Protokół Nr XLIV/2018
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 maja 2018 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 2030.
Otwarcia obrad XLIV 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 protokoły z XLII sesji z 22 marca 2018 r. i z XLIII
nadzwyczajnej sesji z 6 kwietnia br. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta złożył dwa wnioski do porządku obrad:
1) pierwszy dotyczył wprowadzenia do przesłanego porządku obrad dodatkowych
trzech punktów o treści:
– „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu”;
– „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu”;
– „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej
statutu”
(po punkcie 7 porządku obrad);
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2) drugi wniosek dotyczył wykreślenia z porządku obrad punktu 9 o treści ”Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu”.
Radny Piotr Seemann - Przewodniczący Komisji Budżetowej w imieniu Komisji
zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 8 o treści ”Podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych” oraz
wnioskował o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące problematyki tego projektu na
najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji Rady.
Pierwszy wniosek Burmistrza dotyczący
wprowadzenia do przesłanego
porządku obrad dodatkowych trzech punktów o treści:
– „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu”;
– „Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu”;
– „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej
statutu” (po punkcie 7 porządku obrad) został przez radnych przyjęty
jednogłośnie.
Drugi wniosek Burmistrza dotyczący wykreślenia z porządku obrad punktu 9
o treści ”Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu” został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetowej
dotyczący wykreślenia
z porządku obrad punktu 8 o treści ”Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli
udziału gminy w projekcie szczepień ochronnych” oraz wnioskował o dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące problematyki tego projektu na najbliższym wspólnym
posiedzeniu komisji Rady został przez radnych przyjęty 12 – głosami „za”,
3 – głosami „przeciw” przy 4 – głosach „wstrzymujących”.
Porządek obrad XLIV sesji stanowił:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z XLII sesji z 22 marca br. i z XLIII nadzwyczajnej sesji
z 6 kwietnia br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania
jej statutu” .
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wykonania przez Gminę miejską
Wągrowiec zadania z zakresu właściwości Powiatu Wągrowieckiego.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury w
nieruchomość.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
18. Podjęcie uchwały
w Wągrowcu.

w sprawie

nadania

statutu

Muzeum

Regionalnemu
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19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada
i Rgielskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych.
23. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
24. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy
oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
26. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
27. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji Programu współpracy
Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
28. Sprawozdanie dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
29. Zapytania i wolne wnioski.
30. Odpowiedzi na wnioski.
31. Zakończenie.
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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:
- Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Poznaniu dot. anonimowej
informacji w sprawie możliwych nieprawidłowości w związku z prowadzonym przez
Burmistrza Miasta działaniem w zakresie planowanej likwidacji Szkoły Podstawowej
nr 1 w Wągrowcu, celem ewentualnego wykorzystania ,
- mieszkanki Wągrowca dotyczącego rozpoznania załączonych dokumentów wraz
z pismem skierowanym do Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu (dot. terenu przy
ulicy Kościuszki), które zgodnie z kompetencją przekazałem Panu Burmistrzowi;
- mieszkanki Wągrowca w sprawie bezdomnych kotów, które zgodnie
z kompetencją przekazał Burmistrzowi;
- Miejskiego Klubu Sportowego „NIELBA Wągrowiec” w sprawie zabezpieczenia
środków finansowych w ramach promocji na rozgrywki, w przypadku awansu MKS
Nielba Wągrowiec do superligi mężczyzn 2018/2019, które zgodnie
z kompetencją przekazał Burmistrzowi.
Ponadto do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęły pisma:
- 4 pisma Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu w sprawie odroczenia terminu płatności administracyjnej kary
pieniężnej przez FHF Technika Sp. z o.o. w Wągrowcu;
- 2 pisma Redakcji Portalu WRC dotyczącego kosztów emisji oświadczenia p.o.
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 oraz usunięcia białego kamienia przy pergoli
w amfiteatrze;
- Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
- wystąpienie pokontrolne
informujące o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej obejmującej
rok budżetowy 2016;
- Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 nawiązujące do pisma Burmistrza
Miasta z 16 kwietnia br. stanowiącego odpowiedz na ich pismo z 20 marca br. w
sprawie wydania przez Burmistrza Miasta zarządzenia odnośnie przeprowadzenia
rekrutacji w szkole;
- odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie
stwierdzenia w części nieważności zaskarżonej przez Wojewodę Wielkopolskiego
uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo” (obejmującej § 7 ust.
2);
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- mieszkańców ulicy Kulińskiego w sprawie dokończenia utwardzenia drogi;
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.:
- 3 maja uczestniczył w święcie z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji,
wziął udział w uroczystym nabożeństwie, które odbyło się w parafii pw. Bł Michała
Kozala;
- w 73. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej wraz z delegacją miasta
upamiętnił poległych mieszkańców miasta, składając kwiaty i zapalając znicze pod
pomnikiem Ofiar Wojny.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
17 maja tematem komisji była analiza wykonania budżetu za 2017 r. 24 maja 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 trzy razy. 6 maja komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe, której
tematem była działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci „Wyspa Radości”
prowadzonej przez Miejski Ośrodek profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
świadczona przez instytucje (PPP) i szkoły. 15 maja komisja odbyła również
posiedzenie wyjazdowe, której tematem była infrastruktura sportowo-rekreacyjna
w Wągrowcu: stan obecny, potrzeby. 24 maja komisja opiniowała materiały
sesyjne, a w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Komisji z uwagi na obszerny porządek obrad sesji przekazała do
protokołu informację o pracy w okresie międzysesyjnym jak w załączniku nr 3.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 15 maja komisja
odbyła posiedzenie wyjazdowe, której tematem była infrastruktura sportoworekreacyjna w Wągrowcu: stan obecny, potrzeby. 24 maja na wspólnym
posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, które
procedowane będą na dzisiejszej sesji.
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ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

złożył

Radzie

sprawozdanie

Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- 23 marca wziął udział w IX Powiatowych Targach Edukacyjnych w Wągrowcu,
które jak co roku odbyły się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podobnie jak
w minionych latach, szkoły ponadpodstawowe prześcigały się w pomysłach na
promocję swoich kierunków kształcenia, a na scenie i wokół niej można podziwiać,
jakie zainteresowania artystyczne i sportowe pomagają rozwijać poszczególne
szkoły;
- 25 marca uczestniczył w Gali Głosu Wągrowieckiego, podczas której Thomas
Maack, burmistrz Adendorfu, partnerskiej gminy Wągrowca w Niemczech odebrał
Międzynarodową Nagrodę Most Przyjaźni 2017. Wyróżnienie to, na wniosek
Burmistrza, przyznało Thomasowi Maackowi kolegium redakcyjne Głosu
Wągrowieckiego;
- następnego dnia skorzystał z zaproszenia dyrekcji firmy TB Hydro, dynamicznie
rozwijającej się wągrowiecko-poznańskiej firmy, znanej na całym świecie
z projektowania i wykonywania armatury oraz urządzeń przeznaczonych do
energetyki wodnej i ciepłownictwa. Niemal wszystkie produkowane tutaj zawory,
a wykonano ich w TB Hydro już ponad 500, są eksportowane. Dyrekcja firmy
zaprezentowała mi zawór klapowy mający ponad trzy metry średnicy,
wyprodukowany dla elektrowni wodnej Porąbka.Na liście odbiorców produktów
firmy znajduje się kilkadziesiąt krajów. Głównym ich odbiorcą są w ostatnich latach
kraje Ameryki Południowej, ale wągrowieckie zawory pracują nawet na Tasmanii
i Grenlandii!
- 28 marca z kilkugodzinną wizytą w Wągrowcu i powiecie wągrowieckim gościł
Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.
Po spotkaniu z samorządowcami w siedzibie Starostwa Powiatowego, w którym
uczestniczył, wojewoda złożył wieniec kwiatów przy pomniku Powstańców
Wielkopolskich;
- 4 kwietnia, z okazji Dnia Autyzmu, odwiedził Centrum Wspomagania Rozwoju
i Terapii Dziecka Progressio w Wągrowcu, chcąc tym samym okazać
zainteresowanie i uwagę naszego samorządu problemami osób z zaburzeniami

8

autystycznymi. Tego samego dnia przyjął także w ratuszu podopiecznych ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Wągrowcu, którzy odwiedzili Urząd Miejski w ramach obchodów Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu. O tym, jak postrzegają świat osoby ze spektrum
autyzmu przypominała również nasza wspólna akcja w Szkole Podstawowej nr 3
przy ulicy Letniej, w której od 2016 roku funkcjonuje klasa dla dzieci ze spektrum
zaburzeń autystycznych, która została przeprowadzona 12 kwietnia;
- 6 kwietnia, wraz z prezesem Wielkopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
Zdzisławem Urbańczykiem, wręczył puchary i medale najlepszym drużynom
w Finale Wojewódzkim XIX Igrzysk Szkolnych w Piłce Ręcznej Chłopców, który
odbył się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Turniej zakończył się
zwycięstwem reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 4 w Obornikach,
a wągrowieccy szczypiorniści ze Szkoły Podstawowej nr 4 zajęli szóste miejsce.
W dwudniowych zmaganiach sportowych w Wągrowcu rywalizowało osiem
najlepszych w Wielkopolsce drużyn;
- 9 kwietnia Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski uczestniczył w wystawie prac
podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu im. ks. prałata Heliodora
Grabiasa, prowadzone przez Stowarzyszenie „Rehabilitacja”. Jako, że była ona
połączona z obchodami jubileuszu 20-lecia tej zasłużonej placówki, burmistrz
Smykowski złożył w imieniu Burmistrza wszystkim osobom zaangażowanym we
wzorowe funkcjonowanie WTZ serdeczne podziękowania i gratulacje;
- tego samego dnia Zastępca Burmistrza złożył także gratulacje laureatom
dorocznej Honorowej Nagrody Kulturalnej „Pałuckie Koziołki”. Za wyróżniającą się
działalność organizacyjną w zakresie kultury i kultywowania tradycji regionalnej
nagrodę otrzymała Barbara Kucharska – prezes Wągrowieckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Wągrowcu. Drugim laureatem Dorocznej Honorowej Nagrody
Kulturalnej „Pałuckie Koziołki zostało Koło Hafciarskie działające przy Muzeum
Regionalnym w Wągrowcu. Uroczystość ta odbyła się podczas corocznego
zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej;
- 13 kwietnia wziął udział w uroczystym zakończeniu sezonu 2017/2018
Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej. Po raz trzeci z rzędu najlepszym zespołem
w tych rozgrywkach okazała się Związku Nauczycielstwa Polskiego Wągrowiec;
- drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w czterdziestej
pierwszej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
W zawodach zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu
wzięło udział 16 reprezentacji szkół podstawowych i gimnazjalnych z Wągrowca
i powiatu wągrowieckiego, 20 kwietnia rywalizowały na terenie Ośrodka Sportu
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i Rekreacji. Gratulacje uczestnikom i zwycięzcom turnieju złożył w imieniu
Burmistrza - Wiceburmistrz Bogdan Smykowski;
- ponad trzystu uczestników z szesnastu drużyn rywalizowało 22 kwietnia
w dwunastu konkurencjach kończących zmagania zawodów pływackich
organizowanych w wągrowieckim Aquaparku. W kończącej V edycji zawodów
Grand Prix Wągrowca miejsca na podium zajęło wielu młodych wągrowieckich
pływaczek i pływaków, którym miał zaszczyt wręczyć medale i złożyć gratulacje;
- 25 kwietnia z okazji Dnia Ziemi w Miejskiej Bibliotece Publicznej pasował grupę
przedszkolaków z Przedszkola nr 6 na Małych Rycerzy Ochrony Przyrody.
Zaszczytny i zobowiązujący tytuł dzieci otrzymały po złożeniu uroczystej przysięgi
i teście z praktycznej wiedzy na temat segregowania odpadów;
- 27 kwietnia gościł w Urzędzie przedstawicieli firm „PRZEMKO” i TOM – BRUK,
z którymi podpisał umowę na wykonanie jednego z ważniejszych tegorocznych
przedsięwzięć w naszym mieście - przebudowy dróg i miejsc postojowych przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu oraz ulicy Krótkiej. Dzięki realizacji zadania,
od nowego roku szkolnego dzieci z wągrowieckiej „dwójki” i ich rodzice będą mogli
korzystać z bezpiecznych dojazdów i powrotów ze szkoły. Prace przy tej inwestycji
rozpoczęły się w połowie maja, a planowany termin ich zakończenia to 31 sierpnia
br.;
- 27 kwietnia powiększyło się grono partnerów naszych programów społecznych:
Wągrowiecka Rodzina 3+, Senior 60+ i Młody Wągrowczanin+. Tego dnia podpisał
bowiem porozumienie z panem Waldemarem Prussem, który prowadzi firmę
Mobilny Fryzjer;
- 2 maja na wągrowieckim Rynku obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. Z tej okazji odbyła się tam manifestacja patriotyczna oraz uroczyste
wciągnięcie flagi narodowej na maszt. Wcześniej harcerze z wągrowieckiego Hufca
ZHP rozdawali wszystkim przechodniom biało-czerwone chorągiewki. Następnie
strzelcy oraz harcerze przeprowadzili uroczysty apel, po którym zawieszono flagę
narodową na rynkowym maszcie, przypominając tym samym wągrowczanom o tym
ważnym święcie państwowym. Podczas uroczystości wręczono również dwie chusty
instruktorskie harcerzom z wągrowieckiego Hufca ZHP;
- dzień później świętowano z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji
delegacja miasta, której miał zaszczyt przewodniczyć, wzięła udział w uroczystym
nabożeństwie, które odbyło się w parafii pw. Bł Michała Kozala;
- w 73. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej stanął na czele delegacji miasta,
która upamiętniła poległych mieszkańców miasta, składając kwiaty i zapalając
znicze pod pomnikiem Ofiar Wojny.
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- 9 maja do Wągrowca przyjechała aż 54-osobowa grupa niemieckich specjalistów
do spraw komunikacji kolejowej, którzy właśnie w naszym mieście i Poznaniu
rozpoczęli swoją „Mobilną konferencję” w ramach projektu Interreg NSB CoRe
wzdłuż korytarza TEN-T North Sea-Baltic. Przewodnim tematem tej konferencji,
która kolejne swoje przystanki miała m.in. w Łodzi Fabrycznej, Warszawie,
Białymstoku, Rydze, Tallinie i Helsinkach, było skomunikowanie ważnych węzłów
z transportem regionalnymi oraz przeniesienie dojazdów do pracy i szkoły na
komunikację kolejową. W tym zakresie reaktywacja i modernizacja linii kolejowej
Poznań-Wągrowiec-Gołańcz oraz rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest dla
uczestników konferencji wzorowym przykładem. Wraz z wiceprezesem Kolei
Wielkopolskich Markiem
Nitkowskim oraz Włodzimierzem
Finke,
głównym
specjalistą z Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego miał zaszczyt przywitać niemieckich gości na naszym dworcu
i opowiedzieć im o inwestycjach miasta wokół dworca kolejowego oraz działaniach
służących utworzeniu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, łączącego
transport kolejowy z ruchem autobusowym, rowerowym i pieszym;
- 12 maja druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu uroczyście
obchodzili 150-lecie powstania jednostki. Obchody tego wspaniałego jubileuszu
były okazją, by w imieniu mieszkańców miasta podziękować wągrowieckim
strażakom – ochotnikom za pełną poświęcenia i wyrzeczeń służbę, dzięki której
możemy czuć się bezpieczniej. W ramach uroczystości na Rynku odbył się
uroczysty apel podczas którego wyróżnieni zostali strażacy, którzy przyczynili się
dla rozwoju wągrowieckiego pożarnictwa. Po uroczystym apelu na płycie Rynku
odbył się pokaz musztry strażackiej w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP ze Słupcy,
a następnie w Amfiteatrze Miejskim, do samego wieczora trwał przegląd orkiestr
dętych OSP;
- 16 maja wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom kolejnej już edycji konkursu
wiedzy o cystersach, który organizuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu.
W tegorocznym konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych
w Mieścisku, Damasławku Niemczynie, Łeknie i Wągrowcu.;
- tego samego dnia kibicował na trybunach hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji uczestniczkom czwartej już edycji „Seniorlandii”. Przypomniał, że celem
tych niecodziennych zmagań sportowych jest przede wszystkim promocja
aktywności fizycznej wśród osób w wieku senioralnym. W turnieju wzięło udział 40
słuchaczek Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (organizatora imprezy);
- 18 maja z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów odwiedził pracowników
naszego Muzeum Regionalnego, którym złożył okolicznościowe życzenia
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i gratulacje, oraz podziękował za pracę służącą ochronie naszego wspólnego
dziedzictwa oraz propagowaniu wiedzy o przeszłości;
- tego samego dnia wziął także udział w wernisażu wystawy pn. „Seniorzy i ich
pasje”, który odbył się w Galerii Miejskiego Domu Kultury. Wystawa była
podsumowaniem
przedsięwzięcia
fotograficznego,
zrealizowanego
przez
uczestników Warsztatów Fotograficznych Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku;
- 19 maja reprezentował wągrowiecki samorząd podczas obchodów 125 rocznicy
istnienia Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Wągrowcu, której organem
prowadzącym jest gmina Wągrowiec;
- 25 maja na zaproszenie Dyrektora Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji uczestniczył w święcie z okazji Dnia Pracownika Gospodarki
Komunalnego oraz 25-lecia powstania firmy;
- tego samego dnia Zastępca Burmistrza Miasta uczestniczył w uroczystej
inauguracji Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, która odbyła się na Dworcu Letnim
w Poznaniu.
Radny Krzysztof Tyborski zadał pytanie dot. rozkładu jazdy kolei wielkopolskich;
Radny Marek Drobik w kwestii zawartości sprawozdania burmistrza, aby zawierała
informacje z pracy bieżącej w Urzędzie, rozwiązywania problemów, a nie pracy
Burmistrza na zewnątrz. Radny poruszył też sprawę cateringu w miejskich
placówkach oświatowych. Pytał czy sprawa ta jest monitorowana;
Radny Jakub Zadroga zadał pytanie – dlaczego na etapie przetargu – catering do
przedszkoli – nie było konsultacji z rodzicami. Zdaniem radnego rodzice dopłaciliby
do posiłku, żeby były lepsze;
Na pytania radnych odpowiedzi udzielił Burmistrz i Zastępca Burmistrza.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta przedstawiła radnym
najważniejsze elementy sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za rok 2017. Następnie zapoznała radnych z opinią Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Pile
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z informacją
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o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2017 rok - opinia
pozytywna.
Kolejno Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta - Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowią
załączniki nr 5 i 6 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym
oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca i informacją o stanie
mienia komunalnego za 2017 rok.
W dyskusji głos zabrał - radny Marek Drobik i powiedział, że w stosunku do lat
poprzednich spadły przychody Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radny chciał się
dowiedzieć czy było to związane z likwidacją lokalu gastronomicznego oraz jakie
były przychody i koszty uzyskania przychodów OSiR-u w latach poprzednich z tego
tytułu oraz czy działalność związana z prowadzeniem tego lokalu była dochodowa.
Skarbnik Miejski powiedziała, że w temacie dochodów i kosztów związanych
z prowadzeniem lokalu gastronomicznego uzyskała informacje z OSiR-u
i oznajmiła, że w:
- 2013 roku dochody ogółem OSiR-u wynosiły 1 256 377,23 zł – w tym:
• dochody z gastronomi – 707 633,97 zł;
• koszty gastronomi bezpośrednie i pośrednie – 700 329,15 zł;
- 2014 roku dochody ogółem OSiR-u wynosiły 1 250 817,89 zł – w tym:
• dochody z gastronomi – 677 381,01 zł;
• koszty gastronomi bezpośrednie i pośrednie – 762 590,13 zł;
- 2015 roku dochody ogółem OSiR-u wynosiły 1 369 150,13 zł – w tym:
• dochody z gastronomi – 731 413,91 zł;
• koszty gastronomi bezpośrednie i pośrednie – 826 126,62 zł;
- 2016 roku dochody ogółem OSiR-u wynosiły 1 387 635,64 zł – w tym:
• dochody z gastronomi – 755 723,12 zł;
• koszty gastronomi bezpośrednie i pośrednie – 783 183,13 zł.
Podsumowując oświadczyła, że dochody i koszty związane z gastronomią prawie
się wyrównują.
Nadmieniła, że należy również pamiętać, że lokal gastronomiczny nie działa
z końcem 2016 roku oraz, że od marca 2017 roku OSiR obsługuje w mieście place
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zabaw (do tego czasu zadanie to wykonywał Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)
i w związku z tym OSiR ponosi większe koszty.
Pozostali radni nie wzięli udziału w dyskusji i prowadzący obrady dokonał jej
zamknięcia.
Kolejno głos zabrała Alina Dotka – Skarbnik Miejski, która w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2017 rok
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że zarządzeniami Nr 40/2018
z dnia 29 marca 2018 roku oraz Nr 63/2018 z dnia 2 maja 2018 roku Burmistrz
Miasta Wągrowca przedłożył Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego za 2017 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu uchwałą nr SO.0954/36/14/Pi/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia
Miasta Wągrowca. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu na posiedzeniu
w dniu 11 maja 2018 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok.
Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać za uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za” przy 7 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2017 rok.
Uchwała Nr XLIV/294/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu
ad. pkt 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Adam Kiełbasiewicz zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2018 z dnia
11 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca za 2017 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu, oraz odczytał
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treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Zespołu w Pile nr SO.0955/16/14/Pi/2018 z 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2017 rok.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 r.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji
Prowadzący obrady na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2017 rok poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2017 rok.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 15 - głosami „za”, 4 - głosami „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca
za 2017 rok.
Uchwała Nr XLIV/295/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Burmistrz Miasta powiedział, rok 2017 dla naszego miasta był rokiem bardzo
dobrym, nie tylko pod względem inwestycji ale i realizacji naszych zamierzeń
i planów, jak również działań na niwie społecznej i kulturalnej. Za realizacje
ubiegłorocznego budżetu gorąco podziękował współpracownikom: Zastępcy
Burmistrzowi, Skarbnikowi, Sekretarzowi, kierownikom wydziałów w Urzędzie
Miejskim oraz kierownikom wszystkich naszych jednostek organizacyjnych.
Nadmienił też, że to był rok wzmożonej, intensywnej pracy, rekordowego budżetu
ale także pozyskanych środków zewnętrznych, które pozwoliły na realizację tego
wszystkiego. To praca całego zespołu spowodowała, że dzisiaj można uczciwie
powiedzieć, że rok 2017 był rokiem udanym. Podziękował też radnym za pracę, za
cenne wskazówki, za wszystkie posiedzenia komisji, sesji , które spowodowały, że
można było wypracować pewien system związany z rozwojem naszego miasta.
Podziękował też Komisji Rewizyjnej za pozytywną opinię. Kończąc oznajmił, że rok
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2018 jest uzupełnieniem tego, co udało się zrobić w 2017 roku i wcześniej , że wiele
jeszcze pozostało do zrobienia oraz, że wspólnie razem można zrobić bardzo wiele.
Bukietem kwiatów podziękował Pani Skarbnik Alinie Dotce za profesjonalne
zarządzanie finansami miasta.

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutowa przerwę do godz. 1730.
ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 22 lutego 2018 r. Zarząd
Województwa Wielkopolskiego, podjął uchwałę nr 4945/2018 w sprawie przyjęcia
programu " Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo
Wielkopolskie od 2018 roku będzie realizował ww. projekt przy udziale jednostek
samorządu terytorialnego. Warunkiem przyjęcia zadania do realizacji w ramach
programu jest między innymi deklaracja miasta o udziale finansowym wynoszącym
50% wartości robót budowlanych, oraz zapewnienia przyjęcia przez miasto
utrzymania obiektu. Przebudowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 190 na odcinku rondo Chodzieskie - granica północna miasta
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności
ruchu pieszo - rowerowego do Durowa w kierunku Kobylca z której licznie
korzystają nasi mieszkańcy. Uchwała wywołuje skutki finansowe w kwocie
710.000,00 zł, które pokryte zostaną z budżetu miasta. Biorąc powyższe pod
uwagę udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiego jest 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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr XLIV/296/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 22 lutego 2018 r. Zarząd
Województwa Wielkopolskiego, podjął uchwałę nr 4945/2018 w sprawie przyjęcia
programu " Budowa ścieżek rowerowych" wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo
Wielkopolskie od 2018 roku będzie realizowało ww. projekt przy udziale jednostek
samorządu terytorialnego. Warunkiem przyjęcia zadania do realizacji w ramach
programu jest między innymi deklaracja miasta o udziale finansowym wynoszącym
50% wartości robót budowlanych, oraz zapewnienia przyjęcia przez miasto
utrzymania obiektu. Przebudowa chodnika na odcinku przejazd kolejowy - rondo
Gnieźnieńskie wzdłuż drogi wojewódzkiej przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
ruchu pieszo - rowerowego ww. ciągu. Istniejący chodnik jest w bardzo złym stanie
technicznym. Luźne i uszkodzone płytki chodnikowe, liczne nierówności i wyrwy,
zdewastowane zjazdy zagrażają jego użytkownikom. Przebudowa chodnika
z dopasowaniem ruchu rowerowego będzie stanowiła powiązanie komunikacyjne
z istniejącymi drogami rowerowymi wzdłuż doliny rzeki Wełny oraz obwodnicy
miasta. Projektowany ciąg będzie udogodnieniem dla mieszkańców, którzy
posiadają ogródki działkowe, udających się na Targowisko Miejskie oraz obiektów
handlowo - usługowych przy ulicy Gnieźnieńskiej. Uchwała wywołuje skutki
finansowe w kwocie 155.000,00 zł, które pokryte zostaną z budżetu miasta. Biorąc
powyższe pod uwagę udzielenie pomocy Województwu Wielkopolskiemu jest
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr XLIV/297/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
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samorządowej jednostki organizacyjnej
w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu” .

„Centrum

Usług

Wspólnych

Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w związku z wejściem w życie
z dniem 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych
zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia
27.04.2016 r.
w sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.) zachodzi potrzeba rozszerzenia
zakresu obsługi wspólnej jednostek organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec,
sprawowanej przez Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu - o obsługę w zakresie
prawnej i informatycznej. Dotychczas obsługa w ww. zakresie sprawowana była na
rzecz gminnych jednostek organizacyjnych przez Urząd Miejski w Wągrowcu.
W związku z powyższym w przedstawianym Wysokiej Radzie projekcie uchwały do
wykazu obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy dodaje się niżej
wymienione jednostki:
1) Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu;
2) Miejski Dom Kultury w Wągrowcu;
3) Muzeum Regionalne w Wągrowcu;
4) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu;
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu;
6) Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wągrowcu;
7) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Po uchwaleniu niniejszej zmiany uchwały nr XLII/289/2018 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej
jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej
statutu:
- obsługa informatyczna sprawowana będzie w stosunku do wszystkich jednostek
organizacyjnych Gminy miejskiej Wągrowiec,
- natomiast obsługa prawna, sprawowana będzie w stosunku do wszystkich
jednostek
organizacyjnych z wyjątkiem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uchwała rodzi skutki finansowe, które pokryte będą z budżetu miasta. W związku
z powyższym Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług
Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu” .
Uchwała Nr XLIV/298/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad.pkt 11
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zgodnie
z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może
być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych jest szczególnie utrudnione wobec osób, które zgodnie
z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wymagają doprowadzenia do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej
właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego – w przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do miejsca
zamieszkania. Izba wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do
przyjmowania osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
Izba zapewnia zachowanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych
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i opiekę wykwalifikowanego personelu. Doprowadzanie oraz przetrzymywanie osób
nietrzeźwych w Komendzie Policji lub w Szpitalu dezorganizuje pracę tych
jednostek. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła umożliwi zapewnienie przez
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, w ramach
którego działa Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, całodobowej gotowości
dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Miasta Wągrowca oraz
prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek działalności informacyjnej
i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze profilaktycznym.
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 udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piła.
Uchwała Nr XLIV/299/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia do wykonania przez Gminę miejską Wągrowiec zadania z zakresu
właściwości Powiatu Wągrowieckiego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Gmina miejska Wągrowiec
zamierza w 2018 r. zrealizować zadanie pn. Przebudowa ul. Kasprowicza na
odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu. Z uwagi na potrzebę przebudowy połączenia
ul. Kasprowicza z ul. Kcyńską - odcinek drogi powiatowej - zasadnym jest
zrealizowanie inwestycji w sposób kompleksowy. Gmina zrealizuje i sfinansuje
zadanie polegające na przebudowie ul. Kasprowicza, natomiast powiat przekaże
środki na przebudowę odcinka ul. Lipowej jako drogi powiatowej. Warunki
dotyczące realizacji i sfinansowania zadania zostaną ustalone w Porozumieniu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do
wykonania przez Gminę miejską Wągrowiec zadania z zakresu właściwości
Powiatu Wągrowieckiego.
Uchwała Nr XLIV/300/2018 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad.pkt 13
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że na podstawie art. 15 ust. 3 oraz
art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
z budżetu jednostki samorządy terytorialnego mogą być udzielane dotacje
przedmiotowe dla zakładów budżetowych do wysokości 50% kosztów działalności
zakładu, kalkulowane według stawek jednostkowych. Dotacja przedmiotowa
stanowi zatem uzupełnienie przychodów zakładu w związku z realizacją usług, które
ze swej natury są deficytowe. Potrzeba zmiany wysokości stawki jednostkowej
dotacji przedmiotowej otrzymywanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu wynika z konieczności aktualizacji obowiązującej obecnie stawki
dotacja do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia w
związku ze zmianami w zakresie ponoszonych kosztów w ramach dotowanej
działalności. Również w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności
nowopowstałej toalety publicznej jednostanowiskowej przystosowanej dla osób
niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniami techniczno - sanitarnymi, której
zarządcą jest ZGM w Wągrowcu występuje potrzeba przyznania dotacji
przedmiotowej na ww. zadanie. Za podstawę ustalenia wysokości stawek przyjęto
następujące wielkości:
a) dotacja do utrzymania szaletów miejskich:
- przy ul. Lipowej (w Parku 600 - lecia)
deficyt do pokrycia - 46 484,00 zł,
powierzchnia szaletów - 6,25 m2,
stawka jednostkowa dotacji - 7 437 zł,
b) dotacja do utrzymania budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia
deficyt do pokrycia - 324 000,00 zł,
powierzchnia budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia - 10 551,06 m2,
stawka jednostkowa dotacji - 30,71 zł.
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Ustalona niniejszą uchwałą zmiana stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu będzie obowiązywać od
1 czerwca 2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Marek Dobik zabrał głos w sprawie ekspertyzy, która została ujęta
w kosztach dotacji. Z uwagi na fakt, że nie było w tym temacie informacji radny
prosił o uszczegółowienie tego tematu;
- Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski w sprawie wykonania ekspertyzy
dachu budynku dworca powiedział, że działania takie należy podjąć aby udowodnić
wykonawcy duże niedociągnięcia i wady związane z wykonaniem dachu, którego
zdaniem dach został prawidłowo wykonany;
- radny Mieczysław Wołejko oznajmił, że rozumie sytuację i że jest to właściwy
kierunek. Jego zdaniem należałoby uniknąć przerzucania się ekspertyzami
i podjąć wspólnie ustalenia w tym kierunku,
- Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski powiedział, że rozmowy w tym
temacie wielokrotnie były prowadzone, ale wykonawca twierdzi, że dach został
prawidłowo wykonany;
- radny Mieczysław Wołejko
wyraził obawę że kiedy będzie wykonana
ekspertyza, okaże się, że trzeba będzie powołać biegłego sądowego i koszty będą
rosły. Zdaniem radnego, kiedy jest spór trzeba go polubownie próbować załatwić;
- Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski powiedział, że inwestor we
wszystkich sprawach z wykonawcą dochodził do porozumienia, ale w sprawie
dachu nie może uzyskać konsensusu. Aby udowodnić swoje racje konieczne jest
wykonanie tej ekspertyzy;
- radny Marek Drobik – zapytał – czy w wydatki związane z obsługą nowej toalety
będą wliczone koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika oraz czy
nastąpił odbiór tej inwestycji i czy były uwagi;
- Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski powiedział, że toaleta w parku 600 –
lecia jest toaletą samoobsługową i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej będzie
sprawować bieżący nadzór. Odbiór inwestycji już nastąpił. W przypadku
jakichkolwiek uwag do odbioru – wykonawca będzie musiał je naprawić;
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- radny Jakub Zadroga uzyskał potwierdzenie Burmistrza w kwestii nabycia
majątkowych praw autorskich do projektu rozbudowy ulicy Kościuszki, że jest ugoda
z wykonawcą projektu i że nie będzie projektant rościł żadnych praw z tego tytułu
i że temat ten jest zamknięty.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XLIV/301/2018 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
ad.pkt 14
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:
w związku z poniesionymi wydatkami w 2017 roku na realizację inwestycji z udziałem
środków unijnych, w 2018 roku dokonano refundacji tych wydatków. O kwotę
2 051 422,58 zł zwiększa się plan dochodów budżetu w 2018 roku w rozdziale
78514 – Różne rozliczenia finansowe.
Refundacja ta dotyczy zadań:
- Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu
(RPWP.03.03.01-30-0011/16) w kwocie 834 712,20 zł,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu (RPWP.03.03.01-30-0011/16)
w kwocie 582 345,93 zł,
- Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej (RPWP.03.03.01-300011/16) w kwocie 11 489,02 zł,
- Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy w kwocie
18 500,29 zł,
- Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu
publicznego w kwocie
29 928,14 zł,
- Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
modernizacji taboru autobusowego Spółki w kwocie 574 447,00 zł.
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Kwotę 989 616,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu
w 2018 roku na następujące zadania:
Drogi publiczne wojewódzkie
1. nabycie majątkowych praw autorskich do projektu pn. „Rozbudowa
(przebudowa) ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 85 000,00 zł
w m. Wągrowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu
kolejowego”
2. ”Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu 155 000,00 zł
drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy
– rondo Gnieźnieńskie”
3. „Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 710 000,00 zł
190 w Wągrowcu”
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – do utrzymania szaletu
miejskiego usytuowanego przy ul. Lipowej (w Parku 600-lecia)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury na odświeżenie
elewacji budynku (przedniej ściany)

27 16,00 zł

12 500,00 zł

Pozostała kwota 1 061 806,58 zł zmniejsza plan przychodów budżetu ze
sprzedaży innych papierów wartościowych.
W związku z powstaniem z dniem 1 maja 2018 r. Centrum Usług Wspólnych
w Wągrowcu i przemieszczeniem pracowników dokonuje się przesunięcia w planie
wydatków na 2018 r. zgodnie z poniższym wykazem:
Rozdział
Paragraf
Zwiększenia
Zmniejszenia
75023
Urzędy 4010
-52 241,00
gmin
4110
-8 934,00
4120
-1 280,00
Razem
75085Wspólna
4010
obsługa jednostek 4110
samorządu
4120
terytorialnego
Razem

-52 241,00
8 934,00
1 280,00

62 455,00
----

62 455,00

--

Ogółem

62 455,00

62 455,00
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W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza dokonuje się w planie wydatków budżetu przesunięć związanych
z bieżącą realizacją budżetu.
Wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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
101 620 538,21 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 91 745 592,37 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9 874 945,84 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
116 532 895,94 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 90 213 895,94 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 26 319 000,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 14 612 357,73 zł zostanie finansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych
środków”;
6) w § 4 kwotę „20 263 782,68 zł” zastępuje się kwotą „18 068 669,41 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem z 20
kwietnia 2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok
2018 o kwotę 105 600,00 zł przeznaczając środki na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą
o systemie oświaty, co stanowi 80% wypłaconych świadczeń. W związku
z poniesionymi wydatkami w poprzednich latach na realizację inwestycji z udziałem
środków unijnych, w 2018 roku dokonano refundacji tych wydatków. O kwotę
3 472 208,27 zł zwiększa się plan dochodów budżetu w 2018 roku w rozdziale
78514 – Różne rozliczenia finansowe.
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Refundacja ta dotyczy zadań:
- Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec– sala gimnastyczna przy SP 3 ul. Letnia w kwocie 1 029 483,07 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19 w kwocie 391 302,62 zł.
- Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu
(RPWP.03.03.01-30-0011/16) w kwocie 834 712,20 zł,
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu (RPWP.03.03.01-30-0011/16)
w kwocie 582 345,93 zł,
- Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej (RPWP.03.03.01-300011/16) w kwocie 11 489,02 zł,
- Działania informujące i promujące transport rowerowy i pieszy w kwocie
18 500,29 zł,
- Promocja mobilności zrównoważonej, a w szczególności promocja transportu
publicznego w kwocie 29 928,14 zł,
- Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
modernizacji taboru autobusowego Spółki w kwocie 574 447,00 zł.
Kwotę 1 277 095,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu
w 2018 roku na następujące zadania:
Drogi publiczne wojewódzkie
1.nabycie majątkowych praw autorskich do projektu pn. „Rozbudowa
(przebudowa) ul. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. 85 000,00 zł
Wągrowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do przejazdu
kolejowego”
2.”Przebudowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w ciągu 155 000,00 zł
drogi wojewódzkiej nr 190 w Wągrowcu na odcinku przejazd kolejowy –
rondo Gnieźnieńskie”
3.„Przebudowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 710 000,00 zł
w Wągrowcu”
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Oświata i wychowanie
1. zakup środków dydaktycznych i książek dla SP Nr 2 i SP Nr 4 w
Wągrowcu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- 6 000,00 zł
wkład własny
2. zakup dygestorium i szafy metalowej na odczynniki chemiczne dla szkół 29 000,00 zł
podstawowych
3. zakup usług remontowych w ciągu komunikacyjnym i na klatce
schodowej w nowym skrzydle budynku SP nr 2 w Wągrowcu – decyzja 45 000,00 zł
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu
4. koszt usług remontowych 9 pomieszczeń w budynku SP Nr 1, 15 000,00 zł
wynajętych przez SP Nr 4
5 000,00 zł
5. zakup mebli szkolnych dla uczniów klas IV dla SP 4
Ochrona zdrowia
udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła niezbędnej do podejmowania
czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Wągrowca.
16 821,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Mieścisko na dowóz osób
niepełnosprawnych do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Gołaszewie.

5 940,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza
20% środków własnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty 26 400,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. zakup pozostałych usług – utrzymanie fontanny
2. zakup sterownika
3. wymiana oświetlenia na ul. Pocztowej
4. zakup pozostałych usług związanych z opieką weterynaryjną
5. zakup karmy dla wolnożyjących kotów
6. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do utrzymania
budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia
7. dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego do utrzymania
szaletów miejskich (przy ul. Lipowej – w Parku 600-lecia)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury na odświeżenie elewacji
budynku (przedniej ściany)

30 000,00 zł
9 000,00 zł
19 000,00 zł
10 000,00 zł
2 000,00 zł
68 318,00 zł
27 116,00 zł

12 500,00 zł

Pozostała kwota 2 195 113,27 zł zmniejsza plan przychodów budżetu ze
sprzedaży innych papierów wartościowych.
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W ramach działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przesunięcia
w planie wydatków budżetu między paragrafami kwotę 100 000,00 zł na
zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zakupy nieruchomości
z przeznaczeniem na cele publiczne.
W związku z powstaniem z dniem 1 maja 2018 r. Centrum Usług Wspólnych
w Wągrowcu i przemieszczeniem pracowników dokonuje się przesunięcia w planie
wydatków na 2018 r. zgodnie z poniższym wykazem:
Rozdział
Paragraf
Zwiększenia
Zmniejszenia
75023 Urzędy
4010
-52 241,00
gmin
4110
-8 934,00
4120
-1 280,00
4440
1 387,22
Razem
-63 842,22
75085 Wspólna
4010
52 241,00
-obsługa jednostek
4110
8 934,00
-samorządu
4120
1 280,00
-terytorialnego
4440
1 387,22
Razem
63 842,22
-Ogółem

63 842,22

63 842,22

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza dokonuje się w planie wydatków budżetu przesunięć związanych z
bieżącą realizacją budżetu.
Wprowadzone zmiany do planu budżetu na 2018 r. związane są z bieżącą jego
realizacją.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- zmniejsza się przychody ze sprzedaży
innych papierów wartościowych o kwotę 2 195 113,27 zł;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.;
• plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radna Iwona Łosińska - Matuszak – w sprawie planowanych środków w dziale
oświata i wychowanie. Nadmieniła, że w uzasadnieniu do projektu uchwały zostały
zaplanowane środki na zakup mebli szkolnych dla uczniów klas IV Szkoły
Podstawowej nr 4 (5.000 zł). W związku z tym zadała pytanie
- czy
w budżecie miasta zaplanowane są środki dla Szkoły Podstawowej nr 1 na
wyposażenie sal lekcyjnych w odpowiednie meble dla uczniów klas I. Kolejna
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sprawa, którą radna poruszyła dotyczyła planowanych środków na zakup usług
remontowych 9 pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, wynajętych
przez Szkołę Podstawową nr 4 ( 15.000 zł). Radna chciała się dowiedzieć dla jakich
klas będą remontowane sale;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że są to zmiany, które proponuje dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 4 , aby dostosować sale dla uczniów odpowiednich klas;
- radna Iwona Łosińska - Matuszak – zadała kolejne pytanie – czy są
zabezpieczone w budżecie środki na wyposażenie sal dla klas I Szkoły
Podstawowej nr 1 (dla 3 nowych oddziałów od września);
- Skarbnik Miejski powiedziała, że środki na funkcjonowanie szkół są
zabezpieczone w budżecie. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 4 zaszła potrzeba
dofinansowania tego zadania i stąd w projekcie omawianej uchwały znalazła się
kwota 5.000 zł na to zadanie;
- radny Marek Drobik powiedział, że w autopoprawce do omawianego projektu
uchwały w dziale - drogi publiczne wojewódzkie - nabycie majątkowych praw
autorskich do projektu pn. „Rozbudowa (przebudowa) ul. Kościuszki w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do
przejazdu kolejowego” planowane są środki w wysokości 85.000 zł. Zdaniem
radnego w poprzednim budżecie były planowane na to zadanie środki w wysokości
50.000 zł. radny prosił o wyjaśnienie w tej sprawy;
- Zastępca Burmistrza - Bogdan Smykowski powiedział, że w poprzednim
budżecie były dwie kwoty 50.000 zł i 40.000 zł. 50 000 zł to budowa drogi, a 40.000
zł to linia nn i oświetlenie, a teraz w autopoprawce proponowana jest na to zadanie
jedna kwota 85.000 zł.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały wraz z przedłożona autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2018 rok.
Uchwała Nr XLIV/302/2018 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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ad. pkt 15
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.
W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2018 rok ulega zmianie przedstawiony projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca
na lata 2018-2033, która jest spowodowana koniecznością zapewnienia zgodności
obu przywołanych powyżej uchwał.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w
załączniku określającym szczegóły Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Wągrowiec na lata 2018- 2033.
3 637 231,21 zł
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
213 451,37 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych 3 423 779,84 zł
1 442 117,94 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
399 117,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
1 043 000,00 zł
-14 912 357,73 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-2 195 113,27 zł
Zmniejszenie przychodów
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmianę
w zadaniach o charakterze majątkowym:
1)
„Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw
i boiska, budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu” zmniejsza się łączne nakłady
finansowe do kwoty 149 900,00 zł oraz limit na 2018 r. do 145 500,00 zł,
2) „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu” zwiększa się
łączne nakłady finansowe do kwoty 362 900,00 zł oraz limit na 2018 r. do
354 500,00 zł.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie zaktualizowano
limity zobowiązań.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian w treści
samej uchwały.
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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:
3 637 231,21 zł
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
213 451,37 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych
3 423 779,84 zł
1 442 117,94 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
399 117,94 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
1 043 000,00 zł
-14 912 357,73 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-2 195 113,27 zł
Zmniejszenie przychodów
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy finansowej zmniejsza
się deficyt budżetu do kwoty 14 912 357,73 zł, który zostanie sfinansowany
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami
z wolnych środków. O kwotę 2 195 113,27 zł zmniejsza się wartość planowanych
na 2018 rok przychodów, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych, zmniejszając
jednocześnie planowaną kwotę długu. Dodatkowo aktualizuje się również pozostałe
wielkości prognozy, które uległy modyfikacji w skutek zmian wprowadzonych do
tegorocznego budżetu. W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia
wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe
wprowadza się zmianę w zadaniach o charakterze majątkowym:
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu” zmniejsza się łączne nakłady finansowe do
kwoty 149 900,00 zł oraz limit na 2018 r. do 145 500,00 zł,
2) „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu” zwiększa się łączne
nakłady finansowe do kwoty 362 900,00 zł oraz limit na 2018 r. do 354 500,00 zł.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie zaktualizowano
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 wraz z wniesioną autopoprawką.
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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 XLIV/303/2018 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ad. pkt 16
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyposażenia samorządowej instytucji kultury w nieruchomość.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że podstawę prawną podjęcia
uchwały stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie
gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Na podstawie
art. 56 ustawy o gospodarce nieruchomościami regulacje objęte art. 51 i art. 53-55
ustawy stosuje się odpowiednio do wyposażania w nieruchomości samorządowych
osób prawnych. Przepisy te wskazują m.in., że samorządowe osoby prawne,
z dniem utworzenia, wyposażane są w nieruchomości niezbędne do ich działalności
(art. 51 ust. 1). Wyposażenie to może polegać na przeniesieniu, na rzecz
samorządowej osoby prawnej, prawa własności nieruchomości (art. 51 ust. 2), które
następuje nieodpłatnie (art. 51 ust. 4). Konieczność podjęcia uchwały wynika
z faktu, że Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, będący samorządową instytucją
kultury Gminy miejskiej Wągrowiec, w chwili utworzenia nie został wyposażony
w majątek nieruchomy. Celem zagwarantowania możliwości efektywnego
wykonywania zadań uzasadnionym jest wyposażenie MDK w Wągrowcu w taki
majątek. Z uwagi na fakt, iż działka 534/8, na której zlokalizowany jest budynek
mieszczący siedzibę MDK w Wągrowcu, nie posiada bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej (ul. Kościuszki), koniecznym jest ustanowienie stosownych
służebności drogowych przez działki 534/5 i 534/6. Wartość księgowa brutto
budynku wynosi 2 008 888,68 zł (umorzenie na dzień 31.12.2017 r. –
648 520,79 zł), natomiast gruntu 14 771,26 zł.
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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyposażenia
samorządowej instytucji kultury w nieruchomość.
Uchwała Nr XLIV/304/2018 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
ad. pkt 17
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że konieczność podjęcia uchwały
wynika z § 4 uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XVII/112/2008 z 28 lutego
2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Miejskiej Wągrowiec. W uchwale Rada upoważniła Burmistrza
Miasta do samodzielnego podejmowania czynności związanych ze zbywaniem
nieruchomości, z wyjątkiem zbywania budynków i lokali użytkowych. Z uwagi na
fakt, iż zbywana nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym
(biurowym), jej zbycie wymaga uprzedniej zgody Rady wyrażonej w formie
stosownej uchwały. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość nieruchomości na
kwotę 124 000 zł. Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu
Miasta.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Marek Drobik powiedział, że budynek o którym jest mowa znajduje się
w pobliżu planowanej w przyszłości siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. W związku z tym zadał pytanie Panu Burmistrzowi – czy była
rozważana kwestia przeznaczenia tego budynku na ogrzewalnię dla bezdomnych,
a jeżeli nie - to czy nie warto byłoby się nad tym zastanowić, aby w przyszłości nie
generować dodatkowych środków na powstanie ogrzewalni, gdyż jest to zadanie
własne gminy;
- Burmistrz Miasta powiedział, że od dwóch lat budynkiem tym interesowały się
różne podmioty, instytucje publiczne, które z uwagi na zły stan techniczny tego
budynku, małe pomieszczenia, budynek dwukondygnacyjny rezygnowały. Jest to
budynek, który zdaniem Burmistrza nie nadaje się nawet na prowadzenie
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działalności gospodarczej, że rozważano przeznaczenie go na centrum dla
organizacji pozarządowych. Wspomniał, że został złożony wniosek osoby, która
wyraziła wolę kupna tego budynku, która chce zainwestować w ten budynek
i doprowadzić go do porządku. W przypadku ogrzewalni nadmienił, że rozważana
jest inna lokalizacja, że jest w stałym kontakcie z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i najprawdopodobniej do wakacji temat ten powinien zostać
załatwiony.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 5 głosach –
wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym.
Uchwała Nr XLIV/305/2018 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
ad. pkt 18
Dyrektor Muzeum Regionalnego – Małgorzata Kranc - Rybczyńska w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
statutu Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że Statut Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu nadany uchwałą nr 57/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
29 listopada 2005 r. wymaga aktualizacji tj. dostosowania jego regulacji do obecnie
obowiązujących przepisów ustawy o muzeach i ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Statut Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
z 2018 r. poz.720) został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pismem z dn. 23 kwietnia 2018 r. nr DDK-WM.602.105.2017.ZG.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu
Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu.
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Uchwała Nr XLIV/306/2018 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
ad. pkt 19
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych - Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Zgodnie z art. 12 znowelizowanej w styczniu 2018 r. ustawy wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada gminy ustala w drodze
uchwały maksymalną liczbę zezwoleń (a nie jak dotychczas, liczbę punktów
sprzedaży) na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie
dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, o których mowa
a art. 18 ust.3, liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży oraz liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Obecnie
(stan na 10 maja 2018r) w Gminie miejskiej Wągrowiec ważnych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych jest:
1) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 67
b) w miejscu sprzedaży: 26
2) zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do 18% alkoholu
przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 60
b) w miejscu sprzedaży: 12
3) zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia:
a) poza miejscem sprzedaży: 59
b) w miejscu sprzedaży: 15
Należy zaznaczyć, że dotychczas obowiązujące przepisy nie limitowały punktów
sprzedaży alkoholu z pierwszej grupy tj. do 4,5% alkoholu oraz piwa. Ustawodawca
przewidział sposób postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o wydanie
zezwolenia przewyższy ich maksymalną liczbę. Wówczas, w myśl art. 18 ust. 3b
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zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak
największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów
alkoholowych od najbliższego działającego puntu sprzedaży napojów alkoholowych,
a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak
najmniejszej liczby punktów sprzedaży. Zapisy uchwały uwzględniają
postanowienia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, którego celem strategicznym jest
ZMNIEJSZENIE NATĘŻENIA PROBLEMÓW WYNIKAJACYCH Z UŻYWANIA
ALKOHOLU
I INNYCH
SUBSTANCJI
PSYCHOAKTYWNYCH
PRZEZ
MIESZKANCÓW MIASTA WĄGROWCA. Jak wynika z Lokalnej Diagnozy
Problemów Uzależnień dla Miasta Wągrowca przeprowadzonej w 2017 roku przez
MOPIRPA w Wągrowcu większość mieszkańców (33% badanych) uważa, że
w mieście jest wystarczająca liczba punktów sprzedaży alkoholu). Należy również
podkreślić, że spożycie alkoholu na przestrzeni ostatnich kilku lat w Wągrowcu
wzrasta, tak stwierdziło 27% badanych mieszkańców i 57 % sprzedawców napojów
alkoholowych. „Ograniczenie dostępności alkoholu jest jedną ze skutecznych metod
zmniejszających zarówno poziom spożycia alkoholu, jak i problemów z tym
związanych. Istnieją mocne dowody na związek między gęstością punktów
sprzedaży, a poziomem konsumpcji alkoholu. (…) Dostępność alkoholu ma wpływ
na wielkość konsumpcji, a ta z kolei ma wpływ na rozpowszechnienie problemów.
Wzrost liczby punktów sprzedaży, przedłużenie godzin otwarcia, samoobsługa
prowadzi do wzrostu konsumpcji, natomiast ograniczenie dostępności – do jej
spadku. Przyjmowana uchwała ma również istotne znaczenie z punktu widzenia
potrzeby zapewnienia ochrony określonych w niej miejsc i przebywających w nich
osób, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przed negatywnymi oddziaływaniami wiążącymi
się ze sprzedażą, podawaniem lub spożywaniem alkoholu. Wprowadzana regulacja
nie powoduje utraty zezwoleń dotychczas wydanych, które zachowują ważność na
okres na jaki zostały wydane. Zapisy uchwały wypełniają obowiązek nałożony na
organy
samorządu
terytorialnego
ustawą
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali:
- radny Mieczysław Wołejko - w sprawie sposobu pomiaru odległości usytuowania
punktów sprzedaży napojów alkoholowych od obiektów chronionych (20m). Prosił
o wyjaśnienie - czy ustawa określa te progi pomiaru, czy przyjmujemy je w jakiś
inny sposób;
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w kwestii sposobu pomiaru tej odległości powiedziała, że jest to
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trudne aby określić jak obiektywnie zmierzyć tą odległość - tak aby nie było
wątpliwości i ze strony organu wydającego zezwolenia i przedsiębiorcy, który
ubiegać się będzie o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Trzeba mieć
wiarygodną możliwość sprawdzenia – czy obiekt w którym planuje się sprzedaż
napojów alkoholowych nie mieści się w strefie chronionej. Dalej mówiła, że były
różne pomysły ustalenia obiektywnie tego pomiaru – ten zapis został zaczerpnięty
z orzecznictwa jednego z Sądów: Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższego lub
Administracyjnego, który wskazał na ten sposób pomiaru jako najbardziej
obiektywny. Co do odległości, o której wspomniał radny oznajmiła, ze omawiany
projekt uchwały jest w podobnym brzmieniu do uchwały z 2015 roku, która ma
zostać uchylona – tam również Rada przyjęła tą granicę 20 m, która ma
obowiązywać również w omawianym projekcie uchwały.
- radny Mieczysław Wołejko – zaproponował mierzenie tej odległości od granicy
nieruchomości;
- radna Małgorzata Fimiak – powiedziała, że w proponowanym projekcie uchwały
powinien znaleźć się zapis dot. kościołów - jako obiekty chronione;
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych powiedziała, że taki zapis obowiązywał do 2016 roku. Wówczas
Rada podejmując uchwałę uznała, że miejsca kultu religijnego nie wchodzą w strefę
ochronną;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska – zapytała – czy ta odległość 20 m to
jest inicjatywa oddolna i decyduje o tym wyłącznie Rada Miejska – czy tą odległość
narzuca ustawa;
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych powiedziała, że ustalenie tej odległości jest w kompetencji Rady
Miejskiej;
- radny Mieczysław Wołejko – złożył wniosek formalny – aby miejsca sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych nie były usytuowane w odległości mniejszej niż
50 m od obiektów chronionych;
- radny Marek Drobik – złożył wniosek o odrzucenie wniosku złożonego przez
radnego Mieczysława Wołeko. Powiedział, że przed złożeniem takiego wniosku
należałoby go poprzeć danymi – ile realnie przedsiębiorców może z dnia na dzień
stracić źródła utrzymania oraz, że należy podejmować decyzje odpowiedzialne.
Nadmienił też, że taki wniosek należało złożyć na komisji – wówczas byłby jeszcze
czas aby takie dane uzyskać;
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- radny Mieczysław Wołejko – wycofał wcześniej złożony wniosek.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 2 – głosem „przeciw” przy 3 głosach –
wstrzymujących” (nie brał udziału w głosowaniu radny Zbigniew Byczyński)
podjęła uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XLIV/307/2018 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
ad. pkt 20
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury – Krzysztof Tchórzewski w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej.
Również w imieniu Pana Burmistrza zgłosił autopoprawkę, która polegała na
wymianie uzasadnienia do przesłanego projektu uchwały. Nowa wersja
uzasadnienia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że obszar miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,
11 Listopada i Rgielskiej obejmuje teren ekstensywnej zabudowy usługowomieszkaniowej i teren Głównego Punktu Zasilania ponadlokalnego systemu
energetycznego w pierzei ul. Kcyńskiej; teren objęty miejscowym planem (Uchwała
Nr 39/2001 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie
uchwalenia
zmiany
miejscowego
planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 110 poz. 2091.) we
wschodniej pierzei drogi wojewódzkiej nr 241, od Ronda Kcyńskiego do ul.
Rgielskiej oraz teren wyznaczony w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - strefa infrastruktury
technicznej granicząca ze wsią Rgielsko (Gmina Wągrowiec). Podstawę
sporządzenia ww. miejscowego planu stanowi GPZ i inwestycja celu publicznego
sieci przesyłowej wysokiego napięcia, wymagająca przebudowy istniejącej
napowietrznej jednotorowej elektroenergetycznej linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec.
Ww. inwestycja stanowi cel publiczny o funkcji ponadlokalnej, ujęty w ustaleniach
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego – (uchwała
Nr XLVI/690/10 z dnia 26.04.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 155 poz.2953 z dnia
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5.08.2010) oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta
Wągrowca. (Uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 września 2017 r. – tekst ujednolicony).
Uzasadnienie sposobu realizacji wymogów wynikających z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
Art. 1 ust. 2.
1) wymagania ładu przestrzennego – urbanistyki i architektury oraz walory
architektoniczne i krajobrazowe:
Obszar miejscowego planu stanowi strefę przedmiejską Wągrowca –
niezabudowanych terenów rolnych z istniejącymi budowlami liniowymi energetyki,
ograniczającymi możliwość wyznaczenia zwartej struktury obszaru objętego
planem,
uwarunkowanej
oddziaływaniem
systemu
energetycznego.
W zagospodarowaniu terenu uwzględnia się stan własności wyznaczonych terenów
i skoncentrowanie terenów o wspólnym przeznaczeniu oraz możliwości
zagospodarowania, poprzez wyodrębnienie stref: zabudowy istniejącej Um1-Um2 –
UP1; istniejącej infrastruktury technicznej z dopuszczalną zabudową budynkami –
E/GPZ, UP2, UP3, UP4; wyznaczonej zabudowy UP5, UP6 oraz strefę
infrastruktury technicznej, wyłączonej z zabudowy budynkami – E i uzupełniającej
zieleni krajobrazowej – Z1 i Z2.
Wyznaczone tereny zabudowy – UP6 oraz U stanowią element kształtowania
obustronnych pierzei ul. 11 Listopada, zachowując określone w studium
przeznaczenia terenów;
2) uwzględnienie walorów krajobrazowych:
obszar technicznych budowli nie prezentuje atrakcyjnego krajobrazu, w planie
zachowana została przestrzeń otwarta krajobrazu podmiejskiego i w powiązaniu
z otoczeniem obszarów graniczących z Jeziorem Rgielskim zachowuje przestrzeń
krajobrazową o wysokiej wartości strefy chronionego krajobrazu;
3) wymagania ochrony środowiska:
ochronę środowiska ustala się w uchwale, poprzez zastosowanie określonych
rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i zaopatrzenia w ciepło,
z zastosowaniem urządzeń zapewniających wymagane standardy wprowadzania
zanieczyszczeń do środowiska;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz obiektów kultury
współczesnej:
obszar planu stanowił pierwotnie krajobraz rolniczy niezabudowany; na całym
obszarze nie występują zabytki oraz strefy ochrony archeologicznej i nowej
zabudowy kulturotwórczej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia:
na obszarze objętym planem nie występują obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi, jak również nie występują obszary osuwania się mas
ziemnych, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. Układ
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zabudowy
nie będzie
generował
istotnych
zagrożeń,
z wyłączeniem
spowodowanych przez człowieka;
6) walory ekonomiczne przestrzeni:
obszar planu obejmuje w szczególności przedsięwzięcia komercyjne, osób
fizycznych i prawnych oraz inwestycji Infrastruktury ponadlokalnej. W prognozie
finansowej ujęto inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań
własnych gminy i zasady ich finansowania oraz wydatki związane z realizacją drogi
gminnej. W okresie realizacji zabudowy usługowej i produkcyjnej na wyznaczonych
terenach wystąpi wzrost podatku od nieruchomości, rekompensujący wydatki
Gminy;
7) prawo własności:
ustalenia planu nie naruszają prawa własności; zgodnie ze studium na obszarze
miasta Wągrowca nie ustalono terenów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziału nieruchomości. Na obszarze objętym planem zachowuje się strukturę
podziału geodezyjną istniejących nieruchomości, uwzględniając ewidencyjny
podział gruntów – potencjalny podział istniejących nieruchomości może nastąpić na
podstawie przepisów odrębnych: ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, uwzględniając ustalone w miejscowym
planie przeznaczenie wyznaczonych terenów;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa:
brak uzasadnienia dla określenia wymienionych potrzeb w ustaleniach planu;
9) potrzeby interesu publicznego:
w ustaleniach planu uwzględniono cele publiczne poprzez: uwzględnieniem celu
ponadlokalnego i ustaleniu celów lokalnych inwestycji infrastruktury technicznej;
10)potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej:
teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego posiada
uzbrojenie techniczne w pasach drogowych ulic Kcyńskiej, 11 Listopada
i Rgielskiej, z pełnym uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną. Zadania własne
gminy z zakresu infrastruktury technicznej uzupełnią uzbrojenie terenu
w powiązaniu z istniejącymi sieciami systemów miejskich. Zadania powyższe będą
realizowane w przypadku potrzeby podjęcia zagospodarowania i zainwestowania
terenów przeznaczonych do zabudowy, zgodnie z Zał. nr 2 do uchwały;
10) zapewnienie udziału społeczeństwa w trybie sporządzania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
uwzględnione zgodnie z art.17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, poprzez
obwieszczenia, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji
publicznej oraz publikacje na stronie internetowej;
11) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych:
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w trybie wynikającym ww. art.17 ustawy i udostępnieniu informacji o środowisku
w publicznie dostępnych wykazach Biuletynu Informacji Publicznej;
12) potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości wody do celów zaopatrzenia
ludności:
zapewnia miejski system sieci wodociągowych na obszarze miasta, zgodnie
z ustaleniami studium: „Zaopatrzenie w wodę – ze względu na dobry stan
techniczny i zdolności urządzeń wodociągowych nie przewiduje się ich rozbudowy.
Podłączenie nowych odbiorców będzie odbywało się sukcesywnie poprzez
rozbudowę sieci.”
Art.1 ust.3
w ustaleniach miejscowego planu uwzględniono cele publiczne i dokumenty
dotyczące potencjalnych warunków zagospodarowania ujęte w:
- Analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,
11 Listopada i Rgielskiej;
- Prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,
11 Listopada i Rgielskiej;
- Prognozie
skutków
finansowych
uchwalenia miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,
11 Listopada i Rgielskiej.
oraz interes prywatny - wynikający z rozpatrzenia wniosków i uwag oraz dyskusji
publicznej odnoszącej się do projektu miejscowego planu.
Art.1 ust. 4
1) kształtowanie struktur przestrzennych – minimalizowanie transportochłonności
układu przestrzennego; 2) nowa zabudowa – transport zbiorowy; 3)komunikacja
pieszo-rowerowa; 4) zabudowa zwarta – wyposażenie: sieć komunikacyjna,
infrastruktura techniczna:
obszar objęty planem zlokalizowany jest na terenie z obsługą komunikacyjną
podstawowego układu komunikacyjnego miasta – dróg w klasie technicznej
zbiorczej – Z, głównej –G oraz głównej ruchu przyspieszonego – GP
z powiązaniami ponadlokalnymi i w tym zakresie zapewnia obsługę zaopatrzenia
i realizacji
zagospodarowania
terenów
o funkcji
usługowo-produkcyjnej.
Wymieniona obsługa komunikacyjna uwarunkowana jest warunkami technicznymi
dróg publicznych. Na obszarze planu nie ustala się nowej zabudowy mieszkaniowej
oraz zwartej struktury zabudowy i wyznaczania dróg pieszo-rowerowych –
uwzględniając gospodarczą funkcję terenów i zaopatrzenia w infrastrukturę
techniczną oraz możliwość korzystania z miejskiego transportu zbiorowego.
Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 – uchwała gminy,
o której mowa w art.32 ust 2.
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Wyznaczony obszar planu był objęty, w części – prawem miejscowym (Uchwała
Nr 39/2001 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ul. Rgielskiej.(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr.110 poz.2091).
W ww. planie ustalono przeznaczenie terenu na cele: usługowo-produkcyjne – Up,
usług rzemieślniczych z zabudową mieszkaniową – Um, stacji paliw – Ks-p, i drogę
publiczną – K, łączącą drogi w klasie technicznej – Z: ulica Rgielska i ówcześnie
ul.11 Listopada. Na podstawie zasad podziału w planie, wyznaczono ewidencyjne
działki budowlane wraz z terenem planowanej rozbiórki kotłowni rejonowej i budowy
nowej, z zastosowaniem paliwa gazowego.
Ustalenia ww. planu nie zostały zrealizowane w zakresie nowej zabudowy.
Na podstawie art. 32. ust.1 – Burmistrz Miasta Wągrowca oceniając program
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian
w zagospodarowaniu i aktualności planów sporządził „Ocenę aktualności
obowiązujących uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
obszarze miasta Wągrowca. Wyniki oceny uchwalone zostały Uchwałą
Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wągrowca,
z uzasadnieniem:
„Plany nieaktualne w całości, zostaną zastąpione nowym planem, zgodnie
z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu,
w tym: „Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,
11 Listopada; zmieniająca w całości Uchwałę Nr 39/2001 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul.
Rgielskiej.”
W 2016 r. sporządzona została „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie
ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej – wynikająca z wniosku dotyczącego
przebudowy linii 110 kV Rogoźno-Wągrowiec.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Biorąc pod uwagę, że zabudowa usługowo-produkcyjna może następować
w okresie wieloletnim, a dla wymienionych terenów wniesiono wnioski odnoszące
się do realizacji celów inwestycyjnych niepublicznych – Wynik prognozy finansowej
określa:
„Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej, spowoduje wydatki na
cele realizacji dróg i uzupełnienia uzbrojenia terenu objętego planem miejscowym.
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Przychody Gminy z podatków od nieruchomości zabudowanych zrekompensują
wydatki w wyniku realizacji inwestycji na wyznaczonych terenach”.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełnia wymagania
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w tym:
w zakresie ustaleń planu – art. 15, oraz art.17 w zakresie trybu sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i jest zgodny z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca; tekst ujednolicony uchwała
Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2017 r.)
uzasadnionym Rozstrzygnięciem Nr 2 w sprawie nienaruszenia ustaleń studium,
zgodnie z art. 20 ustawy.
Wyjaśnienie:
W części graficznej Rysunku planu wskazano: „zasady obsługi komunikacyjnej”
jako stan faktyczny istniejących zjazdów z drogi gminnej KD-G oraz dróg
ponadlokalnych: KD-GP droga wojewódzka nr 241 – KD-Z droga powiatowa,
zapewniających zewnętrzną obsługę wyznaczonych terenów - w odniesieniu do
treści §11 uchwały.
Przedłożył również radnym listę nieuwzględnionej uwagi do projektu omawianego
planu jak w załączniku nr 24 do protokołu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady w pierwszej kolejności poddał pod
głosowania rozstrzygnięcie sprawie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej. Na podstawie art.20 ust.1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.), Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga, co
następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnić uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Kcyńskiej,
11 Listopada i Rgielskiej, dotyczącej zewnętrznej obsługi komunikacyjnej z drogi
wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada) dla wyznaczonego w planie terenu UP6.
2. Wymieniona w ust.1 uwaga została nieuwzględniona w Rozstrzygnięciu
Burmistrza Miasta Wągrowca i przekazana do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej
w Wągrowcu
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§ 2. 1. Do ww. miejscowego planu wniesione zostały następujące uwagi:
1) zintegrowania terenów, stanowiących pierwotnie strukturę terenu usługowoprodukcyjnego, w rejonie ul. 11 Listopada i ul. Rgielskiej – dla terenu UP6;
2) ustalenia obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada)
dla wyznaczonego terenu – UP6 (§10 ust.7).
2. Nieuwzględnienie uwagi, o której mowa w §1 ust.1, uzasadnia się
następująco:
1) wyznaczony teren zabudowy usługowo-produkcyjnej UP6 posiada dostęp do
publicznej drogi powiatowej nr 1609P – w klasie drogi zbiorczej (ul. Rgielska),
poprzez istniejące zjazdy;
2) Burmistrz Miasta Wągrowca uwzględnił wniesioną uwagę dotyczącą
zintegrowania terenu UP6, o jednakowej funkcji i przeznaczeniu terenu, zgodnie
z §10.1. „Tereny zabudowy usługowej
oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, obejmują tereny
oznaczone UP1 ÷ UP6, dla których ma zastosowanie podstawowe
przeznaczenie dla działalności produkcyjnej, w tym zabudowy: produkcyjnej,
produkcyjno-usługowej oraz uzupełniającej zabudowy usługowej”, co ułatwia
również obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej KD-Z;
3) droga wojewódzka nr 241 w klasie technicznej drogi głównej ruchu
przyspieszonego powinna spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych
dróg publicznych i ich usytuowania (Dz.U. z 2016 r. poz. 124), w szczególności
konkluzję §9 ust.1 pkt.2: „stosowanie na drodze klasy GP zjazdów jest
dopuszczalne wyjątkowo, gdy brak innej możliwości”;
§ 3. 1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał dostępność do drogi
wojewódzkiej poprzez skrzyżowania ulic Kcyńskiej i Rgielskiej oraz istniejący zjazd
z drogi 241 w granicach działek
nr ewid.50/1 i 41/4.
2. Uwzględnienie uwagi, o której mowa w §1 ust.1 i zmiany zasad zewnętrznej
obsługi komunikacyjnej w planie, stanowiłoby nieuwzględnienie postanowienia
uzgadniającego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie ulic: Kcyńskiej,11 Listopada i Rgielskiej, przez
Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz naruszenie przepisów
prawnych i zasad sporządzenia miejscowego planu.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia
o nienaruszeniu,
w projekcie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, w rejonie ulic
Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej, ustaleń studium uwarunkowań
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Na
podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia
27 marca
2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, ze zm.) Rada
Miejska
w Wągrowcu
stwierdza,
że
projekt
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Kcyńskiej,
11 Listopada
i Rgielskiej
nie narusza
ustaleń
studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – tekst ujednolicony –
uchwała Nr XXXVII/240/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września
2017 r.).
Uzasadnienie - w zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca określona została struktura funkcjonalnoprzestrzenna miasta oraz wskazane kierunki zmian w strukturze przestrzennej.
Obszar planu obejmuje w części zakwalifikowane w studium tereny zainwestowane,
z zachowaniem stanu struktury przestrzennej oraz istniejącego przeznaczenia
terenów na cele usługowo-produkcyjne (oznaczenie– Z-up) oraz ponadlokalnej
infrastruktury energetyki (oznaczenie – it), w tym Główny Punkt Zasilania przy ul.
Kcyńskiej – w powiązaniu z GPZ Gniezno, GPZ Chodzież i GPZ Rogoźno.
Zagospodarowanie terenów energetyki obejmuje system elektroenergetycznych linii
wysokiego napięcia 110kV oraz średniego napięcia – 15 kV i Rozdzielni (GPZ110kV). W ustaleniach studium określa się, że: Rozwój energetyczny na terenie
miasta powinien polegać na modernizacji oraz rozbudowie istniejących sieci
energetycznych. Zgodnie z ww. uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, w części
graficznej określono na terenie Z-up – teren objęty miejscowym planem
(„Obowiązujący plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego”). W stanie
faktycznym – uchwałą Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
2017 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – określono brak aktualności ww. planu
w całości i Gmina Miejska w Wągrowcu przystąpiła do sporządzenia nowego planu
obejmującego cały układ struktury terenów o funkcji infrastruktury technicznej
energetycznej,
w tym
celów
publicznych
ponadlokalnych
i lokalnych,
z zachowaniem terenów zabudowanych wraz z przeznaczeniem terenów do
zabudowy i zabudowanych. Zachowanie stanu zagospodarowania oraz ustalonych
funkcji przeznaczenia terenów na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej
nie naruszają ustaleń studium, w tym ochrony środowiska, wskazanych funkcji
zabudowy i systemu infrastruktury technicznej oraz komunikacji.
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Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada
i Rgielskiej – inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. Na podstawie
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miejska w Wągrowcu
rozstrzyga, co następuje:
§ 1. 1. Na obszarze objętym planem zachowuje się istniejące sieci infrastruktury
technicznej, z wymaganym do nich dostępem eksploatacyjnym oraz realizacją
przyłączy sieci służących obsłudze wyznaczonych terenów.
2. Zadania własne Gminy Miejskiej Wągrowiec z zakresu infrastruktury
technicznej na obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca, w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej, obejmują
inwestycje w zakresie:
1) komunikacji:
a) droga publiczna – dojazdowa KD-D, o długości – L-145 m, z placem
manewrowym i parkingiem;
2) infrastruktury technicznej:
a) sieci wodociągowe, o długości – L-590 m, w drogach KD-D i KDW,
b) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości – L-326 m w drodze KD-D
z przepompownią i rurociągiem tłocznym, o długości – L-272 m, w drodze KDD i KDW,
c) sieci kanalizacji deszczowej, o długości –L-480 m, grawitacyjnej w drodze KDD do istniejącej przepompowni deszczowej w ul. 11 Listopada i w drodze
KDW do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.
§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, zostaną
sfinansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz wieloletnich
planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
oraz strategii rozwoju miasta Wągrowca.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Po przyjęciu przez Radę powyższych rozstrzygnięć do omawianego planu
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały (wraz z wniesioną)
autopoprawką)
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
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przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej, 11 Listopada
i Rgielskiej.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic
Kcyńskiej, 11 Listopada i Rgielskiej.
Uchwała Nr XLIV/308/2018 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
ad. pkt 21
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że stosownie do art. 22 ust.4
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203) gmina, która nie może zapewnić wszystkim dzieciom
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana
przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego. Regulamin otwartego konkursu ofert oraz
kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały uwzględniając
konieczność zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji zadania. W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. .
Uchwała Nr XLIV/309/2018 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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ad. pkt 22
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych
i
doradców
zawodowych.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn.
zm.) nakłada na radę gminy obowiązek określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców
zawodowych. Od dnia 1 września 2018 roku zacznie obowiązywać znowelizowany
przez art. 76 pkt 22d ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ww. przepis prawa,
który stanowi, iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
nie może przekraczać 22 godzin. W związku z tym zachodzi potrzeba uchwalenia
nowego aktu prawnego regulującego powyższe zagadnienia.
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 określenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych
i
doradców
zawodowych.
Uchwała Nr XLIV/310/2018 stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
ad. pkt 23
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
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Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że niniejsza uchwała dostosowuje
podjętą dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę. w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz
trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wobec powyższego podjęcie
uchwały jest 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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży.
Uchwała Nr XLIV/311/2018 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
ad. pkt 24
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że niniejsza uchwała dostosowuje
podjętą dniu 28 kwietnia 2016 roku uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz
trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wobec powyższego podjęcie
uchwały jest 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 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Uchwała Nr XLIV/312/2018 stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
ad. pkt 25
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu – radny Adam
Kiełbasiewicz zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi H.G.
dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 17 stycznia 2018 r. do Wojewody
Wielkopolskiego została skierowana skarga z dnia 11 stycznia 2018 r H.G. na
Burmistrza miasta Wągrowca. To samo pismo wpłynęło również do Dyrektora
Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na niewłaściwy organ do rozpatrzenia
w/w skargi, oba te pisma zostały przekazane do Rady Miejskiej w Wągrowcu, jako
organu właściwego według miejsca zamieszkania Pani H.G. Komisja Rewizyjna,
jako organ właściwy do rozpatrzenia skargi Pani H.G. wielokrotnie w latach
ubiegłych zajmowała się skargami w/w Pani. Tak jak poprzednio tak i teraz
nie dopatrzyła się uchybień w pracy oraz wydawaniu decyzji przez organy skarżone
przez Panią H.G. Z przedstawionych dokumentów wynika, że i tym razem Organ
Skarżony ( Burmistrz Miasta Wągrowca) dołożył wszelkich starań oraz rozpatrywał
wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości w sposób należyty. Natomiast Pani
H.G. nie stosowała się do wydanych decyzji oraz nie przestrzegała terminów
płatności rat podatku, który został w części umorzony. Komisja Rewizyjna
9 kwietnia 2018 r. przeanalizowała wszystkie zaistniałe okoliczności faktyczne.
Komisja Rewizyjna swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęła po
przeanalizowaniu wszystkich załączonych do skargi dokumentów. Nie znalazła
podstaw do uznania, że Burmistrz Miasta Wągrowca swoim działaniem wykazywał
chęć zemsty na Pani H. G. i jej synu. W związku z powyższym skarga H. G. winna
być uznana za bezzasadną.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych (nie brali udziału w głosowaniu radni:
Zbigniew Byczyński, Piotr Seemann, Andrzej Reis i Marek Drobik).
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Rada Miejska 15 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
Uchwała Nr XLIV/313/2018 stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

ad. pkt 26
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu – radny Adam
Kiełbasiewicz zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie skargi K. i T.
O. dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 23 marca 2018 r. do Rady
Miejskiej w Wągrowcu wpłynęła skarga K.T.O. na Burmistrza Miasta Wągrowca,
w związku z nienależytym wyjaśnieniem sprawy pobicia syna. Komisja Rewizyjna
w dniu 9 kwietnia 2018 roku dokładnie przeanalizowała dokumenty (pisma), które
wpłynęły do Rady Miejskiej w Wągrowcu w w/w sprawie. W tym samym dniu
Komisja Rewizyjna wysłuchała Pana Krzysztofa Michalskiego Dyrektora Szkoły
Podstawowej, oraz Pana T.O. ojca poszkodowanego ucznia. Po wnikliwym
przeanalizowaniu dokumentacji oraz wysłuchaniu przedstawiciela szkoły i strony
skarżącej Komisja Rewizyjna jednogłośnie postanowiła oddalić skargę na
Burmistrza Miasta Wągrowca wydając zalecenia:
1) Zaleca się, aby organ prowadzący stworzył spójny program oraz
regulaminy dyżurów nauczycielskich na przerwach, aby zminimalizować
możliwość występowania sytuacji związanych z przemocą w szkole.
2) Zaleca się, aby podobne tematy były omawiane także na posiedzeniach
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, która posiada większe
kompetencje w omawianej tematyce.
3) Zaleca się, aby nadzór nad placówką był bardziej wnikliwy, dzięki temu
szkoła będzie bardziej bezpieczna.
Zdaniem członków Komisji Rewizyjnej, bardziej szczegółowa odpowiedź organu
prowadzącego, próba wytłumaczenia skarżącemu całego meritum sprawy mogłaby
spowodować, że skarżący byłby całkowicie usatysfakcjonowany odpowiedzią - co
sam stwierdził podczas swojej wypowiedzi. Skarga nie może zostać uznana za
zasadną, mogłoby to spowodować naruszenie prawa, gdyż organ prowadzący
odpowiedział skarżącemu i nie dokonał żadnego uchybienia. Zdaniem członków
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Komisji być może pełniejsza odpowiedź mogłaby bardziej usatysfakcjonować
skarżącego.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych (nie brali udziału w głosowaniu radni:
Zbigniew Byczyński, Andrzej Reis i Marek Drobik).
Rada Miejska 16– głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta
Wągrowca.
Uchwała Nr XLIV/314/2018 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

ad. pkt 27
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta przedstawił sprawozdanie
Burmistrza Miasta Wągrowca z realizacji programu współpracy Gminy
miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
ad. pkt 28
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym sprawozdanie dotyczące zasobów pomocy społecznej za rok
2017.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
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ad.pkt 29 i 30
Radny Jakub Zadroga – zadał pytanie Burmistrzowi Miasta - dlaczego tak późno
podjęto działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę linarium. Radny
oznajmił, ze kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu i najprawdopodobniej
inwestycja zostanie zakończona pod koniec roku, a jak wiadomo jest to inwestycja
sezonowa. Zdaniem radnego budżet obywatelski został rozstrzygnięty w ubiegłym
roku i było wystarczająco dużo czasu aby podjąć działania – aby ta inwestycja
w sezonie letnim mogła już służyć mieszkańcom. Radny wnioskował również
o udzielenie informacji w sprawie kosztów organizacji „Lata na Pałukach”
i koncertu, który przygotowywany jest na rozpoczęcie lata.
Radna Danuta Strzelecka - Purczyńska – zabrała głos w sprawie placu zabaw
przy ulicy Wiśniowej. Radna oznajmiła, że mieszkańcy Osady zgłaszają fakt, że od
momentu przejęcia przez OSiR zadania w zakresie utrzymania placów zabaw –
plac ten doglądany jest w ten sposób, że opróżniane są tylko kosze na śmieci.
Wokół panuje brud, papiery nie są zbierane. Ponadto radna zwróciła uwagę na fakt,
że niektóre urządzenia zostały już zużyte, niektóre zostały zdewastowane i nie są
naprawiane. Wniosek – prośba aby Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji podjął
interwencję w tej spawie, aby nie wydarzyło się nieszczęście.
Radny Marek Drobik – wnioskował o udzielenie informacji za okres trzech lat
o stanie zadłużenia spółek w których miasto posiada 100% udziałów oraz
o skierowanie do Ministerstwa Zdrowa zapytania – czy rekomenduje finansowanie
programu profilaktyki szczepień profilaktycznych w zakresie zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym powiedział, że:
- przetarg na wykonawcę linarium został już rozpisany. Nadmienił, że to nie było
tak, że była to procedura na zasadnie przygotowania projektu inwestycji, ale
projekt należało opracować, wyznaczyć lokalizację, uzyskać pozwolenie na budowę
i w dalszym etapie rozpisać przetarg. Burmistrz wyraził nadzieję, że niedługo będzie
można już rozpocząć prace;
- w sprawie placu zabaw przy ulicy Wiśniowej – w ubiegłym tygodniu zgłaszał tą
kwestię dyrektorowi OSiR-u. Powiedział też, że miał interwencję mieszkańca
w sprawie placu zabaw przy Osiedlu Kolejowym, ale ten teren nie należy do miasta
i w tym przypadku powinien być wyznaczony zarządca. Uwagi radnej zostaną
przekazane dyrektorowi OSiR-u. Nadmienił też, że sukcesywnie urządzenia na tych
starych placach zabaw będą wymieniane na nowe;
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- w kwestii likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 myślał, że ten temat już się
zakończył, że jest to bardzo przykre. Cała korespondencja, która trafiła do tych
wszystkich instytucji, które tym tematem zostały poruszone trafiła również do
Urzędu Miejskiego, były to anonimu;
- w kwestii zadłużenia spółek powiedział, ze takie zestawienie zostanie radnemu
przesłane. Nadmienił, że na chwilę obecną spółki wykazują bardzo korzystną
tendencję;
- w sprawie szczepień ochronnych – wyraził wątpliwość – czy tak naprawdę pytanie
to ma być skierowane do Ministerstwa Zdrowia, czy do podmiotu, który w tym
temacie może wypowiedzieć się w sposób naukowy. Mówił, że problem szczepień
jest tematem bardzo złożonym, że jest zwolennikiem szczepień patrząc na to co
dzieje się w innych państwach (dochodzą do nas sygnał, ze choroby, które
wydawałoby się, że dzisiaj nie powinny mieć miejsca, wkraczają na nowo, że jest to
bardzo przerażające, jak np. odra). Nadmienił, że ten nasz program, o którym jest
mowa, tak naprawdę miał dawać możliwość wyboru, a z drugiej strony nie sądzi, że
instytucje publiczne w tym Powiat Wągrowiecki, który tą akcję organizuje i NFZ,
który ma ten program refundować – wchodził w temat, który stanowi zagrożenie dla
życia i zdrowia osób, które mają być zaszczepione. Kończąc powiedział, że te
programy są realizowane przez różne podmioty samorządowe.
ad.pkt 31
Wobec wyczerpania porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
Prowadzący obrady
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