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Protokół Nr XLI/2018
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 stycznia 2018 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1830.
Otwarcia obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący Rady
Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach sesji uczestniczyło 21 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności stanowiącej
załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XL sesji z 19 grudnia 2017 r. został przyjęty przez
Radę 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033”.
Wniosek Burmistrza został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu stanowił:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XL sesji z 19 grudnia 2017 r.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik
o określonej pojemności.

11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. 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:
- informacja o anonimowym piśmie mieszkańców Wągrowca, które zostało
skierowane do Wojewody Wielkopolskiego. Pismo to mieszkańcy skierowali również
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do wiadomości do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie oraz do Prawa
i Sprawiedliwości ul. Nowogrodzka w Warszawie. Anonim dotyczył działalności
Burmistrza Miasta związanej z organizacją szkół podstawowych na skutek
wdrażania reformy edukacji;
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie pozytywnej opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz pozytywnej opinii o możliwości
sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej na 2018 rok Miasta
Wągrowca;
- Burmistrza Miasta Wągrowca – sprawozdanie za 2017 rok z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wągrowiec;
- Wojewody Wielkopolskiego w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę 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
ulic Piaskowej i Straszewskiej (dot. unieważnienia w całości ww. uchwały z uwagi
na istotne naruszenie prawa – brak przedłożenia Radzie projektu planu wraz z listą
nieuwzględnionych uwag, podczas gdy w terminie do wnoszenia uwag wpłynęła
uwaga mieszkanki Wągrowca, co w efekcie spowodowało nierozpatrzenie przez
Radę ww. uwag i poprzez brak określenia na rysunku planu obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią. Pismo Wojewody zgodnie z kompetencją przekazane zostało
Burmistrzowi Miasta.
Prowadzący obrady oznajmił, że pisma są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 27 grudnia
uczestniczył w obchodach 99. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego;
- 30 grudnia uczestniczył w manifestacji patriotycznej szlakiem powstańców
wielkopolskich, którzy w 1918 roku spod obecnego Dziennego Domu Seniora
przemaszerowali do Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Klasztornej;
- 13 stycznia uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez
Marszałka Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Auli UAM
w Poznaniu;
- w omawianym okresie spotkał się z Zarządem Wągrowieckiego Zrzeszenia
Handlu i Usług.
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ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
11 stycznia komisja opracowała plan pracy komisji na 2018 r. 18 stycznia na
wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które
procedowane będą na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja obradowała
dwa razy. 9 stycznia komisja opracowała plan pracy komisji na 2018 r. 18 stycznia
komisja opiniowała materiały sesyjne, a w okresie między sesjami Przewodnicząca
brała udział w następujących wydarzeniach:
- 5 stycznia w koncercie noworocznym zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury
w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 20 stycznia w szkoleniu dotyczącym ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą
zorganizowanym przez Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie;
- 21 stycznia w ogólnopolskich uroczystościach z okazji 5. rocznicy śmierci ks.
kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, które odbyły się w Katedrze
Gnieźnieńskiej oraz w oficjalnym spotkaniu z rodziną ks. Prymasa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 10 stycznia komisja
opracowała plan pracy komisji na 2018 r. 18 stycznia na wspólnym posiedzeniu
komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą na
dzisiejszej sesji.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan 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:
- 27 grudnia, w 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczczono
manifestacją przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przy udziale licznych
pocztów sztandarowych. Rozpoczął ją hymn Polski, wspólnie odśpiewany przez jej
uczestników, a tło wydarzeń sprzed 99 lat przybliżył Marcin Moeglich, historyk
z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Po zakończeniu manifestacji Burmistrz udał
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się wraz z jej uczestnikami do kościoła farnego, w którym odbyło się nabożeństwo w
intencji Powstańców Wielkopolskich. Byliśmy tutaj świadkami niecodziennego
wydarzenia, jakim było przekazanie przez ks. kan. Piotra Kalinowskiego, proboszcza
parafii pw. św. Jakuba Apostoła, na ręce Małgorzaty Kranc-Rybczyńskiej, dyrektor
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu zestawienia nazwisk parafian poległych
w I wojnie światowej w latach 1914 – 1918 oraz w wojnie polsko-bolszewickiej w
latach 1920-1921. Kolejnym akcentem obchodów rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego był, tradycyjny już, przemarsz wągrowieckim szlakiem
powstańczym, który odbył się 30 grudnia w rocznicę wyzwolenia naszego miasta
spod zaboru niemieckiego. Miłym akcentem uroczystości było przemówienie
Andrzeja Nawojczyka, krewnego Ignacego Wegnera dowódcy wągrowieckich
powstańców, który przyjechał do Wągrowca na uroczystości wraz z synami, chcąc im
pokazać nasze miasto i podziękować władzom oraz mieszkańcom za pamięć
o powstańcach. Kilkanaście dni później, w hali OSiR odbyło się także „strzelanie
powstańcze” – czyli kolejny akcent naszych patriotycznych obchodów;
- doświetleniem przejścia dla pieszych przy cmentarzu nowofarnym na ulicy
Gnieźnieńskiej zakończono w ostatnich dniach grudnia ub.r. akcję poprawy
bezpieczeństwa na wągrowieckich zebrach. Łącznie w 2017 roku dodatkowe
oświetlenie ledowe pojawiło się na dziesięciu kolejnych przejściach dla pieszych;
- kilka informacji statystycznych: 25 141 mieszkańców było zameldowanych na
koniec 2017 roku w Wągrowcu (w tym 555 osób zameldowanych czasowo). Oznacza
to, że w ciągu dwunastu minionych miesięcy naszemu miastu przybyło 44
mieszkańców. Urząd Stanu Cywilnego, który obsługuje zarówno miasto, jak i gminę
Wągrowiec sporządził przez cały 2017 rok 584 aktów urodzeń. Jest to o 39 urodzeń
więcej niż w roku 2016. Sporządzono także 522 akty zgonu (52 mniej niż rok
wcześniej);
- Nowy Rok powitaliśmy koncertem sylwestrowym „Od Wiednia do Wągrowca”
w Kinie MDK oraz zabawą sylwestrową w latynoamerykańskich rytmach na Rynku.
Sprzyjająca pogoda sprawiła, że uczestniczyły w niej setki wągrowczan, którym – tuż
przed nadejściem nowego roku – podziękował za wkład w rozwój miasta w mijającym
roku i złożył życzenia na następny rok;
- kilka dni później, 5 stycznia, w trakcie koncertu noworocznego w wykonaniu
artystów Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
miał okazję, przed ok. 500-osobowym audytorium podziękować dyrektor Miejskiego
Domu Kultury Natalii Kukulskiej za wspaniałą pracę wykonaną przez nią i jej
pracowników w minionym roku;
- 11 stycznia spotkał się z Panem Tomaszem Kaczmarkiem, członkiem
Stowarzyszenia Historycznego „Saper Wielkopolski” oraz Grupy Rekonstrukcji
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Historycznej „Rogatywka 1918-1939”, by omówić kwestię wykonania repliki
sztandaru I Batalionu Saperów Wielkopolskich oraz replik mundurów, wzorowanych
na strojach saperów wielkopolskich w 1919 roku. Replika sztandaru, będzie nie tylko
symbolem wydarzeń, jakich świadkami byli mieszkańcy Wągrowca 16 października
1919 roku, ale przede wszystkim kolejnym, realnym działaniem samorządu
miejskiego oraz pasjonatów historii, podkreślającym wagę wydarzeń, które dały
Polsce oraz Wielkopolanom długo oczekiwaną wolność i niepodległość. Podczas
spotkania omówiono także inne działania i projekty, które w roku jubileuszowym będą
realizowane na terenie Wągrowca - wspólnie przez samorząd miejski oraz
zaprzyjaźnionych z Wągrowcem pasjonatów historii, zrzeszonych w Stowarzyszeniu
Historycznym „Saper Wielkopolski” i Grupie Rekonstrukcji Historycznej „Rogatywka
1918-1939”;
- 13 stycznia wręczył puchary oraz nagrody najlepszym drużynom i wyróżniającym
się piłkarzom juniorskiego finału Okręgowego Związku Piłki Nożnej Halowej.
W zawodach w Wągrowcu wzięło udział sześć najlepszych w okręgu pilskim drużyn.
Drugie miejsce w tym turnieju zajęli juniorzy naszej Nielby;
- 13 i 14 stycznia mieliśmy w Wągrowcu Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, podczas którego nasi wolontariusze kolejny rok z rzędu zebrali rekordową
kwotę pieniędzy - aż 70 666,18 zł. Będą one, jak wiemy, przeznaczone na
doposażenie szpitalnych oddziałów dla noworodków w Polsce;
- 15 stycznia na ulice Wągrowca wyjechały dwa kolejne autobusy ekologiczne –
hybrydowe pojazdy Solaris, zakupione przez Zakład Komunikacji Miejskiej
w Wągrowcu w ramach realizowanego przez nasze miasto projektu pn Poprawa
stanu transportu publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych
autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz
z działaniami promocyjnymi.
Każdy z tych niskopodłogowych autobusów posiada:
•
95 miejsc pasażerskich (33 siedzących i 62 stojących), w tym 10 miejsc
dostępnych z niskiej podłogi,
•
układ magazynowania energii pozwalający na odzyskiwanie energii
z hamowania w procesie rekuperacji,
• funkcję ruszania z przystanku w trybie bezemisyjnym,
• generator o maksymalnej mocy ciągłej min 140kW
• system informacji pasażerskiej wizualny i głosowy,
• cyfrowy monitoring zainstalowany w autobusie umożliwiający wykonanie
nagrań wideo z kamer kolorowych i gwarantujący nagrywanie dźwięku;
- 18 stycznia uczestniczył w uroczystości przekazania do służby Komendy
Powiatowej Policji w Wągrowcu dwóch nowych radiowozów. Część środków na
zakup jednego z nich pochodzi z naszego ubiegłorocznego budżetu, w którym
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przeznaczyliśmy na ten cel 15 tys. zł. Co ważne, będą go wykorzystywać dzielnicowi
z Rewiru Dzielnicowych w Wągrowcu, zakup ten więc wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa w naszym mieście;
- 19 stycznia dotarła do nas radosna informacja o rekordowy dofinansowaniu
w wysokości ponad 24,5 mln złotych, które otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji z o.o. na budowę nowej oczyszczalni ścieków
w Wągrowcu. Całkowity koszt tej inwestycji jest szacowany na 38,547 mln złotych
netto. Projektowana już od pewnego czasu oczyszczalnia ma przyjmować większą
ilość ścieków, co jest bardzo ważne wobec rosnącego w ostatnich latach ładunku
dopływających ścieków i stopnia ich oczyszczenia. W ramach inwestycji przewiduje
się budowę całkowicie nowych obiektów, spełniających wszelkie wymogi pod
względem ochrony środowiska i stosowanych obecnie technologii. Zmodernizowana
zostanie także przepompownia główna na ul. Klasztornej 22 wraz z dwoma
rurociągami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczania. Na terenie
oczyszczalni powstaną zaś m.in:
- reaktor biologiczny z dwoma ciągami technologicznymi,
- węzeł odwadniania i higienizacji osadów wraz z nowym placem do składowania
osadu,
- piaskownik do oczyszczania wstępnego,
- stacja zlewcza,
- węzeł segregacji zawartości studzienek kanalizacyjnych
oraz niezbędne obiekty towarzyszące (typu przepompownie, stacja dmuchaw, stacje
dozowania, rurociągi);
- młodzi piłkarze nożni (rocznik 2004 i młodsi) rywalizowali także 20 stycznia,
w wągrowieckiej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji o przechodni puchar Burmistrza
Miasta Wągrowca. W tej edycji zawodów zmierzyło się siedem drużyn, w tym aż trzy
wystawił Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec. Listę uczestników turnieju
uzupełniły drużyny z Murowanej Gośliny, Złotowa, Środy Wielkopolskiej oraz Owińsk.
Zwycięzcą turnieju, a tym samym zdobywcą przechodniego pucharu Burmistrza
Miasta Wągrowca okazała się drużyna Fair Play Złotów, której miał przyjemność
wręczyć puchar podczas ceremonii zakończenia zawodów;
- 21 stycznia wziął udział w 5. rocznicy obecności w naszym mieście zakonników
Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Sumie odpustowej w klasztorze
przewodniczył ks. abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił homilię;
- 23 stycznia w 73. rocznicę zakończenia okupacji niemieckiej Wągrowca delegacja
miasta pod przewodnictwem Burmistrza złożyła wieniec i zapaliła znicze pod
pomnikiem ofiar II wojny światowej – mieszkańców naszego miasta oraz żołnierzy,
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którzy zginęli na wojennych frontach. mija dzisiaj 72 lata. Kwiaty złożono także przy
tablicy wmurowanej w ścianę budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej, oddając hołd
przedwojennemu burmistrzowi Wągrowca Szymonowi Wachowiakowi
i pracownikom magistratu, którzy zginęli pod gruzami zbombardowanego ratusza.
Wieńce i zapalone znicze pojawiły się we wszystkich innych wągrowieckich
miejscach upamiętniających Polaków, którzy zginęli z rąk hitlerowców.
Radny Marek Drobik zadał Burmistrzowi 3 pytania:
- pierwsze dotyczyło realizacji projektu budowy pomnika Powstańców Wielkopolskich
– jak to wyglądała na dzisiaj – jaki mamy stan w tej materii i jak przewiduje się
w czasie realizację tego przedsięwzięcia;
- drugie dotyczyło naszej kluczowej inwestycji dla miasta, związanej z budową
oczyszczalni ścieków. Oznajmił, że wiadomość o dofinansowaniu tej inwestycji
bardzo cieszy, ale i wzbudza niepokój mieszkańców. Nadmienił, że są zapytania
mieszkańców odnośnie informacji prezesa spółki jaka ukazała się na naszej stronie
dotycząca brakujących środków na to zadanie. Radny chciał się dowiedzieć, gdyż
mija już 2 lata od czasu kiedy został złożony wniosek o dofinansowanie – jakie środki
na realizację tego projektu musiała zaoferować spółka, jakie środki z bieżącej
działalności zamierza pozyskać i w jakiej wysokości przewidywany był kredyt (radny
nadmienił, że środków na realizację tej inwestycji zabraknie, bo przewidywany koszt
realizacji tej inwestycji to ok. 47 mln brutto. Prosił również o przekazanie takiej
informacji dla mieszkańców. W tym temacie radny Marek Drobik wyraził także
wątpliwość – czy prowadzone przez spółę MPWiK inwestycje w 2016-2017 roku
(przebudowa i przystosowanie firmy do obsługi klienta, czy inne inwestycje
remontowe nie kolidują z priorytetową inwestycją – budowa nowej oczyszczalni
ścieków;
- trzecie pytanie związane było z pismem, które wpłynęło do Rady Miejskiej od
pełnomocnika rządu ds. budowy mieszkań w ramach programu mieszkanie +. Radny
chciał się dowiedzieć co w tym temacie czynimy jako miasto, czy miasto stara się
włączyć do tego programu, jakie ministerstwo prowadzi ten program, jaką mamy
wiedzę nt. nieruchomości na terenie miasta i jakie tereny są własnością skarbu
państwa i w jakiej ilości.
Burmistrz Miasta:
- w kwestii budowy pomnika Powstańców Wielkopolskich powiedział, że
w najbliższych 2 tygodniach osoba, która przygotowuje koncepcję przedstawi
propozycję. Dodał, że przygotowywana jest nie tylko koncepcja pomnika, ale również
koncepcja zagospodarowania terenu przy pomniku oraz, że miasto ma na te zadania
zgodę konserwatora zabytków i kwestia wykonawstwa nie będzie dużym problemem.
Oznajmił, że jak już będzie gotowa propozycja, to zostanie ona przedstawiona
radnym;
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- w kwestii budowy oczyszczalni ścieków powiedział, że musimy mieć świadomość,
że spółki komunalne, których właścicielem jest miasto – wszelkie pożyczki, kredyty
nie wchodzą do bieżącego budżetu – są to wyłączone rachunki, które działają poza
sferą budżetową. Nadmienił, że w tej dużej kwocie projektu do odzyskania jest spory
VAT i to jest dodatkowy atut, że te pieniądze wrócą z powrotem oraz, że tego typu
szansa 2 razy się nie zdarzy dla naszego miasta i że za jakiś czas sami nie będziemy
w stanie z tym problemem się uporać. W najbliższym czasie prezes spółki rozpocznie
rozmowy z instytucjami jak np. Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Funduszu
Ochrony Środowiska, Bank Ochrony Środowiska , które mogą nam w tym zakresie
pomóc. Powiedział, że na chwilę obecną nie jest jeszcze znany mechanizm
finansowania tego przedsięwzięcia, najprawdopodobniej przyszły tydzień zadecyduje
w którym kierunku pójdziemy i że postara się precyzyjnie na to pytanie radnego
odpowiedzieć na piśmie. Wspomniał też o kwestii ochrony środowiska
i konsekwencjach nie dotrzymania wymaganych parametrów ścieków i o milionowych
karach oraz o fakcie, że należy tworzyć system rezerwowy, aby w razie jakiejkolwiek
awarii nasze miasto posiadało pewnego rodzaju zabezpieczenia;
- w kwestii programu mieszkanie + powiedział, że jest to temat, który jak tylko
powstał, próbował go rozeznać. Wspólnie z Zastępcą Burmistrza uczestniczył
w spotkaniu - wówczas z Premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie.
Powiedział, że cała idea tego programu polegała na tym, że samorządy i skarb
państwa miały przekazywać działki, które w efekcie miały dawać wkład do budowy
tych mieszkań. Na chwilę obecną wspólnie z prezesem WTBS-u czuwa nad tym
tematem. Nadmienił, że tydzień temu temat ten został na nowo wskrzeszony
w związku z nową polityką mieszkaniową Premiera Mateusza Morawieckiego.
Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną samorządom przekazane
szczegóły tej polityki, bo do tej pory to co zakładano, nie spełniało naszych
oczekiwań. Mówił też o braku konkretnych założeń, które pozwalałyby na podjęcie
jakakolwiek decyzji;
Radny Marek Drobik zadał kolejne pytanie – ile jest nieruchomości na terenie
miasta, gdyż starosta jako reprezentant skarbu państwa jest zobowiązany takie
nieruchomości, pod rygorem prawa, przekazać do Krajowego Banku Nieruchomości.
Powiedział, że Burmistrz w tym temacie powiedział to samo, co w ubiegłym roku
i nadmienił, że wiele gmin, nie tylko z wielkopolski, planuje jak np. Nakło - budowę
700 mieszkań i że wiele gmin jest na różnym etapie porozumienia z ministerstwem
(podpisywanie listów intencyjnych). Kolejne pytanie zadał w imieniu młodych
mieszkańców miasta – co my jako miasto robimy w tym temacie;
Burmistrz Miasta zadał pytanie radnemu - które z tych miast jest już w procesie
realizacji tego zadania. Jako miejsce pod tego typu mieszkania wskazał na tereny
pokolejowe. Powiedział, że my jako samorząd musimy wiedzieć co i jak mamy robić
i na jakich zasadach oraz, że musimy wiedzieć jaka będzie pomoc ze strony państwa;
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Radny Marek Drobik w odpowiedzi na pytanie Burmistrza poinformował, iż obecnie
jest w reorganizacji nowe ministerstwo i nie ma szczegółowych informacji w tym
zakresie, ale z doniesień medialnych można się dowiedzieć, że Jarocin jest na etapie
oddawania mieszkań z programu Mieszkanie plus w ręce mieszkańców.
Radny Mieczysław Wołejko odniósł się do wystąpienia radnego Marka Drobika
w sprawie budowy nowej oczyszczalni ścieków i środków finansowych na jej budowę
i ich bilansowania. Nadmienił o projekcie rozporządzenia taryfowego. Powiedział, że
projekt tego rozporządzenia jest szczególnie dotkliwy dla wodociągów. Inwestycje
wytworzone z dotacji – od tych środków nie będzie można naliczać amortyzacji, która
jest podstawą naliczania taryf i że to jest bardzo ważna istotna rzecz w kontekście
bilansowania środków na ten cel. W kwestii programu mieszkanie + powiedział, że
rząd wciska nam jakiś bubel i że największy problem z tymi inwestycjami, pomijając
finansowanie – jest problem terenów. Poparł też wystąpienie Burmistrza w tym
temacie i stwierdził, że w tym zakresie należy działać ostrożnie;
Burmistrz podziękował radnemu Mieczysławowi Wołejko za zrozumienie.

ad.pkt 6
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na
2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.
Uchwała Nr XLI/276/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad. pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów
pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2018 r.
Uchwała Nr XLI/277/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
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:
• zwiększa się w budżecie roku 2018 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki inwestycyjne o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie
koncepcji przebudowy ul. Rogozińskiej na odcinku od ul. Opackiej do
ul. Bartodziejskiej zmniejszając jednocześnie o tę kwotę wydatki inwestycyjne w
rozdziale 90095 Pozostała działalność dotyczące zadania „Dostawa i montaż
toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia
w Wągrowcu”;
• w planie wydatków budżetu na 2018 rok dokonuje się przesunięcia kwoty
1 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami między
paragrafami na opłaty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo
w Wągrowcu, na których są zlokalizowane elementy infrastruktury będące
własnością Gminy miejskiej Wągrowiec;
• w planie wydatków budżetu dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie zakupu energii o kwotę 15 000,00
zł zwiększając jednocześnie o tę kwotę dotację celową w ramach rozdziału Muzea
dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na wykonanie repliki sztandaru Saperów
i Batalionu oraz 3 mundurów (sierżanta, plutonowego oraz kaprala).Obiekty
prezentowane będą na wystawach w Muzeum oraz wykorzystywane do działań
popularyzujących historię Wągrowca ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania niepodległości;
• w związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w 2016 i 2017 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków
budżetu na 2018 r. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę
38 000,00 zł;
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•

•

•

•

zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85214 Zasiłki
okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe o kwotę 1 000,00 zł tytułem spłaty niesłusznie pobranych zasiłków
okresowych;
również zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85216
Zasiłki stałe o kwotę 6 000,00 zł tytułem spłaty niesłusznie pobranych zasiłków
stałych;
w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanych od innych gmin do publicznym
i niepublicznym przedszkoli na dzieci uczęszczające do placówek Gminy miejskiej
Wągrowiec przesuwa się w planie wydatków budżetu na 2018 rok w rozdziale
80104 Przedszkola między paragrafami kwotę 11 000,00 zł na zabezpieczenie
zwrotu nadpłaconych dotacji;
w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa
procesowego w związku ze sprawą sądową przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Wągrowcu wniesioną przez byłą pracownicę MOPS-u
przesuwa się w planie wydatków kwotę 2 000,00 zł pomiędzy paragrafami
w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

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
97 526 217,00 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 91 075 051,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 451 166,00 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
109 826 065,00 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 88 947 065 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 879 000,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że na podstawie
decyzji z KRUS Znak 1225-PU.402.715.2017 z dnia 20.09.2017 r. o ustaniu
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ubezpieczenia społecznego rolników świadczeniobiorczyni pobierająca świadczenie
pielęgnacyjne podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS. W związku
z powyższym w planie wydatków w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia między
paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek i odsetek na ww.
ubezpieczenie społeczne w ZUS od dnia 01.07.2013 r. W związku z potrzebą
zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa procesowego w związku ze sprawą
sądową przeciwko Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu
wniesioną przez byłą pracownicę MOPS-u przesuwa się w planie wydatków kwotę
2 000,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
Zwiększa się w budżecie roku 2018 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki inwestycyjne o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie
koncepcji przebudowy ul. Rogozińskiej na odcinku od ul. Opackiej do
ul. Bartodziejskiej zmniejszając jednocześnie o tę kwotę wydatki inwestycyjne
w rozdziale 90095 Pozostała działalność dotyczące zadania „Dostawa i montaż
toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia
w Wągrowcu”. W planie wydatków budżetu na 2018 rok dokonuje się przesunięcia
kwoty 1 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
między paragrafami na opłaty związane z dzierżawą nieruchomości gruntowych
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo
w Wągrowcu, na których są zlokalizowane elementy infrastruktury będące
własnością Gminy miejskiej Wągrowiec. Plan wydatków budżetu w 2018 roku
zmniejszenia się w rozdziale 75023- Urzędy gmin w kwocie 19 215,00 zł
w zakresie zakupu pozostałych usług zwiększając wydatki w rozdziale 75095 –
Pozostała działalność w poszczególnych paragrafach o 19 215,00 zł. Zwiększenie
wydatków wynika z konieczności zatrudnienia 7 pracowników na stanowisku gońców
dodatkowo w miesiącu marcu 2018 r. w celu roznoszenia informacji w sprawie
podwyższenia ceny wywozu śmieci w 2018 r. W związku z rozliczeniem dotacji
otrzymanych od innych gmin do publicznym i niepublicznym przedszkoli na dzieci
uczęszczające do placówek Gminy miejskiej Wągrowiec przesuwa się w planie
wydatków budżetu na 2018 rok w rozdziale 80104 Przedszkola między paragrafami
kwotę 11 000,00 zł na zabezpieczenie zwrotu nadpłaconych dotacji. W planie
wydatków budżetu dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziale 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie zakupu energii o kwotę 15 000,00 zł
zwiększając jednocześnie o tę kwotę dotację celową w ramach rozdziału Muzea dla
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na wykonanie repliki sztandaru Saperów
i Batalionu oraz 3 mundurów (sierżanta, plutonowego oraz kaprala). Obiekty
prezentowane będą na wystawach w Muzeum oraz wykorzystywane do działań
popularyzujących historię Wągrowca ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
Powstania Wielkopolskiego oraz odzyskania niepodległości. Zwiększa się plan
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dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe
i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o kwotę
1 000,00 zł tytułem spłaty niesłusznie pobranych zasiłków okresowych. Również
zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 85216 Zasiłki stałe
o kwotę 6 000,00 zł tytułem spłaty niesłusznie pobranych zasiłków stałych.
W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w 2016 i 2017 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków
budżetu na 2018 r. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę
38 000,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów i kosztów Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o kwotę 730 000,00 zł.
Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2018 rok;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku dla
jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych;
• plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrała radna Danuta Strzelecka – Purczyńska w temacie
koncepcji przebudowy ulicy Rogozińskiej na odcinku od ulicy Opackiej do ulicy
Bartodziejskiej i zadała pytanie – czy wiadomo już czego dotyczyć ma ta przebudowa
i jak ona będzie wyglądała.
Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski powiedział, że miasto chce zlecić
koncepcję przebudowy ulicy Rogozińskiej, na odcinku jak wspomniała radna,
z uwagi na to, że w rejonie ulicy Rogozińskiej i Strugi Gołanieckiej uchwalony jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. W rejonie tym znajdują
się dwie działki na których inwestorzy chcieliby prowadzić działalność gospodarczą,
ale do tych działek brak jest dojazdu. Kolejna sprawa związana jest z przebudową
drogi wzdłuż Agromy i wykonaniem wjazdu. Na drugą część pytania radnej, Zastępcę
Burmistrza oznajmił, że odpowie dopiero opracowana koncepcja.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały wraz z przedłożona autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2018 rok.
Uchwała Nr XLI/278/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
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.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę
w zadaniu o charakterze majątkowym:
• „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku
600-lecia w Wągrowcu” zmniejsza się łączny limit nakładów finansowych do kwoty
184 000,00 zł, limit na 2018 rok wynosi 175 000,00 zł, a limit zobowiązań
18 000,00 zł
Uaktualniono 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. Proponowane zmiany nie spowodowały
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.
45 000,00 zł
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
45 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
45 000,00 zł
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
45 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-12 299 848,00 zł
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W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadanie
o charakterze bieżącym:
• „Dzierżawa nieruchomości gruntowych Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Durowo w Wągrowcu” o łącznym
limicie nakładów 10 000,00 zł, okresie realizacji przypadającym na lata 20182027 oraz limicie zobowiązań 10 000,00 zł.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmianę
w zadaniu o charakterze majątkowym:
• „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury
w Parku 600-lecia w Wągrowcu” zmniejsza się łączny limit nakładów
finansowych do kwoty 185 600,00 zł, limit na 2018 rok wynosi 175 000,00 zł,
a limit zobowiązań wynosi 18 000,00 zł.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2018 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 projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2018-2033.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20182033.
Uchwała Nr XLI/279/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad. pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy,
w drodze uchwały dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustali stawkę takiej opłaty oraz ustali stawkę opłaty za
pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy z pobranych
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, kosztów administracyjnych tego systemu oraz edukacji ekologicznej
w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Nowe stawki opłat są wynikiem
zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które spowodowało
wzrost opłat za składowanie odpadów komunalnych na Międzygminnym Składowisku
Odpadów Komunalnych oraz wzrostu kosztów systemu w latach 2013-2017.
Obowiązujące od 2013 r. stawki opłat nie pokrywałyby kosztów funkcjonowania
systemu odbierania i zagospodarowania odpadów. Biorąc powyższe pod uwagę
powiedział, że podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jakub Zadroga powiedział, że Pan Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii stwierdził, że ta podwyżka jest konsekwencją podwyższonych
opłat za korzystanie ze środowiska, które wprowadził rząd i nie ulega wątpliwości, że
musimy się z tym liczyć. Nadmienił, że przeanalizował i zagłębił się w decyzję, którą
podjął rząd . W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że opłaty są po to żeby
ograniczyć do zera kwestię osób, które nie segregują śmieci – i to było powodem, że
rząd podwyższył opłaty środowiskowe. Nadmienił, że omawiany projekt uchwały
został przygotowany w taki sposób, że proporcjonalnie podwyższono wszystkim
stawki o 18%. Zdaniem radnego powinno się dążyć do tego aby podwyższyć opłatę
za zbieranie niesegregowanych odpadów i zgłosił wniosek formalny aby:
- w § 2 ust. 2 ustalić wyższą stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie
są zbierane w sposób selektywny w wysokości 26 zł;
- w § 3 ust. 2 stawka z pojemnik i kontener dla nieruchomości niezamieszkałej,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• o pojemności 60 l - wynosiła 30 zł
• o pojemności 120 l - wynosiła 44 zł
• o pojemności 240 l - wynosiła 62 zł
• o pojemności 1100 l - wynosiła 252 zł
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•
•
•
•
•

o pojemności 4000 l - wynosiła 654 zł
o pojemności 5000 l - wynosiła 812 zł
o pojemności 7000 l - wynosiła 1148 zł
o pojemności 10000 l - wynosiła 1550 zł
o pojemności 5000 l posiadający możliwość zagęszczania
(prasokontener) - wynosiła 1218 zł
• o pojemności 10000 l posiadający możliwość zagęszczania
(prasokontener) - wynosiła 2326 zł
• o pojemności 15000 l posiadający możliwość zagęszczania
(prasokontener) - wynosiła 3414 zł
• o pojemności 20000 l posiadający możliwość zagęszczania
(prasokontener) - wynosiła 4482 zł;
- w § 4 ust. 2 stawkę w wysokości 47 zł zastąpić kwota „68 zł”;

odpadów
odpadów
odpadów
odpadów

- Burmistrz Miasta powiedział, że jak już Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii wspomniał, podwyżki 2-3 zł dla mieszkańca związane są
z wzrostem opłat środowiskowych, które pociągnęły za sobą zmianę cen na tzw.
„bramce” na składowisku odpadów, a w konsekwencji na podniesieniu naszych
kosztów. Nadmienił, że musimy mieć tą świadomość, że ten cały system
funkcjonowania i zbierania opłat musi być szczelny i musi być tak zaprojektowany
aby dochodziło do samofinansowania. Z budżetu nie można ani dorzucić do tego
systemu, ani nie można z tego systemu wyciągać pieniędzy. Wspomniał okres kiedy
ta reforma środowiskowa wchodziła w życie – wówczas był radnym - jak ustalane
były opłaty za odpady – jak mówiono, że odpady mają zniknąć, a okazało się, że tak
jak przez niektórych były wyrzucane w lesie, są nadal wyrzucane , jak miały być
segregowane, a nie są. Powiedział, że zróżnicowane stawki za odpady
zaproponowane jeszcze przez poprzedniego Burmistrza Stanisława Wilczyńskiego
były bardzo dobre, dlatego, że różnica między 11 zł - 19 zł dawała pewne możliwości.
Powiedział też, że jakakolwiek stawka nie jest czynnikiem zasadniczym czy ktoś dba
o środowisko czy nie, że są miasta – jak np. Gniezno – które zrezygnowało ze
zróżnicowania opłat. Zdaniem Burmistrza to zróżnicowanie opłat, które dzisiaj
funkcjonuje i podnoszenie stawek na zasadzie proporcji jest jak najbardziej wskazane
i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.
Kończąc wystąpienie zgłosił formalny wniosek:
- w § 4 ust. 1 o obniżenie z 34 zł do 20 zł rocznej zryczałtowanej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część
roku, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
- w § 4 ust. 2 o obniżenie z 47 zł do 30 zł rocznej zryczałtowanej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
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których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część
roku, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
Uzasadniając zgłoszony wniosek wyraził nadzieję, że radni go poprą, gdyż dotyczy
to podatników, którzy płacą podwójnie (jako gospodarstwa domowe i za zbierane
odpady na działkach). Dalej mówił, że jest to oplata roczna, a tak naprawdę
działkowcy korzystają z działek rzez okres 3-4 miesięcy i właśnie oni na spotkaniach
z Burmistrzem zgłaszają ten postulat. Nadmienił również, że w mieście mamy ponad
800 ogródków działkowych i jeżeli obniżymy jedną stawkę o 9 zł i drugą o 10 zł, co
daje nam kwotę ok. 8000 zł przy bilansowaniu kwoty ok. 4,5 mln zł i nie są to duże
straty dla naszego budżetu.
Radny Marek Drobik powiedział, że omawiany projekt uchwały jest aktem prawa
miejscowego i powinien być szeroko konsultowany. Zadał pytanie Burmistrzowi – co
czyni samorząd żeby nie obciążać mieszkańców kosztami, co samorząd zrobił
z wiedzą która ma od 5 lat w zakresie gospodarowania odpadami. Oznajmił, że
w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały jest pomyłka i wytwarza się pewien
obraz, że to rząd coś narzuca - pytał o genezę tego problemu – dlaczego dzisiaj rząd
jest zmuszony pewne naciski na samorządy czynić – jaka jest polityka unijna w tej
sprawie. Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność
zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r.,
zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli
głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej
europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez
UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar
pieniężnych. Dalej mówił, że Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury podaje
wytyczne odnośnie średniej wytwarzanej ilości śmieci przez mieszkańca. Radny
stwierdził, że ta wiedza jest zbędna przy procedowaniu omawianego projektu
uchwały dlatego, że z prostej przyczyny, należałoby zaglądnąć do statystyki – jaki
jest procent przetworzenia odpadów zmieszanych w mieście.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że segregacja to problem i że jest u nas
nową sprawą, ale nasze społeczeństwo nie jest mniej uświadomione od innych.
Oznajmił, że zapewne poparłby propozycje Burmistrza i kolegi radnego Jakuba
Zadrogi, ale powiedział, że trzeba spojrzeć na ten aspekt z trochę w inny sposób – to
wszystko ma się bilansować. Jeżeli ten system opłat został tak przygotowany, że on
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się bilansuje, to trzeba spokojnie jeszcze raz do tego tematu podejść i go
przeanalizować i teraz jest trochę za późno na żonglowanie cyframi.
- Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi radnego Mieczysława Wołejko
i powiedział, że to jest istota tego wszystkiego, z jednej strony kwestia naszej
świadomości i kultury, z drugiej strony my nie możemy sobie pozwolić na to aby ten
system pozostał dziurawy, albo generował zyski. Powiedział też, że
zaproponowanych kwot nie bierze się z kapelusza, tylko na bieżąco strumień
odpadów jest analizowany i brane są pod uwagę wszelkie problemy i wątpliwości.
Przez 5 lat, nie tylko w tej kadencja, ale kadencja przed analizowała dane na
podstawie których ustalane były te opłaty. Nadmienił, że zróżnicowanie jest na
dobrym poziomie i konsekwencja decyzji rządu nie powinna być przedmiotem sporu.
My musimy realizować to czym nas zaskoczono. Za chwilę zmieni się ustawa w
sprawie ustalania opłat za wodę i ścieki i za chwile nie będziemy mieli do tego
kompetencji – i co wówczas – będziemy dyskutowali na sesji o tym – czy to jest
słuszne czy nie. Oznajmił, że musimy działać w tej sferze która przypisana jest nam
ustawami.
Radny Marek Drobik powiedział, że zadał Burmistrzowi pytanie, na które nie uzyskał
odpowiedzi, a mieszkańcy i tak zostaną obciążeni kosztami podwyżki opłat za wywóz
śmieci. Dalej mówił, że żałuje, że nie było na komisji merytorycznej dyskusji na ten
temat i dlatego dzisiaj mamy na sesji licytacje stawkami. Następnie wrócił do
uzasadnienia do projektu uchwały i przytoczył jego zapis. Powiedział, że polityka
w zakresie gospodarowania odpadami jest nam znana od kilku lat - narzucona przez
pewne instytucje unijne. Jest to czas aby przedstawić ścieżkę dochodzenia do tego
– jak zmniejszyć produkcję odpadów zmieszanych i jak wykorzystać odpady
segregowane, które są cennym surowcem wtórnym, który podlega ponownemu
przetworzeniu i dziś na wolnym runku są przez przedsiębiorców skupowane. Podał
też ceny jakie osiągają butelki plastikowe, nakrętki, makulatura, stłuczka szklana.
Radny wyraził niezadowolenie z faktu, że o tej sprawie w ogóle się nie mówi. Radny
chciał się dowiedzieć dokąd zmierzamy i jakie konkretne rozwiązania są w tym
zakresie. Zdaniem radnego dzisiaj ustalanie wysokości stawek za wywóz śmieci nie
rozwiązuje tego problemu.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zadała pytanie co my jako samorząd
zrobiliśmy aby zmniejszyć strumień odpadów i doprowadzić do tego aby większość
odpadów była segregowana, w szczególności dotyczy to mieszkańców budynków
wielorodzinnych.
Radny Marek Drobik powiedział, że problem ten (zmniejszenie odpadów
zmieszanych) może rozwiązać tylko kompleksowe działanie samorządu. Samorząd
ma w tym zakresie ma bardzo dużo do zrobienia. Radny ubolewał, że nie organizuje
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się osobno przetargów na odpady zmieszane i osobno na odpady segregowane które
są surowcami skupowanymi także przez przedsiębiorców działających na terenie
miasta. Samorząd powinien podjąć działania aby wytworzyć konkurencję odbiorców
śmieci na naszym rynku, gdyż jeden oferent tej usługi pozbawiony konkurencji to
sytuacja nie korzystna – Jeszcze raz zapytał Burmistrza - co my jako samorząd
w tym zakresie robimy.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i w pierwszej kolejności poddał pod
głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Jakuba Zadrogę aby w § 2 ust. 2
ustalić wyższą stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny w wysokości 26 zł;
- w § 3 ust. 2 stawka z pojemnik i kontener dla nieruchomości niezamieszkałej,
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
• o pojemności 60 l - wynosiła 30 zł
• o pojemności 120 l - wynosiła 44 zł
• o pojemności 240 l - wynosiła 62 zł
• o pojemności 1100 l - wynosiła 252 zł
• o pojemności 4000 l - wynosiła 654 zł
• o pojemności 5000 l - wynosiła 812 zł
• o pojemności 7000 l - wynosiła 1148 zł
• o pojemności 10000 l - wynosiła 1550 zł
• o pojemności 5000 l posiadający możliwość zagęszczania odpadów
(prasokontener) - wynosiła 1218 zł
• o pojemności 10000 l posiadający możliwość zagęszczania odpadów
(prasokontener) - wynosiła 2326 zł
• o pojemności 15000 l posiadający możliwość zagęszczania odpadów
(prasokontener) - wynosiła 3414 zł
• o pojemności 20000 l posiadający możliwość zagęszczania odpadów
(prasokontener) - wynosiła 4482 zł;
- w § 4 ust. 2 stawkę w wysokości 47 zł zastąpić kwota „68 zł”;
Wniosek Radego Jakuba Zadrogi w sprawie jw. został przez radnych oddalony
7 – głosami „za”, 8 – głosami „przeciw” przy 6 – głosach „wstrzymujących”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
Burmistrza Miasta - w § 4 ust. 1 obniżyć z 34 zł do 20 zł rocznej zryczałtowanej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie
przez część roku, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe;
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- w § 4 ust. 2 obniżyć z 47 zł do 30 zł rocznej zryczałtowanej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część
roku, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
Rada Miejska 11 – głosami „za” przy 10 – głosach „wstrzymujących” przyjęła
wniosek Burmistrza Miasta.
Kolejno prowadzący obrady przystąpił do głosowanie projektu uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności wraz z przyjętym
wnioskiem Burmistrza Miasta.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw’ przy 8 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty za
pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała Nr XLI/280/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.pkt 11 i 12
Radny Krzysztof Tyborski zabrał głos w sprawie uposażeń pracowników podległych
jednostek i zapytał jak to jest regulowane i kiedy ostatnia regulacja plac tej grupy
pracowników miała miejsce i czy w najbliższym czasie przewiduje się tą regulację lub
nagrodzenie pracowników. Kolejna sprawa która radny poruszył – to sprawa wjazdu
i wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych na ścieżkę pieszo- rowerową w kierunku
Osiedla Wschód. Radny zaproponował rozważenie zamontowania na ulicy Nad
Nielbą słupków zamykanych. Zgłosił też wniosek formalny o rozważenie możliwości
zamontowania na placach zabaw, szczególnie na tym dużym nowo- wybudowanym
– urządzeń dla niepełnosprawnych dzieci.
Radny Tomasz Kruk zadał dwa pytania Burmistrzowi. Pierwsze pytanie dotyczyło
przetargu na budowę żłobka – kiedy planowane jest rozstrzygniecie tego przetargu.
Drugi pytanie związane było z modernizacją ulicy Kościuszki – czy coś wiadomo na
temat planów przebudowy tej ulicy.
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Radny Marek Drobik złożył dwa wnioski. Pierwszy skierował do Burmistrza
o udzielenie informacji nt. mechanizmu finansowania inwestycji zawartym we
wniosku o dotację inwestycji – budowa nowej oczyszczalni ścieków w Wągrowcu może nawet w formie publicznej. Natomiast drugi wniosek skierował do Rady
Miejskiej w sprawie ukierunkowania działań Burmistrza Miasta polegających na
pozyskaniu informacji geologicznej terenu Gminy miejskiej Wągrowiec od
Ministerstwa Środowiska lub Państwowego Instytutu Geologicznego, a także
pozyskania informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej o możliwości uzyskania dotacji na wykonanie otworu badawczego zasobów
geotermalnych oraz uzasadnił powyższy wniosek na przykładzie Gminy Uniejów
Wniosek ten stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że bardzo ceni wystąpienie radnego Marka
Drobika, ale zdaniem radnego tak rozległe tematy powinny być omawiane na
komisjach tematycznych, bo również mógłby wiele dodać nt. pozyskiwania energii
odnawialnej, szczególnie z jeziora i nadmienił, że jest to tańszy sposób, ale również
skuteczny. Zgłosił wniosek o skierowanie wniosku Marka Drobika do Komisji
Rozwoju.
Radny Tomasz Kruk wyraził opinie , że ma wątpliwości formalne czy wniosek może
być skierowany do Rady, raczej powinien być do Burmistrza.
Radny Wołejko wyraził opinie, że jeżeli są wątpliwości to powinno się skierować
wniosek do komisji.
Burmistrz Miasta powiedział, że temat wód geotermalnych w Polsce był tematem
poruszanym wielokrotnie i jest szeroko opracowany na stronach internetowych
Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jest to opracowanie z 2009 r. liczące ponad 600
stron – jest tam zawarta wiedza na poziomie naukowym nt. odwiertów, co można
w danym miejscu w Polsce zrobić. Na przykładzie wielu miast, które do tego tematu
podchodziły, powiedział, że nie jest to temat prosty – jest to bardzo kosztowne –
odwiert i eksploatacja. Zachęcił zebranych do lektury tego opracowania. Nadmienił,
że również interesował się tym tematem, jak również i jego poprzednik (temat ten
został nawet ujęty w Strategii Rozwoju Miasta gdyż pod Wągrowcem jest możliwość
eksploatacji tych złóż, ale temat ten upadł i nie został rozwinięty). Mówił też, że nie
jest to temat na dzisiejszą sesję, bo i tak tego tematu dzisiaj nie rozstrzygniemy
i jeżeli ten temat miałby zostać ukierunkowany to postara się do tego tematu
przygotować, gdyż dzisiaj nie osiągniemy zamierzonego efektu;
- w kwestii mechanizmu finansowania inwestycji – budowa nowej oczyszczalni
ścieków w Wągrowcu powiedział, że odpowie na piśmie;
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- w sprawie budowy żłobka powiedział, że jesteśmy po otwarciu przetargu, wpłynęła
jedna oferta na kwotę 6.950.000 zł i jeżeli kontrahent będzie spełniał wymogi to
umowa w najbliższym czasie zostanie podpisana;
- w sprawie remontu ulicy Kościuszki powiedział, że miasto do tego zadania
przygotowuje się już od grudnia ub.r. - w kwestii która nas dotyczy - tj. oświetlenia.
Nadmienił, że jest w stałym kontakcie z WZDW i na dniach ma zostać rozpisany
przetarg na przebudowę całej ulicy. Wyraził nadzieję, że zadanie to zostanie
zakończone w br.;
- w kwestii uposażeń pracowników naszych jednostek organizacyjnych powiedział,
że decyduje o tym kierownik jednostki. W br. w mieście zaplanowana jest 5%
podwyżka płac. W oświacie taka sama podwyżka płac planowana jest od kwietnia;
- w sprawie zamontowania na placach zabaw urządzeń dla dzieci niepełnosprawnych
powiedział, że w Parku 600-lecia takie urządzenia są zamontowane m.in. ścieżka
sensoryczna. Miasto stara się również montować te urządzenia na placach zabaw
w pobliżu szkół i przedszkoli, gdzie są klasy integracyjne;
- sprawa ścieżki rowerowej na Wschód i jej dostępu do pojazdów uprzywilejowanych
powiedział, że dojazd tych pojazdów jest możliwy z kilku stron. Słupki zostały
zamontowane z uwagi na fakt użytkowania tej ścieżki przez nieodpowiedzialnych
kierowców samochodów i motocykli;
- w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych powiedział, że jest to robione
sukcesywnie i że już niewiele punktów pozostało do doświetlenia, nie biorąc pod
uwagę ulic które mają być remontowane, gdzie oświetlenie całkowicie zostanie
wymienione na ledowe.
Przewodniczący Rady zaproponował aby wniosek radnego Marka Drobika
w sprawie ukierunkowania działań Burmistrza Miasta polegających na pozyskaniu
informacji geologicznej terenu Gminy miejskiej Wągrowiec od Ministerstwa
Środowiska lub Państwowego Instytutu Geologicznego, a także pozyskania
informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o możliwości uzyskania dotacji na wykonanie otworu badawczego zasobów
geotermalnych skierować do Komisji Rozwoju Miasta.
Radny Marek Drobik powiedział, że wniosek skierował do Rady Miejskiej i nie
rozumie dlaczego Komisja Rozwoju Miasta ma rozpatrywać ten wniosek. Zdaniem
radnego w pierwszej kolejności powinien Burmistrz pozyskać informacje w tym
zakresie i kiedy będą znane te dane, to dopiero wówczas można spotkać się na
Komisji np. Rozwoju gdy będzie temat smogu i wtedy dyskutować . Powiedział też,
że może podać przykład wielu miast w Polsce, które podjęły się tych czynności
o które wnioskuje i że należy się spieszyć, bo za chwilę może zabraknąć środków na
odwierty badawcze.
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Radny Tomasz Kruk powiedział, ze temat ten może podjąć na Komisji, gdyż wpisuje
się w zagadnienie zaplanowane na lutowe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta –
Polityka antysmogowa – stan obecny, wnioski na przyszłość. Wyraził jednak
wątpliwość natury formalnej – czy Rada Miejska może rozstrzygać tego typu wniosek
gdyż w Statucie Gminy miejskiej w Wągrowcu nie ma takiego zapisu. Wniosek radny
może złożyć do Burmistrza. Zdaniem radnego Rada Miejska nie ma takiej
kompetencji aby ukierunkowywać pracę Burmistrza w konkretnej jednostkowej
sprawie i przeniesienie tego tematu do Komisji jest jak najbardziej rozsądne i zaprosił
radnego Marka Drobika na najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta.
Burmistrz Miasta powiedział, że „Oczywiście ,że nie ma możliwości, żeby Rada
ukierunkowała, nie ma czegoś takiego, działamy na podstawie i w zakresie ustaw,
nie ma możliwości żeby Rada zlecała coś co wykracza zakres”. Zaproponował
zorganizowanie w Urzędzie Miejskim spotkania o charakterze techniczno –
naukowym w temacie o który wnioskuje radny. Na spotkanie to zaprosi specjalistów
w tej dziedzinie gdzie będzie okazja na dyskusję.
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Wobec wyczerpania porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął jej obrady.
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