Protokół nr XLIX/2018
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 13 września 2018 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1700 .
Otwarcia obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach uczestniczyło 19 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radni – Pan Krzysztof Bucholc i Krzysztof Tyborski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Bogdan Smykowski – Zastępca Burmistrza Miasta;
- Pani Alina Dotka – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta;
- Pani Marzena Borowińska – radca prawny;
Pan Krzysztof Tchórzewski - Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii.
Sekretarz obrad - radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji stanowił:
1.
2.
3.

Otwarcie sesji.
Sprawy regulaminowe
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu
Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów
Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
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4.

5.
6.
7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018 – 2033.
Zamkniecie sesji.

ad.pkt. 1 i 2
Jak wyżej.

ad.pkt. 3
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu
Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów
Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Sekretarz Miasta powiedział, że
rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbędą się w dniu
21 października 2018 r. Zgodnie z art. 12 § 4 i § 5 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), rada gminy
tworzy obwody głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej najpóźniej w 35 dniu przed
terminem wyborów, jeżeli w dniu wyborów przebywać będzie w nich co najmniej
15 wyborców. W Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, jak wynika ze spisów wyborców
sporządzanych
w poprzednich
wyborach,
przebywa
każdorazowo
około
100 wyborców. Koszty wyborów pokrywane będą przez Skarb Państwa. Utworzenie
w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest konieczne i 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.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej
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w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca, zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
Uchwała Nr XLIX/329/2018 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt. 4
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury – Pan Krzysztof Tchórzewski w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury
powiedział, że pismem z dnia 24 lipca 2018r. wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego wniósł o dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu nr
XLII/281/2018 z dnia 22 marca 2018r. oraz WPF miasta Wągrowca na lata 20182033 uzasadniając to okolicznościami, o których mowa w §3 ust. 3 (zmiany
czynników mających wpływ na wysokość dotacji celowej) umowy DT/II/100/2018
zawartej w dniu 16 kwietnia 2018 pomiędzy Województwem Wielkopolskim,
a miastem Wągrowiec o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie
„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń
kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Czynniki,
które powodują wzrost kosztów eksploatacyjnych PKM to wzrost wielkości oraz
kosztów realizacji pracy eksploatacyjnej. Również zgodnie z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu wicemarszałek województwa wnosi o wprowadzenie do
uchwał zmian polegającej na uwzględnieniu wysokości dotacji również w latach 2019
i 2020. 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.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła
uchwałę w sprawie zmiany uchwały
nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr XLIX/330/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt. 5
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Wniosła również w imieniu Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały, która polegała na - w związku z bieżącą realizacją planu finansowego
MOPiRPA i Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku dokonuje się przesunięcia w planie
wydatków między paragrafami w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
zwiększając środki na podróże służbowe w związku ze szkoleniami pracowników
zgodnie z poniższym wykazem:
Rozdział
Paragraf
Zwiększenia
Zmniejszenia
85154
4120
-1 000,00
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
4410
1 000,00
-Razem
1 000,00
1 000,00
W związku z realizacją projektu wymiany młodzieży w ramach sportowej współpracy
partnerskiej miasta Wągrowca i gminy Adendorf, projektu, który dofinansowała
Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży zwiększa się plan dochodów budżetu
o kwotę 15 048,00 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu
terytorialnego przeznaczając powyższą kwotę na realizację programu i kosztów
związanych z pobytem młodzieży niemieckiej w Wągrowcu.
Dokonuje się również przesunięcia kwoty 259,00 zł między paragrafami w ramach
rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.
Wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Ulega zmianie również załącznik nr 3 do projektu uchwały – plan dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2018 r.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
106 069 474,45 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 93 194 528,61 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 12 874 945,84 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
118 581 242,90 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 91 724 942,90 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 26 856 300,00 zł;”
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4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem z 3
sierpnia 2018 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile
poinformował
o
przyznaniu
dotacji
na
zadania
zlecone
związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - I tura w kwocie
57 704,00 zł w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie. Minister Finansów przyznał Miastu Wągrowiec na
2018 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 11 300,00
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych (pismo nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia
2018 r.). O kwotę 11 300,00 zł zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 r.
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na zakup środków
dydaktycznych i książek dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu. Wojewoda
Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.293.2018 z dnia 23.08.2018 roku zwiększył plan
dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających
z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy
o dowodach osobistych. W związku z tym wprowadza się zmiany w planie budżetu
w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 182 214,00 zł, uwalniając tym
samym własne środki.
W związku z powyższym środki własne zabezpieczone za realizację tego zadania
w wysokości 182 214,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków budżetu
w roku 2018 na następujące zadania:
Administracja publiczna
zakup pozostałych usług ( rozdział 75023-Urzędy gmin)
2 914,00 zł
Oświata i wychowanie
dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola dla dzieci
niepełnosprawnych Progressio (rozdział
80106 - Inne formy
wychowania przedszkolnego)
Edukacyjna opieka wychowawcza
dodatkowe doposażenie świetlicy po remoncie w Szkole
Podstawowej nr 1 w Wągrowcu w pomoce dydaktyczne (rozdział
85401 – Świetlice szkolne)

100 000,00 zł

9 000,00 zł
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni 30 000,00 zł
w miastach i gminach),
na wykonanie „Ławki Niepodległości” wraz z dostawą i montażem
40 300,00 zł
(rozdział 90095 – Pozostała działalność)

W ramach rozdziału 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dokonuje się
przeniesienia w planie wydatków budżetu między jednostkami oświatowym poprzez:
• zmniejszenie o kwotę 153,45 zł dotacji celowej dla Akademii Talentów Prywatnej
Szkoły Podstawowej w Wągrowcu, a jednocześnie zwiększenie wydatków na
zakup środków dydaktycznych w 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4
w Wągrowcu,
• zmniejszenie o kwotę 69,30 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu, a jednocześnie zwiększenie wydatków
na zakup środków dydaktycznych w 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2
w Wągrowcu.
W związku ze zmniejszoną ilością dzieci korzystających z usług cateringowych w
przedszkolach zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2018 rok w rozdziale 80148
– Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 183 000,00 zł ( Przedszkola nr 1,2,3,6 i 7
po 36 600,00 zł), zwiększając jednocześnie wydatki w rozdziale 80104 –
Przedszkola na zakup pozostałych usług o kwotę 33 000,00 zł oraz w rozdziale
90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 150 000,00 zł na bieżące utrzymanie
czystości w mieście.
W ramach działu 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przesunięcia w planie
wydatków budżetu między rozdziałami kwot w celu zabezpieczenia bieżącej realizacji
budżetu, w tym m.in. wydatków związanych z organizacja imprezy „Tunel
Doświadczeń 2018”.
W planie wydatków budżetu na 2018 rok dokonuje się przesunięcia kwoty 1 500,00
zł z działu 921 – Kultura i ochrona w zakresie kultury do działu 853 – Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej na zabezpieczenie dotacji celowej dla
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W planie wydatków majątkowych na 2018 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków
o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu „Budowa ulicy K. Bonowskiego i W. Kowalskiego I etap” w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, a jednocześnie zwiększa się
o kwotę 30 000,00 zł wydatki na realizację zadania „Budowa siłowni plenerowych na
Os.: Osada, Berdychowo, Straszewo” w rozdziale 90095 – Pozostała działalność.
W związku z bieżącą realizacją planu finansowego MOPiRPA i Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2018
roku dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między paragrafami w rozdziale
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększając środki na podróże służbowe
w związku ze szkoleniami pracowników zgodnie z poniższym wykazem:
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Rozdział
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Razem

Paragraf
4120

Zwiększenia
--

Zmniejszenia
1 000,00

4410

1 000,00
1 000,00

-1 000,00

W ramach realizacji projektu wymiany młodzieży w ramach sportowej współpracy
partnerskiej miasta Wągrowca i gminy Adendorf, projektu, który dofinansowała
Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży zwiększa się plan dochodów budżetu
o kwotę 15 048,00 zł w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu
terytorialnego przeznaczając powyższą kwotę na realizację programu i kosztów
związanych z pobytem młodzieży niemieckiej w Wągrowcu.
Dokonuje się również przesunięcia kwoty 259,00 zł między paragrafami w ramach
rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.
Pozostałe zmiany do planu budżetu na 2018 r. związane są z bieżącą jego
realizacją.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
ustawami na 2018 r.,
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mieczysław Wołeko zadał pytanie z czego będzie wykonana ławka „Ławka
Niepodległości”;
- Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że ławka to jest program rządowy
Ministerstwa Obrony Narodowej. Dofinansowanie tej ławki będzie wynosić 29.000 zł
z ułamkiem. Jako miasto wzięliśmy udział w tym programie, ale jak nie otrzymamy
dofinansowania, to tej ławki nie będzie, ale dzisiaj musimy zabezpieczyć w budżecie
całą kwotę na to zadanie, a nie 10.000 zł z ułamkiem. Nadmienił też, że ławka ma
różne wyposażenie, będzie musiała mieć doprowadzoną energię elektryczną. Nie
jest to zwykła ławka – jest poświęcona powstaniu wielkopolskiemu. Dalej mówił, że
w pewnym momencie powstanie zostało nieco zapomniane, więc żeby podnieść jego
rangę Ministerstwo takich 120 ławek chce postawić w Wielkopolsce;
- radny Marek Drobik poprosił o wyjaśnienie przekazu i treści projektu;
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, że
chodzi tu o wzmocnienie postaw patriotycznych. Ta ławka jest taka droga, bo ma być
możliwość odsłuchiwania pieśni patriotycznych oraz innych treści czytanych.
Wniosek o przystąpienie do programu złożył Burmistrz. Do końca września ma
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zostać rozstrzygnięte, które z wielkopolskich miast będzie zaopatrzone w tę
instalacje multimedialną. Ławka Niepodległości to pomysł Ministerstwa Obrony
Narodowej, które ogłosiło konkurs na projekt ławki pomnikowej upamiętniającej setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nagrodzony został pomysł Marty
Rosiak i ławka przez nią zaprojektowana stanie w wielu miastach Wielkopolski. Jak
czytamy na stronie internetowej MON: - ławka będzie multimedialna. Przekaże
ważne treści edukacyjne. Będzie odtwarzać nagrania dotyczące tradycji oręża
polskiego, wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, a także dziejów
małych ojczyzn. W ten sposób każda Ławka Niepodległości będzie związana
z lokalną społecznością;
- radny Jakub Zadroga wyraził obawę, że w miejscu w którym ma zostać
postawiona ławka karczowane są drzewa i trudno będzie komukolwiek w miesiącach
letnich przysiąść na tej ławce;
- radny Marek Drobik poprosił o wyjaśnienie związane ze zmniejszeniem ilości
dzieci korzystających z usług cateringowych w przedszkolach i zmniejszeniem planu
wydatków budżetu na 2018 rok w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
o kwotę 183 000,00 zł – czym to zostało podyktowane. Zapytał też o zmiany do planu
budżetu na 2018 r. związane z bieżącą realizacją budżetu – czy są to zmiany
zawarte w autopoprawce – czy dotyczą innych zmian. Radny chciał uzyskać więcej
informacji na temat związany z organizacja imprezy „Tunel Doświadczeń 2018”;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że są to zmiany w ramach działu pomiędzy
paragrafami - dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kwot do 3 000 zł;
- radny Marek Drobik powiedział, że jeżeli zachodzą zmiany w budżecie i dotyczą
kwot od 100 – 300 zł t nie ma nic przeciwko temu, ale jeżeli zmiany dotyczą kwot od
2 000 – 3 000 zł to chciałby wiedzieć czego te zmiany dotyczą;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że będzie szczegółowo opisywała wszystkie zmiany
do budżetu, o które wnioskują jednostki;
- radna Iwona Matuszak - Łosińska poprosił o wyjaśnienie – co kryje się pod kwotą
15.048 zł na realizację programu i kosztów związanych z pobytem młodzieży
niemieckiej w Wągrowcu;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że młodzież z naszego miasta była w Adendorfie
i powyższe środki przewidziane są na rewizytę młodzieży z Adendorfu w naszym
mieście (czterodniowy pobyt);
- radny Tomasz Kruk powiedziała, że w projekcie uchwały mowa jest o zwiększeniu
o 100 000 zł dotacji dla niepublicznego przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych
Progressio. Nadmienił, że jest to bardzo szczytny cel, ale z czego to wynika. Pytał też
o wydatki inwestycyjne związane ze zmniejszeniem o 30.000 zł na zadanie – budowa
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ulicy Bonowskiego i Kowalskiego – I etap i zwiększeniem o tą kwotę zadania –
budowa siłowni plenerowej na Os. Osada, Berdychowo, Straszewo.
- Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że Progressioto to jest przedszkole dla
dzieci niepełnosprawnych. Obecnie do tego przedszkola uczęszcza 12 dzieci. Na
początku było tylko 5 dzieci. W związku z tym, że ilość dzieci uległa zwiększeniu, to
również ulega zwiększeniu dotacja (dotacja na 1 dziecko w tym przedszkolu wynosi
miesięcznie 4.000 zł). W odpowiedzi na pytanie dotyczące środków na budowę ulic
Bonowskiego i Kowalskiego powiedział, że zostało zaplanowane na to zadanie
więcej środków (ok. 54 000 zł). Uznaliśmy, że z tej inwestycji można zdjąć 30000 zł
(pozostanie jeszcze rezerwa 24 000 zł) i te środki przeznaczyć na inne zadanie –
budowa siłowni plenerowych na osiedlach: Berdychowo, Osada i Straszewo.
- radna Natalia Pałczyńska poprosiła o wyjaśnienie zwiększenia o 30 000 zł
środków na utrzymanie zieleni w mieście.
- Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że środki te zostały przeznaczone na
wycinkę drzew w ulicy Gnieźnieńskiej, gdyż za chwilę będzie budowana w tej ulicy
ścieżka pieszo - rowerowa do ronda Gnieźnieńskiego.
Prowadzący obrady zamkną dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały wraz z wniesioną autopoprawką.
Rada Miejska 11 – głosami „za” przy 8 - głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Uchwała Nr XLIX/329/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad.pkt. 6
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
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.
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
282 011,00 zł
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
282 011,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
282 011,00 zł
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w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
248 711,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
33 300,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-12 511 768,45 zł
W związku ze zmianami w budżecie ulega zmianie załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały. Proponowane zmiany nie powodują konieczności wprowadzenia zmian
w treści samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że zgodnie ze
zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033:
282 011,00 zł
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
282 011,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
282 011,00 zł
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
248 711,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
33 300,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
-12 511 768,45 zł
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze bieżącym
wprowadza się zmiany w zakresie zadania:
- "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze
oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń
kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" zwiększono
limit nakładów w roku 2019 do kwoty 186 733,00 zł, w roku 2020 do kwoty
190 990,00 zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 470 054,00 zł, okres
realizacji przypada na lata 2018-2020.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2018 roku.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
Rada Miejska 13 – głosami „za” przy 6 - głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Uchwała Nr XLIX/332/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt. 7

Wobec wyczerpania porządku obrad XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodniczący obrad

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

