Protokół Nr XL/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 19 grudnia 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1840.
Otwarcia obrad XL sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący Rady
Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach sesji uczestniczyło 20 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecna radna – Natalia Pałczyńska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad – radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXXIX sesji z 28 listopada br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe dwa punkty
o treści:
- „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do
realizacji projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych
świadczonych
w społeczności
lokalnej
powiatu wągrowieckiego,
dla
niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”.
(po punkcie 6 porządku obrad);
oraz po punkcie 7 – „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
kolejny punkt o treści:
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- „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Wągrowca na lat 2017 – 2033”.
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punku
o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec
do realizacji projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i
Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla
niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych” został przyjęty
przez radnych jednogłośnie.
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punku
o treści „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Wągrowca na lat 2017 – 2033” został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXXIX sesji z 28 listopada br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do
realizacji projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych
i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego,
dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad. pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma, które są do wglądu
w biurze Rady:
- Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego w Wągrowcu w sprawie
wstrzymania eksmisji z siedziby przy ul. Berdychowskiej 54D;
- Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie Programu Mieszkanie Plus;
które zgodnie z kompetencją przekazał Panu Burmistrzowi.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając w okresie między sesjami
uczestniczył:
- 11 grudnia w przedstawieniu mikołajkowym w Szkole Podstawowej Nr 1;
- 12 grudnia w uroczystym odsłonięciu tabliczki z nazwą ulicy hm. Franciszka
Grajkowskiego;
- 12 grudnia w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym w Dziennym Domu
Seniora;
- 13 grudnia w obchodach 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pamięć
ofiar tragicznego w naszych dziejach okresu uczczono wspólnym udziałem w mszy
świętej oraz złożeniem kwitów pod tablica represjonowanych w czasach
komunizmu;
- 15 grudnia na zaproszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w spotkaniu nt. Zdrowa rodzina naszym
celem;
- 16 grudnia w Jarmarku Świątecznym.
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ad.pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała 1 raz 14 grudnia i było to wspólne posiedzenie komisji Rady, którego
tematem było opiniowanie projektów uchwał sesyjnych.
Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 8 grudnia w uroczystym nadaniu nazwy ulicy harcmistrza Franciszka
Grajkowskiego;
- 9 grudnia w Powiatowym Przeglądzie Potraw Wigilijnych w Jeziorach Wielkich na
zaproszenie starosty mogileńskiego;
- 11 grudnia – „Mikołajki” w Szkole Podstawowej nr 1;
- 12 grudnia w spotkaniu wigilijnym w Dziennym Domu Seniora;
- 15 grudnia na zaproszenie Kierownika Miejskiego Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniu „Zdrowa Rodzina naszym
wspólnym celem” – wzmacniające zaangażowanie lokalnego środowiska na rzecz
trzeźwości w rodzinach;
- 16 grudnia w Jarmarku Świątecznym na wągrowieckim rynku i wręczeniu przez
Burmistrza Miasta nagród w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs
zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 2 razy. Tematem pierwszego
posiedzenia 13 grudnia było opracowanie planu pracy komisji na 2018 rok.
14 grudnia komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 2 razy. Tematem pierwszego
posiedzenia 7 grudnia była analiza projektu budżetu na 2018 rok oraz
sporządzenie opinii o projekcie budżetu na przyszły rok. 14 grudnia komisja
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Tyborski przedstawił
sprawozdanie komisji za okres od lipca do grudnia 2017 roku Powiedział, że na
podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu (załącznik
nr 11 do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec) § 11 ust 2 Komisja Rewizyjna
wykonując swój obowiązek składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności
przynajmniej raz na pół roku. Powiedział, że w omawianym okresie Komisja
Rewizyjna obradowała 8 razy wykonując zadania zatwierdzone przez Radę Miejską,
a zawarte w planie pracy Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr XXVIII/182/2017 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 stycznia 2017 roku). Ponadto przedmiotem
działania Komisji Rewizyjnej w omawianym okresie było zbadanie zasadności
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dwóch skarg. Komisja przedstawiła Radzie Miejskiej stosowne projekty uchwał
w tych sprawach.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie z realizacji
uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- w ostatnich dniach listopada zakończono budowę oświetlenia w ulicach E.

Orzeszkowej i A. Fiedlera, zrealizowaną przez firmę ATMA Halina Radzimirska
z Aleksandrowa Kujawskiego. Koszt tej inwestycji, w ramach której przy obu ulicach
stanęło 37 lamp ledowych, to nieco ponad 166 tys. zł. Tym samym miasto
zrealizowało decyzję wągrowczan, którzy przed rokiem w ogólnomiejskim
głosowaniu wybrali do realizacji właśnie to zadanie;
- 6 grudnia w wągrowieckim Aquaparku odbyły się tradycyjne już Mikołajkowe
Zawody Pływackie, w których udział wzięło ponad 100 pływaków z pięciu szkół
podstawowych. Zakończyły je prestiżowe zmagania sztafet, w których zwyciężyła
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4. Burmistrz miał przyjemność wręczyć
medale i dyplomy wszystkim najlepszym pływakom tych zawodów;
- następnego dnia w hali OSiR odbył się Mikołajkowy Turniej w Piłce Nożnej,
w którym rywalizowało osiem drużyn, w tym dwie dziewczęce, z Wągrowca
i powiatu wągrowieckiego. Organizatorzy tych zawodów wyróżnili pierwszymi
miejscami wszystkie rywalizujące zespoły, w myśl zasady, że to nie wynik, lecz
dobra zabawa i rywalizacja w duchu fair play są najważniejsze.
- 8 grudnia, w obecności harcerzy, starszyzny harcerskiej, radnych, zaproszonych
gości oraz mieszkańców, uroczyście odsłonięto tabliczkę z nazwą ul. hm.
Franciszka Grajkowskiego. Uroczystość ta była okazją, by przypomnieć działania
tego zasłużonego wągrowczanina dla naszego miasta, w tym m.in. te, które
przyczyniały się do szerzenia patriotyzmu wśród młodego pokolenia oraz dla
rozwoju harcerstwa w Wągrowcu;
- tego samego dnia wspólnie z wągrowieckimi dziećmi dokonał symbolicznego
odpalenia świątecznej iluminacji na naszym Rynku. W tym roku tradycyjne ozdoby
świąteczne uzupełniła ogromna choinka, świąteczna ramka, przy której wielu
wągrowczan robi sobie zdjęcia, a także krasnal i bombka;
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- 11 grudnia w uroczystym podpisaniu umowy przystąpienia miasta do kolei
metropolitarnej;
- 12 grudnia wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym w Dziennym
Domu Seniora dla seniorów korzystających z usług tej placówki;
- następnego dnia wspólnie obchodzono 36. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego. Pamięć ofiar tego tragicznego w naszych dziejach okresu uczczono
wspólnym udziałem w mszy świętej oraz złożeniem kwiatów pod tablicą
represjonowanych w czasach komunizmu;
- 15 grudnia zaprosił do ratusza dzieci z Przedszkola nr 7 na wspólne ubieranie
urzędowej choinki w naszym holu, a wieczorem otworzył trzecią już edycję
Świątecznego Jarmarku, który w tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem
wągrowczan;
- 16 grudnia wręczeniu nagród w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową.
Konkurs zorganizowany przez Muzeum Regionalne w Wągrowcu.
- dzień później wziął udział w otwarciu Mikołajkowym Turnieju „Calcio Cup”, który
był rozgrywany pod patronatem Burmistrza. W turnieju w hali OSiR rywalizowało
osiem drużyn, a po jego zakończeniu wręczył zwycięzcom i najlepszym
zawodnikom puchary i dyplomy. Chwilę później był już na Rynku, na którym wręczył
nagrody
i
dyplomy
laureatom
tegorocznego
konkursu
na
Szopkę
Bożonarodzeniową;
- 17 grudnia wraz z wągrowieckimi harcerzami dzielił się na Rynku
z wągrowczanami Betlejemskim Światłem Pokoju. Było to jednocześnie, oprócz
licznych koncertów, animacji i zabaw dla dzieci, jedno z ostatnich wydarzeń,
tegorocznego Jarmarku Świątecznego.
ad.pkt 6
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Grzegorz Tomaszewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu pn.
„Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w
społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób
starszych i ich opiekunów faktycznych”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że w związku z konkursem zamkniętym
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu
30.10.2017 r., w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi
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społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
planowana jest realizacja partnerskiego projektu pod nazwą „Kompleksowy
Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej
powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów
faktycznych”. Głównym celem projektu ma być wspieranie rozwoju wysokiej jakości
środowiskowych rozwiązań w zakresie usług zdrowotnych i społecznych
świadczonych w lokalnej społeczności, stanowiących alternatywę dla opieki
instytucjonalnej, jako sposób zapewnienia włączenia społecznego osób starszych
(wiek poprodukcyjny), niesamodzielnych z terenu miasta Wągrowca. Realizacja
tego projektu polegać będzie na rozszerzeniu oferty środowiskowych form wsparcia
dla osób starszych i ich opiekunów, co jest zgodnie z obecnie obowiązującą
Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Wągrowca na lata
2014 - 2020. Nowe formy wsparcia będą uzupełniać obecnie już realizowane przez
Miasto Wągrowiec działania w tym zakresie. Mieszkańcy Wągrowca w wieku
poprodukcyjnym uzyskają dostęp do min. Dziennego Domu Opieki Medycznej,
Mieszkania Wspomaganego, Centrum Wsparcia Opiekunów Osób Starszych.
Ocena finansowo-rzeczowa projektu: Miasto Wągrowiec poniesie opłatę za
sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu przez Partnera oraz w przypadku
uzyskania przez Partnera dofinansowania udostępni w drodze umowy najmu lub
użyczenia pomieszczenia na funkcjonowanie Centrum Wsparcia Opiekunów Osób
Starszych. Projekt zostanie zrealizowany całkowicie ze środków unijnych. Mając na
uwadze powyższe powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy
miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu pn. „Kompleksowy Program Usług
Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu
wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów
faktycznych”.
Uchwała Nr XL/269/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- w związku ze zmianą źródła finansowania funduszu świadczeń socjalnych
przesuwa się w planie wydatków kwotę 2 371,32 zł w ramach rozdziału 75011 –
Urzędy wojewódzkie pomiędzy paragrafami zmniejszając odpis na fundusz
świadczeń socjalnych, a zwiększając o tę kwotę wydatki na zakup materiałów
i wyposażenia. Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu decyzją nr PDI.7062.93.2017.MD oraz PDI.7062.94.2017.MD nałożył
kary na Gminę Miejską Wągrowiec z tytułu przekazania nierzetelnego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2015 oraz przekazania po terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. W związku z powyższym
dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka
odpadami między paragrafami kwoty 300,00 zł zmniejszając podróże krajowe
służbowe, a zwiększając wydatki na pokrycie kary, odszkodowania i grzywny.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały nie ulegnie zmianie. Zmianie ulega dodatkowo załącznik nr 4 do uchwały
budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a dotyczący planu
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2017 rok.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik powiedziała, że Wielkopolski Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzją nr PDI.7062.93.2017.MD oraz
PDI.7062.94.2017.MD nałożył kary na Gminę Miejską Wągrowiec z tytułu
przekazania nierzetelnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 oraz przekazania po terminie
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi za 2015 r. W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia
w planie wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami między paragrafami
kwoty 300,00 zł zmniejszając podróże krajowe służbowe, a zwiększając wydatki na
pokrycie kary, odszkodowania i grzywny. Plan dochodów budżetu na 2017 rok
zmniejsza się w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę
2 204 891,02 zł w związku z przesunięciem płatności za autobusy hybrydowe
z 2017 r. na 2018 r., a dotyczy to zadania „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”.
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Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2017 rok w zakresie
powyższego zadania w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w
poszczególnych paragrafach inwestycyjnych o kwotę 3 190 607,00 zł.
W związku z przesunięciem zadania na 2018 r. celem zbilansowania budżetu 2017
roku uwalnia się wolne środki w kwocie 985 715,98 zł. Z rozdziału 90015 –
Oświetlenie ulic, placów i dróg przesuwa się kwotę 5 000,00 zł umniejszając
planowane wydatki inwestycyjne zadanie pn. „Budowa oświetlenia – ul. E.
Orzeszkowej i A. Fiedlera w Wągrowcu do rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy
społecznej przeznaczając ww. kwotę na przyłącze do sieci ENEA Operator obiektu
dla MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Wągrowcu (wydatek inwestycyjny).
Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 29 000,00 zł, w tym:
Oświata i wychowanie
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację
podmiotową
dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2 000,00 zł
(przedszkola- wzrost liczby dzieci do nich uczęszczających)
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stołówki
szkolne - wzrost zainteresowania z korzystania z usług
cateringowych na posiłki świadczone przez firmę.
Administracja publiczna
• zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym
przystąpieniem Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu
pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych
świadczonych w społeczności lokalnej powiatu wągrowieckiego,
dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”

22 000,00 zł

5 000,00 zł

Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości
29 000,00 zł. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 3 887 965,90 zł.
Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- zmniejsza się zaangażowanie
wolnych środków w przychodach w kwocie 956 715,98 zł;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów
publicznych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XL/270/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017 – 2033.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały. Powiedziała, że w związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu
uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok nie ulega zmianie przedstawiony
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033. Natomiast w załączniku nr 1
w kolumnie dotyczącej spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych
wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych usunięto z lat 20242033 wartości związane z wykupem zaplanowanych do wyemitowania dopiero
w 2018 roku papierów wartościowych. Przyjęto prawidłowe wielkości w wysokości
356 311,68 zł do roku 2032, a w 2033 roku w wysokości 259 733,52 zł z tytułu spłaty
pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu
rewitalizacyjnego w ramach inicjatywy Jessica wdrożonej w ramach WRPO na lata
2007-2013. Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w
treści samej uchwały. W załączniku nr 1 uaktualnia się wydatki inwestycyjne
kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne w latach 2017-2033. Uaktualnia się
limity zobowiązań w związku z podpisanymi umowami z wykonawcami.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wągrowiec na lata 2017-2033:
-924 891,02 zł
Zmniejszenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
1 280 000,00 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych
-2 204 891,02 zł
-1 881 607,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.
w tym:
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Zwiększenie wydatków bieżących
1 309 000,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych
-3 190 607,00 zł
-831 654,22 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-956 715,98 zł
Zmniejszenie przychodów
W załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2033 dokonano zmian w zakresie
przedsięwzięć. W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie
w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze
majątkowym w przedsięwzięciu pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki"
(RPWP.03.03.01-30-0011/16) dokonano zmiany zmniejszając limit wydatków na
2017 rok o kwotę 3 190 607,00 zł, a zwiększając limit 2018 roku o kwotę
3 191 155,00 zł. Zmiana jest spowodowana przesunięciem płatności za autobusy
hybrydowe z 2017 roku na 2018 rok. Po zmianach okres realizacji od 2017r. do
2018r., łączne nakłady finansowe wynoszą 5 477 000,00 zł, limit na 2017 rok 1 300 000,00 zł, limit na 2018 rok – 4 177 000,00 zł. W ramach załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym dokonano zmian w zakresie
przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół
podstawowych z terenu miasta Wągrowca w roku szkolnym 2017/2018”
zwiększając plan wydatków w 2017 r. o kwotę 22 000,00 zł. Nie powoduje to zmiany
okresu realizacji, natomiast łączne nakłady finansowe wynoszą 425 431,00 zł, limit
2017 roku – 179 131,00 zł, limit 2018 roku – 246 300,00 zł. W ramach załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym dodano przedsięwzięcie
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK dla Gminy
miejskiej Wągrowiec” o okresie realizacji przypadającym na lata 2018 – 2019,
łącznych nakładach finansowych w kwocie 950 000,00 zł, limicie na 2018 r. –
50 000,00 zł, limicie na 2019 rok – 900 000,00 zł. Uaktualnia się także pozostałe
wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2017
roku. Uaktualnia się również limity zobowiązań. 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 omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
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Rada Miejska 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2017 – 2033.
Uchwała Nr XL/271/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu odnośnie omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Ponadto Skarbnik Miejski w imieniu Pana Burmistrza wniosła 9 autopoprawek do
omawianego projektu:
- autopoprawka nr 1 - w załączniku nr 1 w kolumnie dotyczącej spłat rat
kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu
zobowiązań już zaciągniętych usunięto z lat 2024-2033 wartości związane
z wykupem zaplanowanych do wyemitowania dopiero w 2018 roku papierów
wartościowych. Przyjęto prawidłowe wielkości w wysokości 356 311,68 zł do roku
2032 , a w 2033 roku w wysokości 259 733,52 zł z tytułu spłaty pożyczki
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu
rewitalizacyjnego w ramach inicjatywy Jessica wdrożonej w ramach WRPO na lata
2007-2013;
- autopoprawka nr 2 - w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu pn.
„Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
modernizacji taboru autobusowego Spółki” zwiększono łączne nakłady finansowe
do kwoty 5 477 000,00 zł, limit na 2018 r. wynosi 4 177 000,00 zł;
- autopoprawka nr 3 - w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1
w Wągrowcu ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 250 000,00 zł, limit 2018
r. w kwocie 245 000,00 zł;
- autopoprawka nr 4 - w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 6
w Wągrowcu ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 309 200,00 zł, limit
2018 r. w kwocie 305 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 5 003,00 zł w związku z
podpisana umowa z wykonawcą;

13

- autopoprawka nr 5 - w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć w zadaniu
„Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu”, ustalono łączne
nakłady finansowe w kwocie 358 400,00 zł, limit 2018 r. w kwocie 350 000,00 zł,
limit zobowiązań w kwocie 7 076,00 zł po podpisaniu umowy z wykonawcą;
- autopoprawka nr 6 - w załączniku przedsięwzięć w zakresie wydatków na
programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej
Wągrowiec” o okresie realizacji na lata 2018-2019 , łącznych nakładach
finansowych 950 000,00 zł, limicie na 2018 r. w kwocie 50 000,00 zł, limicie na
2019 r. – 900 000,00 zł oraz limicie zobowiązań w wysokości 950 000,00 zł;
- autopoprawka nr 7 - dodatkowo zmieniono limity zobowiązań w następujących
pozycjach:
- „E-integracja mieszkańców Wągrowca kwota limitu 51 840,00 zł,
- „Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca” kwota limitu
246 850,00 zł,
- „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu”
kwota limitu 1 577,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu” kwota limitu 14 823,00 zł,
- „Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na
odcinku od ul. Opackiej do linii kolejowej PKP” kwota limitu 10 290,00 zł,
- „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” kwota limitu 480 000,00 zł,
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca „Wschód 2”limit zobowiązań 6 400,00 zł.
- autopoprawka nr 8 - załącznik nr 1 uległ zmianie w związku z autopoprawkami
projektu budżetu na 2018 rok, w tym m.in.
• wynik budżetu wynosi - 12 299 848,00 zł,
• przychody wynoszą 15 456 159,68 zł,
• rozchody wynoszą 3 156 311,68 zł,
• kwota długu to kwota 34 054 256,72 zł.
- autopoprawka nr 9 - uaktualniono wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz
nowe wydatki inwestycyjne w latach 2018-2033.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami ”za”, 3 – głosami – "przeciw” przy 3 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Uchwała Nr XL/272/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad.pkt 10
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta prowadzący obrady
przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu budżetu i podejmowania
uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/302/2010 z 29
czerwca 2010 r.
Następnie głos zabrała Skarbnik Miejski – Alina Dotka, która w imieniu Burmistrza
Miasta przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Zapoznała również
Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. przedłożonego
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. - opinia pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja Budżetowa trzykrotnie analizowała projekt budżetu na 2018 rok.
16 listopada 2017 roku dokonała analizy założeń do projektu budżetu,
14 grudnia 2017 r. analizowała projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.
W posiedzeniach komisji uczestniczyła Skarbnik Miejski - Pani Alina Dotka.
Opinia Komisji Budżetowej – „projekt uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy
miejskiej Wągrowiec został złożony przez Burmistrza Miasta Wągrowca
Zarządzeniem nr 227/2017 w dniu 14 listopada 2017 r. wraz z projektem
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033
Zarządzeniem nr 226/2017 – zgodnie z terminem wymienionym w art. 238 ustawy
o finansach publicznych. Projekt zakłada uzyskanie dochodów w kwocie
95 276 326,00 pln oraz realizację wydatków w wysokości 106 379 910,00 pln.
Deficyt budżetu w kwocie 11 103 584,00 pln zostanie sfinansowany przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych. Planowana kwota przychodów budżetu
wynosi 14 259 895,68 pln, a planowane rozchody to kwota 3 156 311,68 pln.
Według przedłożonych danych prognozowana łączna kwota długu gminy wyniesie
na koniec 2018 roku 32 857 992,75 pln co stanowi 34,49% planowanych
dochodów, a kwota spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów
wartościowych wyniesie 3 156 311,68 pln, co stanowi 3,91% planowanych
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dochodów budżetu, gdzie maksymalny limit wynosi 11,21%. Zgodnie
z przedstawionym projektem wieloletniej prognozy finansowej regulacje określone
w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione we wszystkich
latach ujętych w prognozie i wszystkie wskaźniki są na bezpiecznych poziomach.
Proponowany budżet na 2018 rok uwzględnia możliwości finansowe naszego
miasta i zapewnia zrównoważony rozwój. Miasto planuje wykorzystanie środków ze
źródeł zewnętrznych Pozyskanie tych środków powinno przyczynić się do rozwoju
w zakresie infrastruktury i ekologii oraz do obniżenia zaangażowania środków
własnych miasta. Zadłużenie miasta jest systematycznie spłacane, a wszystkie
wskaźniki makroekonomiczne są na bezpiecznych poziomach. W budżecie
zaplanowano wystarczające środki na realizację zadań własnych Gminy, jak i zadań
zleconych. Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku
zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta
Wągrowca na 2018 rok. Wynik głosowania był następujący: „za” pozytywnym
zaopiniowaniem projektu budżetu miasta Wągrowca na 2017 rok głosowało 9
członków Komisji, „przeciw” był „1, „wstrzymujący się” nie było”.
Kolejno głos zabrał Burmistrz Miasta i powiedział, że projekt budżetu na 2018 rok
jest bezpieczny i rekordowy, gdyż wydatki sięgają powyżej 106 mln zł i nigdy
w naszym mieście nie były tak wysokie. Wydatki inwestycyjne to kwota ponad 13
mln zł. Dalej mówił, że przyszłoroczny budżet jest odpowiedzią na dynamikę
pewnych zmian inwestycji, które do tej pory realizowaliśmy (pewna część inwestycji
została rozpoczęta w 2017 r. i będzie kontynuowana w 2018 r.). Mówił też
o ambicjach związanych z rozwojem naszego miasta i jako przykład podał –
budowę żłobka. Wspomniał też o dobrych wskaźnikach (3,08% to aktualny
wskaźnik bezrobocia), dobrej dynamice rozwoju miasta, o deficycie – że jest
bezpieczny i jest deficytem przejściowym, gdyż liczy na dużą nadwyżkę budżetową.
(wspomniał o środkach unijnych, rządowych, które będą wchodziły w zakres
przejściowego deficytu). Dalej mówił, że należy też pamiętać o sprawach
związanych z reformami, programami, nowymi inicjatywami, które pochodzą ze
środowisk rządowych czy unijnych i na które musimy na bieżąco reagować.
Wspomniał, że każdy radny chciałby aby w projekcie budżetu znalazły się wydatki
korzystne dla niego i dla jego mieszkańców. Jednak nadmienił, że należy działać
wg pewnych priorytetów i wybierać to co może nam służyć w pewnym montażu
finansowym (bo to czego nie wykorzystamy dzisiaj, później może zostać utracone –
np. środki zewnętrzne). Kończąc gorąco podziękował osobom, które przygotowały
ten budżet – Pani Skarbnik, pracownikom Urzędu i szefom naszych jednostek
organizacyjnych.
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Następnie głos zabrała Skarbnik Miejski – Alina Dotka i przedstawił radnym
dziewięć autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej na 2018
rok, które obejmowały następujące zmiany:
autopoprawka nr 1 - w planie wydatków budżetu w załączniku nr 2 w rozdziale
85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się § 4240 – Zakup środków
dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł zwiększając plan wydatków o kwotę
500,00 zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
autopoprawka nr 2 - w załączniku nr 2 w planie wydatków w rozdziale 90004 –
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się § 4300 – Zakup usług
pozostałych o kwotę 35 000,00zł zwiększając o kwotę 35 000,00 zł § 4210 – Zakup
materiałów i wyposażenia;
autopoprawka nr 3 - w załączniku nr 2 w planie wydatków w rozdziale 80104 –
Przedszkola § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się
o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu (zadanie wieloletnie), zwiększając w
załączniku nr 3 o kwotę 15 000,00 zł - Przychody – Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych § 931;
autopoprawka nr 4 - w załączniku nr 2 w planie wydatków w rozdziale 80104 –
Przedszkola § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się
o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Wągrowcu (zadanie wieloletnie), zwiększając w
załączniku nr 3 o kwotę 5 000,00 zł - Przychody – Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych § 931;
autopoprawka nr 5 - w załączniku nr 2 w planie wydatków w rozdziale 90095 –
Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „ Opracowanie dokumentacji
projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska, budowa siłowni zewnętrznej przy
ul. Zespołowej w Wągrowcu (zadanie wieloletnie), zwiększając w załączniku nr 3
o kwotę 40 000,00 zł - Przychody – Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych § 931;
autopoprawka nr 6 - plan wydatków w załączniku nr 2 w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł w związku ze zwiększonymi
wydatkami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego
w ul. Kościuszki w Wągrowcu” ( łączne nakłady 400 000,00 zł). Jednocześnie
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zwiększa się w załączniku nr 3 o kwotę 150 000,00 zł - Przychody – Przychody ze
sprzedaży innych papierów wartościowych § 931;
autopoprawka nr 7 - ponieważ płatność za autobusy hybrydowe nastąpi w 2018
rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 204 891 zł w rozdziale – Lokalny
transport zbiorowy § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt
5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan wydatków natomiast
zwiększa się w rozdziale - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3 191 155 zł, w tym:
§ 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych
i innych instytucji finansowych o kwotę 597 165,00 zł, § 6017 Wydatki na zakupy
i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych o kwotę 2 204 891,00 zł oraz § 6019 Wydatki na zakupy i objęcie akcji,
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę
389 099,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w załączniku nr 3 o kwotę 986 264,00 zł Przychody – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931.
Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”
(zadanie wieloletnie);
autopoprawka nr 8 - w załączniku nr 7 dotyczącym dochodów i wydatków
z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90095 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
§ 4210, natomiast zmniejsza się o 5 000,00 zł § 4300;
autopoprawka nr 9 - w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dotyczącym
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się
zaokrąglenia do pełnych złotych w rozdziale 80104 – Przedszkola po stronie
dochodów § 2310 do kwoty 300 165,00 zł, po stronie wydatków § 4010 do kwoty
250 890,00 zł, § 4110 do kwoty 43 128,00 zł oraz § 4120 do kwoty 6 147,00 zł.
Ponadto Skarbnik Miejski powiedziała, że w przypadku przyjęcia przez Wysoką
Radę przedstawionych autopoprawek treść uchwały budżetowej otrzyma poniższe
brzmienie:
§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
97 481 217,00 zł
w tym:
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1) dochody bieżące w kwocie 91 030 051,00 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 6 451 166,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
109 781 065,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 88 902 065,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 879 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12 299 848,00 zł zostanie sfinansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 456 159,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 156 311,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
16 456 159,68 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł.
§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wągrowca do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przenoszeniu
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie
wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
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3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 734 000,00 zł przeznacza się na realizację programów:
1) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 704 000,00 zł;
2) Przeciwdziałania Narkomanii 30 000,00 zł.
§ 12. Dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska określonych w art. 403 w związku z art. 400a ustawy zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 13. Dochody z wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika
z dworca, którego właścicielem jest Gmina Miejska Wągrowiec przeznacza się na
wydatki związane z utrzymaniem dworca zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej
uchwały.
§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 15. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 220 000,00 zł;
2) celową w wysokości 355 000,00 zł w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00
zł,
b) na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
5 000,00 zł.
§ 16. Ustala się kwotę 8 500 000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Wągrowca może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej na ten
rok i autopoprawkami, w której głos zabrali:
- radny Jakub Zadroga powiedział, że budżet jest najważniejszym i ostatnim
dokumentem w obecnej kadencji, jaki przyjmuje Rada. W związku z tym oznajmił,
że jest to chwila do pewnych podsumowań i analizy. Nawiązując do wystąpienia
Burmistrza w kwestii rekordowych wydatków powiedział, że z tych 106 mln zł ponad 20 mln zł to program 500+ i że to nie jest rozwój miasta, ale wartość dodana,
która nie dzięki działaniom Burmistrza pojawiła się w budżecie i gdyby nie ten
program, to budżet nasz nie byłby tak zawrotny. Odnośnie stopy bezrobocia
w naszym mieście powiedział, że my jako włodarze nie mamy na to wpływu i nie
jest to sukces samorządu. Kończąc wyraził zaniepokojenie tym co samorząd
pozostawi w spadku kolejnym Radom – deficyt w kwocie 34 mln zł;
- radna Danuta Strzelecka - Purczyńska powiedziała, że w projekcie budżetu na
przyszły rok jest wiele pozycji, które przyczyniają się do rozwoju miasta i dobrze
jest, że korzystamy ze środków unijnych i że to się chwali, ale zdaniem radnej
w tym dokumencie nie ma mowy o budowie dróg osiedlowych. W tej kwestii
przypomniała Burmistrzowi, że na początku 2017 r. obiecał, że w budżecie na 2018
r. znajdą się środki na budowę dróg osiedlowych, ale nic w tym temacie nie zostało
zrobione. Nadmieniła, że na Osadzie jest wiele osiedlowych ulic gruntowych jak np.
Zimowa czy Jesienna, które zamieszkałe są od ponad 17 lat oraz wspomniała
o ulicy Konwaliowej zamieszkałej od ponad 20 lat, która nawet nie posiada
oświetlenia. Kończąc powiedziała, że żałuje, że nie wzięto pod uwagę potrzeb
mieszkańców i na każdym osiedlu nie wybudowano 1-2 ulice – wówczas ten rozwój
miasta byłby bardziej zrównoważony i zapewne bardziej cieszyłby nie tylko
włodarzy miasta, ale przede wszystkim mieszkańców;
- Burmistrz Miasta w nawiązaniu do wystąpień przedmówców powiedział, że 500+
to 14,7 mln zł, a nie 20 mln zł i nie zgadza się z tym, że program ten nie ma wpływu
na gospodarkę i rozwój miasta – wręcz przeciwnie oznajmił, że ma duży wpływ i że
te pieniądze wrzucone do gospodarki wrócą i za moment zobaczymy je
w podatkach. Przypomniał też, że w swoim wystąpieniu podkreślił nie tylko swoją
działalność, ale również działalność gospodarki, która się rozwija. W kwestii
zadłużenia miasta przypomniał, że zaplanowany deficyt jest deficytem
przejściowym i nie zakładamy w prognozie finansowej w przyszłym roku deficytu 34
mln zł, bo dobrze wiemy, że będzie nadwyżka i wiemy na jaki środki unijne
i programy rządowe możemy liczyć. Przypomniał również radnym, że jak
zaczynaliśmy tą kadencję – to budżet wynosił 68 mln zł, a dzisiaj mamy budżet 106 mln zł i że zaczynaliśmy od 27 mln zł długu, a dzisiaj na koniec roku jest 21 mln
zł długu – przy tak dynamicznym rozwoju miasta. Oświadczył też radnym, że jest
wielkim przeciwnikiem zadłużania miasta i wielkim zwolennikiem jego oddłużania.
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W kwestii budowy dróg osiedlowych powiedział, że została rozpoczęta już
procedura związana z opracowywaniem projektów i te ulice o których wspomniała
radna znajdują się w wykazie potrzeb ich wybudowania. Nadmienił, że w 2018 roku
– kiedy pojawią się wolne środki miasto chciałoby realizować 4 projekty budowy
dróg osiedlowych – w tym budowę ulicy Szymona Wachowiaka – najgorszej ulicy
w centrum miasta. Kończąc powiedział, że organ wykonawczy przygotowuje się
etapami do budowy ulic osiedlowych oraz do opracowania kolejnych projektów ich
budowy.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i przystąpił do głosowanie autopoprawek
Burmistrza Miasta jak niżej:
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska postanowiła:
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w planie wydatków budżetu
w załączniku nr 2 w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszyć §
4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł zwiększając plan
wydatków o kwotę 500,00 zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w załączniku nr 2 w planie
wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszyć
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 35 000,00zł zwiększając o kwotę
35 000,00 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w załączniku nr 2 w planie
wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych zwiększyć o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „ Opracowanie
dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu
(zadanie wieloletnie), zwiększając w załączniku nr 3 o kwotę 15 000,00 zł Przychody – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w załączniku nr 2 w planie
wydatków w rozdziale 80104 – Przedszkola § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł na zadanie „ Opracowanie
dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 6 w Wągrowcu
(zadanie wieloletnie), zwiększając w załączniku nr 3 o kwotę 5 000,00 zł Przychody – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w załączniku nr 2 w planie
wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększyć o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „
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Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu (zadanie wieloletnie),
zwiększając w załączniku nr 3 o kwotę 40 000,00 zł - Przychody – Przychody ze
sprzedaży innych papierów wartościowych § 931;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” plan wydatków w załączniku nr 2
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych zwiększyć o kwotę 150 000,00 zł w związku ze
zwiększonymi wydatkami związanymi z realizacją zadania pn. „Budowa oświetlenia
ulicznego w ul. Kościuszki w Wągrowcu” (łączne nakłady 400 000,00 zł).
Jednocześnie zwiększyć w załączniku nr 3 o kwotę 150 000,00 zł - Przychody –
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” ponieważ płatność za autobusy
hybrydowe nastąpi w 2018 rok zwiększyć plan dochodów o kwotę 2 204 891 zł
w rozdziale – Lokalny transport zbiorowy § 6257 – Dotacje celowe w ramach
programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Plan
wydatków natomiast zwiększy w rozdziale - Lokalny transport zbiorowy o kwotę
3 191 155 zł, w tym: § 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 597 165,00 zł, § 6017 Wydatki
na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych o kwotę 2 204 891,00 zł oraz § 6019 Wydatki na zakupy i objęcie akcji,
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę
389 099,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w załączniku nr 3 o kwotę 986 264,00 zł Przychody – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych § 931.
Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”
(zadanie wieloletnie);
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w załączniku nr 7 dotyczącym
dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska w rozdziale 90095 zwiększyć
o kwotę 5 000,00 zł § 4210, natomiast zmniejszyć o 5 000,00 zł § 4300;
- 17 – głosami „za”, 3 – głosami – „przeciw” w załączniku nr 9 do uchwały
budżetowej dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego dokonała zaokrąglenia do pełnych złotych w rozdziale 80104 –
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Przedszkola po stronie dochodów § 2310 do kwoty 300 165,00 zł, po stronie
wydatków § 4010 do kwoty 250 890,00 zł, § 4110 do kwoty 43 128,00 zł oraz
§ 4120 do kwoty 6 147,00 zł.
Po zakończeniu głosowania autopoprawek prowadzący obrady poddał pod
głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2018 r. łącznie z wcześniej
przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 16 - głosami „za”, 3 – głosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018
rok.
Uchwała Nr XL/273/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu
ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy (Ignacego Jana Paderewskiego).
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawą prawną podjęcia uchwały
jest art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: Do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn.zm.), a także wznoszenia pomników. Konieczność
podjęcia uchwały wynika z unormowań ustawy prawo geodezyjne, która nakłada na
gminę obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a tym
samym nadawania nazw ulicom. Nadanie ulicy nazwy Ignacego Jana
Paderewskiego, obok dopełnienia obowiązku ustawowego, stanowi realizację
wniosku Wągrowieckiego Komitetu Honorowego Obchodów Setnej Rocznicy
Odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Nazwa ulicy upamiętni, w przededniu setnej rocznicy odzyskania
niepodległości, jedną z najwybitniejszych postaci naszej historii. Koszt realizacji
uchwały związany z oznakowaniem ulicy wyniesie ca 1.000 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 - głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwała Nr XL/274/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 12
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dionizy Macioszek zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza
Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Wągrowcu Komisja Rewizyjna w dniu 7 listopada 2017 r. po zapoznaniu się ze
skargą na bezczynność Burmistrza Miasta Wągrowca, wniesioną do
Przewodniczącego Rady Miejskiej przez Państwo E. i M. K. oraz z dokumentacją,
uznała skargę za bezzasadną. W związku z uzupełnieniem treści skargi przesłanej
przez skarżących w dniu 25 października2017 r., Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w dniu 7 listopada br. wysłuchała obu stron sprawy. W posiedzeniu
uczestniczyli także merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego - Sławomir
Wojcieszak - Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz i Marek
Wierzbiński - Inspektor Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii. Urzędnicy w
sposób wyczerpujący odnieśli się do treści skargi. W dniu 17 sierpnia 2017 r. do
Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła skarga na bezczynność Burmistrza
uzupełniona pismem z dnia 25 października 2017 r., w związku z - jak wnoszą
skarżący - niewłaściwym rozpoznaniem wniesionego w dniu 3 lipca 2017 r.
podania. Z dokumentów jakimi dysponuje Komisja Rewizyjna oraz informacji
przekazanych przez właściwych pracowników Urzędu Miejskiego wynika, że
Burmistrz zgodnie z terminem przewidzianym w KPA udzielił odpowiedzi na
wniesione podanie w dniu 03 sierpnia 2017 r. Tym samym Komisja Rewizyjna nie
może uznać postępowania Burmistrza za bezczynność. Ponadto Komisja
Rewizyjna odniosła się do kwestii samowoli budowlanej poruszonej przez
skarżących informując, że organem właściwym do rozpatrzenia tego typu spraw jest
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W związku z kolejnymi pismami
E. i M. K, które wpłynęły w dniu 21 listopada oraz 10 grudnia br., Komisja Rewizyjna
odbyła kolejne posiedzenia w dniu 1 i 19 grudnia br. w celu zapoznania się
z materiałami przedstawionymi przez skarżących. Komisja Rewizyjna w związku
z brakiem nowych okoliczności w kwestii zarzucanej bezczynności postanowiła
uznać skargę za bezzasadną. W toku postępowania wyjaśniającego Komisja
Rewizyjna odniosła się wyłącznie do kwestii dotyczącej działalności Burmistrza
Miasta Wągrowca.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymującym”
podjęła uchwałę w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
Uchwała Nr XL/275/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 13 i 14
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że niedawno była na
spotkaniu w sprawie przebudowy ulicy Grzybowej – inwestycji, którą będzie
realizował powiat. Spotkanie to było okazją zapoznania się z oczekiwaniami
mieszkańców osiedla. Starsi mieszkańcy
osiedla pytali czy jest możliwość
wybudowania na Osadzie przy placu zbaw lub w pobliżu ul. Grzybowej siłowni
zewnętrznej. Zebrani argumentowali to tym, że wszystko dzieje się w pobliżu
Ośrodka Sportu i Rekreacji lub daleko od Osady.
Radny Mieczysław Wołejko zgłosił wniosek w sprawie podjęcia działań
dotyczących wzmożenia kontroli przez policję na Osiedlu Wschód (wjazd
i parkowanie samochodów w pasie chodnika począwszy od bloku nr 11 na Os.
Wschód chodnik ul. 11 Listopada od bloku nr 11).
Radny Jakub Zadroga zadał dwa pytania:
- pierwsze dotyczyło informacji, która ukazała się w mediach i dotyczyła
przegranego w Sądzie procesu z pracownikiem samorządowym. Radny pytał
o koszty odszkodowania oraz inne koszty związane z tą sprawą;
- drugie pytanie dotyczyło informacji nt. celowości i kosztów wydania gazety
samorządowej Wagrowcanie.pl oraz strony internetowej www.wągrowczanie.pl.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym oznajmił, że:
- wniosek mieszkańców Osady w sprawie wybudowania siłowni zewnętrznej może
zostać zrealizowany w przyszłym roku;
- wniosek radnego Mieczysława Wołeko zostanie skierowany do policji;
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- w sprawie wyroku Sądu powiedział, że był on w całości opublikowany w prasie
lokalnej. Pierwszą sprawę w Sądzie miasto wygrało, drugą przegrała i teraz miasto
zastanawia się nad wniesieniem kasacji;
w sprawie
pytania dotyczącego celowości i kosztów wydania gazety
samorządowej Wagrowcanie.pl oraz strony internetowej www.wągrowczanie.pl.
Burmistrz oświadczył, że odpowie na piśmie i prześle tą odpowiedz zgodnie
z sugestią radnej Danuty Strzeleckiej – Purczyńskiej do wszystkich radnych.
Na zakończenie obrad Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady złożyli radnym,
a za ich pośrednictwem – wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne oraz
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym w Nowym 2018 Roku.
ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął jej obrady.
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