez:
- Zastępcę Burmistrza Miasta,
- Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego,
- 10 osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza,
- 5 osób zarządzających gminną osobą prawna (spółką prawa handlowego),
- 16 osób będących kierownikami jednostek organizacyjnych gminy miejskiej,
oraz wszystkie zobowiązane osoby w związku z zatrudnieniem lub zwolnieniem
z pracy.
Poinformował również radnych, że Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie
Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje oświadczenie o stanie majątkowym
za 2017 r. jak również oświadczenie na koniec kadencji 2014-2018.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady przedstawił również informacje dotyczące:
- złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 r. oraz na koniec kadencji 2014-2018
przez radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Ww. informacje stanowi załączniki nr 16 do protokołu.
ad. pkt 17 i 18
Radny Jakub Zadroga powiedział, że na ręce Pana Burmistrza wpłynęło pismo
rodziców jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 4, którzy są zaniepokojeni sytuacją
która miała miejsce w jednej z klas – chodzi o zachowanie jednej dziewczynki, która
wywołuje strach wśród innych uczniów. Pytanie do Pana Burmistrza jako organu
prowadzącego – jakie Pan podjął działania wspólnie z dyrektorem szkoły w tej
sprawie i czy dzieci będą mogły czuć się bezpiecznie w tej klasie.
Radny Marek Drobik powiedział, ze dzisiaj realizujemy zadanie – przygotowanie
kuchni dla dzieci. Zwrócił się do Burmistrza z prośbą o rozpoznanie możliwości
zakupu zdrowej żywności z gospodarstw ekologicznych lub innych źródeł, które
produkują żywność dla dzieci.
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Burmistrz na pytanie radnego Jakuba Zadrogi powiedział, że odpowie na piśmie.
W kwestii wyżywienia dzieci powiedział, że w pierwszej kolejności to sprzęt. Mamy
już pozwolenie, co możemy w kwestii zbiorowego żywienia zrobić, później to kadra
i zapewnienie żywności, która w 100% będzie przez nas kupowana. Zakupy będą
robione w taki sposób, aby były wysokiej jakości, spełniały wszystkie warunki
kaloryczności, zdrowotności, które dzisiaj są przez taki organ jak sanepid czy
instytucje związane ze zbiorowym żywieniem wymagane.
Radna Natalia Pałczyńska w imieniu Klubu Radnych Bliżej Ludzi bardzo
serdecznie podziękowała wieloletniemu radnemu Rady Miejskiej, byłemu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz samorządowcowi Panu Zbigniewowi
Byczyńskiemu. Powiedziała, że jest to osoba ciesząca się uznaniem wielu
mieszkańców – za co w ich imieniu serdecznie podziękowała. Podziękowała też
radnym – Krzysztofowi Tyborskiemu i Piotrowi Plewie, którzy nie ubiegają się
o reelekcję - za przepracowane wspólnie godziny dla dobra naszych mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając podziękował radnym za
niesamowity wkład pracy na dobro naszego miasta i jego mieszkańców. Życzył
radnym dużo zdrowia, radości i dalszych działań na rzecz naszego miasta i jego
mieszkańców. Podziękował też za pracę Pani radcy prawnemu oraz kierownikom
wydziałów Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Miasta – Krzysztof Poszwa również podziękował radnym za
współpracę, za zaangażowanie i za to wszystko co się udało przez te cztery lata
zrobić. Powiedział, że była to bardzo owocna kadencja, która obfitowała nie tylko
w to co widoczne – inwestycje, ale i w programy społeczne, różnego rodzaju
inicjatywy, które służą naszym mieszkańcom. Nadmienił, że dzisiaj można
powiedzieć, że przez te cztery lata udało się ten nasz Wągrowiec rozwinąć i nie
tylko myśleć co za nami, ale czuć możliwość dalszego jego rozwoju. Kończąc
powiedział, że za tydzień wielkie święto demokracji – wybory samorządowe – to co
dalej będzie nas łączyło, to nie tylko wspomnienia tej kadencji, ale także owocna
praca i współpraca i marzenia aby nasze miasto się rozwijało jeszcze bardziej –
czego wszystkim radnym życzył.
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ad.pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad L 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 /

