Protokół nr XLIII/2018
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 6 kwietnia 2018 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1640 .
Otwarcia obrad XLIII nadzwyczajnej 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 uczestniczyło 20 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny – Pan Marek Drobik.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Krzysztof Poszwa – Burmistrz Miasta
- Pan Bogdan Smykowski – Zastępca Burmistrza Miasta;
- Pani Alina Dotka – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
oraz Starosta Wągrowiecki – Pan Tomasz Kranc.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Sprawy regulaminowe
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018 – 2033.
Zamkniecie sesji.

2

ad.pkt. 1 i 2
Jak wyżej.
ad.pkt. 3
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem z 30
marca 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok
2018 o kwotę 550,00 zł w rozdziale Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na
realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
Plan wydatków budżetu 2018 roku zwiększa się o kwotę 4 295 500,00 zł w tym:
Transport i łączność
• zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa 3 450 00,00 zł
ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”
Rodzina
• zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Budowa żłobka 750 000,00 zł
na Os. Wschód” (plan po zmianie 8 250 000,00 zł)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację
celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na 25 000,00 zł
wykonanie prac remontowych budynku Amfiteatru Miejskiego
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację
celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na
wykonanie 10 tablic informacyjnych do zamontowania 10 500,00 zł
w przestrzeni miejskiej, w punktach zniszczonych starych
tablic
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację
celową dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na 25 000,00 zł
organizację Przeglądu Orkiestr, który będzie towarzyszył
obchodom
150-lecia
Ochotniczej
Straży
pożarnej
35 000,00 zł
w Wągrowcu
• zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Renowacja
pomnika Ofiar Wojny przy ul. Kościuszki w Wągrowcu”
Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości
4 295 500,00 zł.
Dokonuje się przesunięcia w zakresie planu wydatków między paragrafami
w rozdziale 80104 – Przedszkola kwoty 8 000,00 zł związanej z opracowaniem
operatu ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Nr 1.
Również w planie wydatków dokonuje się przesunięcia między paragrafami
w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwoty
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2 500,00 zł w związku z bieżącą działalnością i prawidłowym wydatkowaniem
środków finansowych zaplanowanych na 2018 rok.
W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej przesuwa się kwotę 2 006,00 zł
pomiędzy paragrafami w celu prawidłowego wydatkowania środków zaplanowanych
w budżecie na 2018 rok.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- zwiększa się zaangażowanie wolnych
środków w przychodach w kwocie 4 295 500,00 zł;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi przepisami na 2018 rok;
• plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali
- radny Jakub Zadroga zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło realizacji inwestycji
pod nazwą „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ulicy Lipowej
w Wągrowcu” – czy kwota 3.450 000 zł zabezpiecza w całości realizację zadania –
czy są to środki, które obligują realizację tego zadania pod warunkiem uzyskania
dofinansowania z programu – przebudowa dróg gminnych. Radny pytał również –
czy w przypadku nie otrzymania dofinansowania, inwestycja ta będzie realizowana.
Drugie pytanie związane było z realizacją inwestycji – budowa żłobka. Radny
nadmienił, że z tego co usłyszał to koszt przetargowy tej inwestycji to kwota 8 mln zł.
W związku z tym zadał pytanie – dlaczego w budżecie na to zadanie zaplanowano
kwotę 8 250 000 zł oraz prosił o wyjaśnienie z jakiego powodu jest ta nadwyżka;
- radny Tomasz Kruk chciał się dowiedzieć na czym miałaby polegać przebudowa
ulicy Kasprowicza. Poruszył też temat przetargu na budowę żłobka. Nadmienił, że we
wniosku Burmistrza o zwołanie nadzwyczajnej sesji padł argument, że zostało
w sposób wadliwy wniesione wadium. Radny chciał się dowiedzieć coś więcej w tym
temacie. Powiedział też, że mimo tej wady prawnej wykonawca był dopuszczony do
przetargu, a potem okazało się, że ze względu na powyższy fakt oferta ta nie może
zostać wybrana. Radny chciał się również dowiedzieć dlaczego na wcześniejszym
etapie nie zauważono tej wady, która dzisiaj skutkuje koniecznością uruchomienia
dodatkowych środków na realizację tej inwestycji;
- Burmistrz Miasta powiedział, że na zadanie – przebudowa ulicy Kasprowicza na
odcinku do ulicy Lipowej w budżecie zaplanowana jest cała kwota oraz, że
w ubiegłym roku został przygotowany projekt i gotowe jest pozwolenie na budowę tej
inwestycji. Zakres tego zadania obejmuje budowę ulicy od skrzyżowania ulicy
Lipowej z ulicą Kasprowicza do naszego przedszkola, łącznie z łącznikiem od ronda
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w ulicy Kcyńskiej. Przygotowany projekt w swoim zakresie zwiększa liczbę miejsc
parkingowych, tworzy się tam system parkingu objazdowego, w pasie drogowym
oprócz chodnika wmontowana będzie ścieżka rowerowa (w tym samym standardzie
co na pozostałych ulicach). W ramach tego zadania planuje się również przebicie do
ścieżki rowerowej do ulicy Kcyńskiej (przy prawej stronie budynku przedszkola) oraz
na skrzyżowaniu ulic Lipowej i Kasprowicza zostanie wybudowane rondo.
Przypomniał też radnym, że na ostatniej sesji informował o zamieszczeniu, na stronie
Wojewody Wielkopolskiego informacji o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie tego typu zadań, po spełnieniu określonych warunków,
w mechanizmie dofinansowania nawet do 80% i że do 15 kwietnia złożony zostanie
taki wniosek. W kwestii budowy żłobka powiedział, że do przetargu nie dopuszcza się
oferenta, który nie spełnił warunków. Po otwarciu kopert i sprawdzeniu dokumentów
ujawniono sytuacje, że przez jednego z oferentów zostało wadliwie zabezpieczone
wadium. Nadmienił, że to nie jest tak, że to jest jakiś wymysł, że sprawa ta
konsultowana była z osobami z którymi współpracujemy w zakresie doradztwa,
sprawdzono również orzecznictwo sądowe i oznajmił, że nie stać nas na to, aby
podejmować tak wysokie ryzyko i stąd dzisiaj do budżetu kierowane są na to zadanie
dodatkowe środki. Wspomniał też, że musimy dochować wszelkich starań żeby za
moment nie zwracać środków, które pozyskaliśmy na to zadanie – 1mln zł
z programu rządowego „Maluch” oraz wspomniał o ubieganiu się o środki z WRPO.
Wspomniał też, że aby nie przepadł ten 1mln zł z programu rządowego „Maluch”
zadanie to musi zostać wykonane do końca tego roku. Odpowiadając na pytanie dot.
dodatkowych 250.000 zł na budowę żłobka Burmistrz powiedział, że kwota ta
związana jest z kosztami nadzorów inwestorskich oraz sprawami związanymi
z przygotowaniem całej inwestycji, która musi być uwzględniona.
- radny Krzysztof Tyborski prosił o kilka słów uzupełnienia wcześniejszej
wypowiedzi Burmistrza i chciał się dowiedzieć w jaki sposób przebudowa ulicy
Kasprowicza odniesie się do bazarku.
- Burmistrz Miasta zapewnił radnych, że bazarek nie zostanie zlikwidowany.
Wymagane są w projekcie pewne odległości, gdyż w sąsiedztwie bazarku
zaprojektowany jest równoległy parking .
Prowadzący obrady zamkną dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 - głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Uchwała Nr XLIII/292/2018 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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ad.pkt. 4
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski 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.
550,00 zł
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
550,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
4 296 050,00 zł
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
104 050,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
4 192 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-17 107 471,00 zł
Zwiększenie przychodów
4 295 500,00 zł
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian w zadaniu
o charakterze majątkowym: „Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu”
zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 750 000,00 zł tj. do kwoty
8 250 000,00 zł , okres realizacji przypada na lata 2017-2018, limit zobowiązań
wynosi 8 250 000,00 zł.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie
wolnych środków zwiększa się o kwotę 4 295 500,00 zł planowane przychody
celem sfinansowania deficytu roku 2018.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2018 r.
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.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 - głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Uchwała Nr XLIII/293/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt. 5
Przed zamknięciem obrad głos zabrał obecny na sesji Starosta Wągrowiecki – Pan
Tomasz Kranc. Powiedział, że 3 kwietnia do Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
wpłynęło pismo Burmistrza z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu
wągrowieckiego kwoty 550 000 zł na realizacje zadania - przebudowa ulicy
Kasprowicza łącznie z przebudową ulicy Lipowej. Nadmienił, że ulica Lipowa od
ronda do ulicy Kcyńskiej jest ulicą powiatową i że nie jest zdziwiony powrotem do
tematu, który bardzo szczegółowo omawiany był w roku ubiegłym. Zwracając się do
Burmistrza powiedział, że powiat nie jest w stanie dzisiaj zabezpieczyć środków
finansowych na realizację w rozumieniu – przeprowadzenie pilnej procedury
związanej z zabezpieczeniem środków. Jest to procedura znana – zadanie to
wymaga wprowadzenia do WPF. Zarząd Powiatu po konsultacji z radnymi, które
odbyły się 4 kwietnia br. wystosował pismo do Burmistrza o treści – „W związku
z Pana wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia w budżecie powiatu kwoty 550 000 zł
na potrzeby realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Lipowej informujemy,
że Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podtrzymuje uzgodnienia zwarte w arkuszu
konsultacji nr 1/2017 dot. wspólnej realizacji zadania z dnia 14 czerwca 2017 roku.
Jednakże ze względu na znacznie wyższą kwotę zadania wyrażoną w Pańskim
piśmie niż ustalona w arkuszu jw. oraz fakt, że wniosek ten został złożony w trybie
pilnym, stosowne jest przeprowadzenie procedury umożliwiającej wprowadzenie tego
zadania do budżetu powiatu. Szczegóły związane ze sposobem przekazania
środków wymagają też stosownych uzgodnień”. Dalej mówił, że zostało podpisane
porozumienie, że jako Rada i Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podtrzymujemy
decyzję, ale różnimy się co do kwoty. Mówił o wątpliwościach – nie znamy
szczegółów Programu, nie wiadomo czy zadanie powiatu znajdzie się jako zadanie
realizowane przez miasto, czy jako zadanie realizowane przez powiat. Nie wiadomo
czy środki, które zostaną zaangażowane, będą środkami kwalifikowanymi. Jeżeli nie
będą środkami kwalifikowanymi, to miasto nic nie traci i każdy pokrywa swoją część.
W porozumieniu jest zapis, który mówi, że kwoty będą dostosowane do wartości
uzyskanych w przetargu i że również w arkuszu uzgodnień zawarte są instrukcje,
które o tym mówią. Starosta oznajmił radnym, że powiat zabezpiecza środki i że nie
jest to żaden problem dla budżetu powiatu, gdyż jest przed podziałem środków
niewykorzystanych. Zwrócił się do Burmistrza i oznajmił, że konieczne jest
zorganizowanie spotkania doprecyzowujące inne rzeczy – jak sprawy wykonawstwa
i ogłoszenia przetargu. Zdaniem Starosty Wągrowieckiego powinien to być jeden
wykonawca, jeden kosztorys, a faktury i sposób ich realizacji wymagają uzgodnień.
Dodał też, że to spotkanie powinno odbyć się w gronie osób decyzyjnych, które
pozwoli na uzgodnienia w tych obszarach.
Burmistrz Miasta powiedział, że bardzo się cieszy z tego faktu oraz, że w tym
obszarze mamy pewną pilność. Reguły gry zostaną określone dopiero
w poniedziałek, po spotkaniu u Wojewody gdzie poznamy więcej szczegółów. Cały
czas miasto zainteresowane jest współpracą z powiatem w zakresie realizacji tego
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zadania. Przypomniał też o deklaracji miasta w zakresie przejmowania przez miasto
dróg powiatowych na terenie miasta, po ich gruntownych remontach. Burmistrz
wyraził również nadzieję, że lewy odcinek ulicy Lipowej w przyszłości doczeka się
remontu i ze swojej strony bardzo podziękował Staroście i obiecał, że w najbliższym
czasie dojdzie do spotkania w sprawach o których wspomniał Starosta.
Przewodniczący Rady w imieniu radnych podziękował Staroście Wągrowieckiemu za
wsparcie tej inwestycji.
Wobec wyczerpania porządku obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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