Protokół Nr XXXII/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 maja 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1830.
Otwarcia obrad XXXII 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 19 radnych, na ogólny stan 20 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny usprawiedliwiony radny Zbigniew Byczyński.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad – radna Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXXI sesji z 27 kwietnia br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do przesłanego porządku obrad .
Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXXI sesji z 27 kwietnia br.
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3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
11. 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 2016 rok.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na wnioski.
14. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma, które są do wglądu
w biurze Rady:
- mieszkanki Wągrowca dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miejskiej
w Wągrowcu w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych, które
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zgodnie z kompetencją przekazał Panu Burmistrzowi w celu udzielenia
odpowiedzi;
- Starosty Wągrowieckiego dotyczące powołania Powiatowego Honorowego
Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (pismo otrzymali wszyscy radni);.
- Związku Miast Polskich w sprawie podjęcia przez Radę uchwały/stanowiska
popierającego Kartę Samorządności.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 3 maja uczestniczył w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Z tej okazji w kościele pw. bł. Michała Kozala, ksiądz kanonik Witold Chmielewski
odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej, oprócz mieszkańców
miasta, także przedstawiciele licznych wągrowieckich instytucji, służb mundurowych
i organizacji pozarządowych, które wystawiły poczty sztandarowe;
- tego samego dnia uczestniczył w festynie rodzinnym na Osiedlu Wschód;
- 27 maja uczestniczył w otwarciu wystawy fotograficznej "Tajemniczy świat
Sumatry” i spotkaniu autorskim z Kajetanem Gosławskim i Galiną Krupą.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
23 maja odbyła posiedzenie wspólne z Komisją Edukacji Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej, której tematem były skutki finansowe dostosowania sieci szkół do
nowego ustroju szkolnego. 25 maja na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała
się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedział, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała dwa razy. 23 maja odbyła posiedzenie wspólne z Komisją Budżetową,
której tematem były skutki finansowe dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego. 25 maja na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem
projektów uchwał sesyjnych.
. Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 17 maja w spotkaniu z diabetykami w Nekleńskim Ośrodku Kultury;
- 20 maja w Regionalnych Targach Rolnych w Bielicach k.Mogilna;
- tego samego dnia uczestniczył w festynie rodzinnym na Osiedlu Wschód;
- 25 maja w uroczystości Śladami (nie)pamięci poświęconej wągrowieckim Żydom,
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podczas której min. odsłonięto tablicę pamiątkową przy lapidarium. Zwieńczeniem
wydarzenia było zwiedzanie specjalnie przygotowanej wystawy w murach
I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, połączone z koncertem oraz wspólne
odczytanie imion i nazwisk ofiar Holokaustu. Uroczystość zorganizowało
Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno – kulturalne im. Stanisława
Przybyszewskiego, Muzeum Regionalne w Wągrowcu i I Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Wielkopolskich,
- 28 maja w Ogólnopolskim Turnieju Karate WKF Dzieci i Młodzieży o puchar
Burmistrza Miasta Wągrowca „TIGER CUP 2017” zawodnicy trenowani przez
Mariusza Nowaka zdobyli aż 26 medali, w tym 10 złotych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 24 maja odbyła
posiedzenie, którego tematem była – współpraca z Powiatem Wągrowieckim
w dziedzinie infrastruktury, ochrony środowiska i innych zadań. 25 maja na
wspólnym posiedzeniu zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie z realizacji
uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- w związku ze zbliżającą się 150. rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
27 kwietnia powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 150-lecia OSP w Wągrowcu,
w skład którego weszli Zbigniew Dziwulski – Komendant Powiatowy PSP
w Wągrowcu, Andrzej Kuraszkiewicz – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,
Zbyszko Sygierycz – Prezes OSP w Wągrowcu, Marcin Moeglich – historyk
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, przedstawiciel Andrzeja Barkowiaka,
Komendanta Wojewódzkiego PSP) oraz Zbigniew Cholewiński - Kierownik
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Podczas
pierwszego spotkania komitetu omówiono podstawowe kwestie organizacyjne oraz
wymieniono pomysły związane z godnym uczczeniem tego jubileuszu;
- 2 maja uczczono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki zaangażowaniu
wągrowieckich harcerzy oraz strzelców ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” na
wągrowieckim Rynku odbyła się kameralna uroczystość patriotyczna, podczas
której, przy wciąganiu biało-czerwonej flagi na maszt, wspólnie z mieszkańcami
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odśpiewano hymn Polski. Po zakończeniu uroczystości harcerze rozdawali
mieszkańcom biało-czerwone chorągiewki;
- tego samego dnia druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu
obchodzili swoje święto – Dzień Strażaka. Ich spotkanie w siedzibie OSP stało się
okazją do podsumowania osiągnięć i działalności w minionym roku, a także do
wyróżnienia najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych druhów. Uczestnicząc
w tej uroczystości, Burmistrz miał zaszczyt wręczyć okolicznościowe odznaki
i medale wyróżniającym się ochotniczkom i ochotnikom oraz podziękować im za
odważną, pełną poświęcenia służbę;
- następnego dnia obchodzona była 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3
maja. Z tej okazji w kościele pw. bł. Michała Kozala, ksiądz kanonik Witold
Chmielewski odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej, oprócz
mieszkańców miasta, także przedstawiciele licznych wągrowieckich instytucji, służb
mundurowych i organizacji pozarządowych, które wystawiły poczty sztandarowe;
- 6 maja uczestniczył w festynie w ramach „Szlaku Piastowskiego”;
- 8 maja, wraz z Panem Ryszardem Rączkowskim - Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej oraz Panem Markiem Sturmą, Sekretarzem Miasta uczcił pamięć ofiar
i bohaterów II wojny światowej. W 72. rocznicę jej zakończenia złożono kwiaty
i zapalono znicze przy pomniku ku czci wągrowczan, poległych w czasie II wojny
światowej. Znicze zapalono również na grobach wągrowieckich ofiar oraz
w miejscach pamięci tego najstraszniejszego konfliktu zbrojnego w XX wieku;
- następnego dnia wręczył nagrody zwycięzcom powiatowych zawodów w ramach
40. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Miłą
niespodziankę sprawiła drużyna rowerowa ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Wągrowcu, która zwyciężyła w rywalizacji szkół podstawowych;
- 10 maja na zaproszenie pilskich władz piłki nożnej obserwował zmagania naszych
piłkarzy z drużyną KS „Płomień” Połajewo w finałowym spotkaniu Pucharu Polski
OZPN w Pile. Nasi młodzi piłkarze spisali się w tym pojedynku doskonale,
pokonując rywala aż 5:1. Radość z tego wydarzenia ostudziła niestety informacja
sprzed sześciu dni. Nielbiści, zmierzyli się w kolejnej rundzie rozgrywek z drużyną
III-ligowego Górnika Konin, z którym – mimo atutu własnego boiska – przegrali 2:6;
- 11 maja podpisał z przedstawicielem konsorcjum firm Infrakom z Kościana,
umowę na budowę kolejnej drogi rowerowej w Wągrowcu – która powstanie na
odcinku od ulicy Przemysłowej do Osiedla Wschód.
W tym wydarzeniu
uczestniczył radny Tomasz Kruk, pomysłodawca tej inwestycji. Zgodnie z umową
nowa droga rowerowa już wczesną jesienią połączy centrum miasta z Osiedlem
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Wschód. Łączny koszt tej inwestycji wyniesie 1,53 mln zł, z czego 1,06 mln zł
będzie sfinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
Zakres robót w ramach projektu obejmuje m.in.:
- budowę nowej drogi rowerowej o długości 1230 metrów, z wykorzystaniem nasypu
kolejowego po nieczynnej linii kolejowej na odcinku od ul. Nad Nielbą do obwodnicy
miasta,
- remont istniejącego mostu nad rzeką Nielbą pod kątem przeznaczenia mostu na
kładkę rowerową,
- budowę oświetlenia drogi rowerowej w technologii LED.
Prace rozpoczną się jeszcze w maju i – jak zapewniał przedstawiciel wykonawcy
inwestycji – zakończą się do 30 września 2017 r.;
- tego samego dnia, z okazji obchodów Dnia Strażaka w siedzibie Komendy
Powiatowej PSP podziękował zawodowym strażakom za dotychczasową
współpracę i złożył im życzenia bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczogaśniczych;
- 12 maja podpisał w ratuszu kolejną umowę inwestycyjną z przedstawicielem firmy
Solaris Bus &Coach S.A. Andrzejem Sienkiewiczem oraz Michałem Nowakiem,
prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej w Wągrowcu, na dostawę nowych
autobusów. Na mocy podpisanej umowy do Wągrowca trafią jesienią dwa autobusy
o napędzie hybrydowym oraz jeden diesel Euro 6. Ich dostawcą będzie firma
Solaris Bus &Coach S.A. z Owińsk, która przygotuje autobusy za 4,49 mln zł.
Dodał, że 3,10 mln zł to wartość dofinansowania z funduszu unijnego, a po
odzyskaniu przez wągrowiecki ZKM podatku VAT (0,84 mln zł), rzeczywisty wkład
z budżetu gminy wyniesie zaledwie 0,55 mln zł;
- ogromne zainteresowanie, jakim wśród wągrowczan i wągrowczanek po 60. roku
życia cieszy się karta seniora, sprawia że do programu Senior 60+ przyłączają się
nowi partnerzy. 16 maja przyjął do tego zacnego grona Salon Fryzjerski „Klasik”,
a kilka dni temu firmę DDD Dobre Dla Domu. Dzięki temu mamy już 43.partnerów
tego programu, którego zazdrości nam wiele gmin w Polsce;
- 17 maja został zaproszony do wzięcia udziału w losowaniu drużyn do grup
w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim – Euro Cup 2017 zawodników
i zawodniczek z rocznika 2010, który odbędzie się 2 i 3 czerwca br. Będzie w nim
uczestniczyło ponad 400 zawodników z kilkudziesięciu klubów z całej Polski i zza
granicy, które na kilku boiskach rywalizować będą o ufundowany przez Burmistrza
puchar;
- 18 maja wręczył dyplomy i upominki zwycięzcom jubileuszowego
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Cystersach. Przystąpiło do niego 34 uczniów
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szkół podstawowych i gimnazjów ze Skoków, Mieściska, Damasławka, Niemczyna,
Łekna i Wągrowca. Gospodarzem zmagań była Szkoła Podstawowa nr 2
w Wągrowcu im. Cystersów Wągrowieckich, której uczniowie przygotowali dla
wszystkich uczestników i przybyłych gości przedstawienie opowiadające o historii
przybycia mnichów do Wągrowca pt. „Dzieje zakonu cysterskiego”;
- 20 maja w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu odbyła się uroczystość
wągrowieckiego koła PCK w ramach obchodów Tygodnia Polskiego Czerwonego
Krzyża. Z tej okazji podziękowania krwiodawcom złożył w imieniu Burmistrza
zastępca Bogdan Smykowski, który – na wniosek PCK – wręczył również medal „25
lat samorządności w Polsce” zasłużonemu dla wągrowieckiego krwiodawstwa
Kazimierzowi Milerowi, byłemu prezesowi Koła PCK w naszym mieście;
- 22 maja uczestniczył w Pile w konferencji senioralnej z udziałem Rzecznika Praw
Obywatelskich;
- tego samego dnia w hali OSiR kibicował wągrowieckim seniorkom
z Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które rywalizowały w turnieju
rekreacyjno-sportowym „Seniorlandia”. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa naszych
seniorów, której od lat kibicują również członkowie rodzin uczestników turnieju,
który tak naprawdę jest przede wszystkim dobrą zabawą, wyzwalającą zarówno
wśród widzów, jak i uczestników wiele pozytywnej energii;
- dzień później w Przedszkolu nr 2 odbyła się II edycja Międzyszkolnego Przeglądu
Recytatorskiego Utworów Marii Konopnickiej. Uczestniczyły w nim dzieci,
reprezentujące wszystkie wągrowieckie przedszkola publiczne i prywatne, które
recytowały wybrane przez siebie wiersze poetki. To wspaniała inicjatywa, która
uświadamia nam jak wiele zdolnych dzieci wychowuje się w naszych
przedszkolach. Na zakończenie tych recytatorsko-aktorskich zmagań miał
przyjemność wręczyć wszystkim występującym maluchom prezenty;
- 25 maja, przy okazji uroczystości poświęconej wągrowieckim Żydom pn.
„Śladami (nie)pamięci”, przy wągrowieckim lapidarium odsłonił pamiątkową tablicę
ufundowaną przez miasto. Wraz z tablicą odsłonięte zostały fragmenty macew
wydobytych przed niespełna dwoma latami ze Strugi Gołanieckiej. Przypomniał, że
przed II wojną światową Żydzi oraz Niemcy stanowili zauważalne mniejszości
narodowe miasta, które wniosły ogromny wkład w rozwój Wągrowca, będącego
wówczas ośrodkiem "wzrastającym na skrzyżowaniu trzech kultur". Po uroczystości
przy lapidarium jej uczestnicy przeszli „Szlakiem Wągrowieckich Żydów”,
wytyczonym przez wągrowiecką młodzież pod kierunkiem państwa Danuty
i Sebastiana Chosińskich oraz historyka z naszego Muzeum Regionalnego pana
Marcina Moeglicha. Zwieńczeniem wydarzenia była specjalnie przygotowana
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wystawa w murach I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, okolicznościowy
koncert oraz wspólne odczytanie imion i nazwisk ofiar Holokaustu. Uroczystość
w ramach projektu projekt pn. „Wągrowiec: czas odnaleziony” zorganizowało
Wągrowieckie
Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
im.
Stanisława
Przybyszewskiego, Muzeum Regionalne w Wągrowcu i I Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Wielkopolskich, przy bardzo dużym zaangażowaniu młodzieży
z I LO oraz uczniów z gimnazjum gminnego;
- w młodzieżowych sportach drużynowych jesteśmy w Wielkopolsce potęgą.
Dowiedli tego, jako kolejni młodzi piłkarze nożni z Gimnazjum miejskiego, którzy 26
maja zwyciężyli w finale Mistrzostw w piłce nożnej chłopców w ramach XVIII
GIMNAZJADY organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska". To
wielki sukces reprezentantów miejskiego gimnazjum i ich opiekunów Łukasza
Osieckiego i Małgorzaty Moćko. Przypomniał, że wcześniej najlepszą drużyną
szkolną w województwie okazali się również szczypiorniści z naszego gimnazjum.
Po zakończeniu turnieju, który odbył się w Wągrowcu wraz ze Zdzisławem
Urbańczykiem, prezesem SZS Wielkopolska wręczył zawodnikom puchary, medale
oraz indywidualne wyróżnienia;
- 27 maja uczestniczył w Zlocie Harcerzy, który odbył się w Kobylcu;
- 28 maja uczestniczył w Ogólnopolskim Turnieju Karate WKF Dzieci i Młodzieży
o puchar Burmistrza Miasta Wągrowca „TIGER CUP 2017” zawodnicy trenowani
przez Mariusza Nowaka zdobyli 26 medali, w tym 10 złotych;
Kończąc wystąpienie przekazał radnym miłą informację o dofinansowaniu przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki modernizacji boiska na osiedlu Berdychowo.
Miłośnicy piłki nożnej w tej części miasta będą wkrótce mogli zagrać na wymarzonej
od lat nowoczesnej nawierzchni. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu jeszcze w tym
roku (najprawdopodobniej we wrześniu) zakończy się modernizacja. W miejscu
dotychczasowego boiska ułożona zostanie nawierzchnia ze sztucznej trawy,
spełniająca surowe wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf. Dodatkowo
zostanie wykonana m.in. infrastruktura podziemna na potrzeby odprowadzania
wody z boiska do kanalizacji deszczowej, a także powstanie nowe oświetlenie
boiska. Powiedział, że dzięki tym pracom, Wągrowiec wzbogaci się o kolejne
profesjonalne i bezpieczne boisko, na którym nie tylko młodzi wągrowczanie będą
mogli rozwijać swoje pasje. Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 320 300
zł, przy całkowitym koszcie inwestycji w wysokości 640 600 zł.
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 2016. Następnie zapoznała radnych z opinią Składu
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Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - Zespołu w Pile
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowią
załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem finansowym
oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca i informacją o stanie
mienia komunalnego za 2016 rok.
W dyskusji głos zabrał:
- radny Mieczysław Wołejko i powiedział, że otrzymał informację od Pani
Skarbnik, że do kasy miasta wpłynęła kwota 500.000 zł z tytułu dywidendy(zysku),
na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki MPWiK. Przypomniał radnym
i Burmistrzowi, że kiedy dyskutowano nad taryfami za wodę i ścieki na lata 20172018 to Pan Burmistrz obiecał, że zysk netto zostanie zatrzymany w spółce z uwagi
na to, że podejmuje ona wysiłki na rzecz znacznych inwestycji (budowa od podstaw
oczyszczalni ścieków). Nadmienił, że praktyką jest, że taki zysk pozostaje
w spółkach i że rok rocznie apeluje i prosi Burmistrza aby wypracowany zysk
pozostawiać w spółce.
- Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego i powiedział, że zawsze od samego
początku uparcie twierdził, że zasadą inżynierii finansowej w samorządzie,
w przeciwieństwie do działalności gospodarczej jest takie dysponowanie środkami
publicznymi, że będą potrzebne środki własne, które będą lokowane w inwestycjach
w ramach mechanizmów montażu finansowego ze środkami zewnętrznymi.
Nadmienił również, że nie było takiej sytuacji, że zapewniał o tym o czym
wspomniał radny i dodał, że decyzję czy wypracowany zysk pozostawić
w spółce, czy przekazać do budżetu miasta - właściciel podejmuje na podstawie
opracowanego planu bieżących potrzeb spółki. Dalej mówił, że w sprawie budowy
nowej oczyszczalni ścieków rozmawiał z prezesem i że jest przygotowywany duży
projekt inwestycyjny – budowa wspomnianej oczyszczalni jak również kapitalny
remont części naszej sieci wodociągowej. Wspomniał, że w sytuacji kiedy będą
czynione starania o środki zewnętrzne – będziemy musieli dysponować własnymi
środkami na montaż finansowy oraz będziemy musieli mieć jasną sytuację
finansową przedsiębiorstwa i trzeba będzie spłacić to co jeszcze pozostało
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w spółce do spłacenia (długi z lat poprzednich). Kończąc wystąpienie w tej kwestii
powiedział, że po przygotowaniu przez spółkę wspomnianego projektu
inwestycyjnego, powróci do tematu – jaką kwotę wypracowanego zysku pozostawić
w spółce.
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 2016 rok
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że Zarządzeniami Nr 57/2017
z dnia 29 marca 2017 roku oraz Nr 81/2017 z dnia 4 maja 2017 roku Burmistrz
Miasta Wągrowca przedłożył Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego za 2016 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu uchwałą nr SO.0954/26/14/Pi/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku
wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia
Miasta Wągrowca. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu na posiedzeniu
w dniu 9 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 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 Skarbnik Miejski
powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXII/213/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 7
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Krzysztof Tyborski zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2017 z dnia
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9 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca za 2016 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, oraz odczytał
treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Zespołu w Pile nr SO.0955/19/14/Pi/2017 z 19 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2016 rok.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 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 2016 rok poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2016 rok.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 16 - głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca
z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXII/214/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz Miasta powiedział, że na dobrą opinię o tym, jak zarządzamy pieniędzmi
naszych podatników, zapracowali radni, wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego
i jednostek podległych oraz prezesi spółek - za co im gorąco podziękował.
Nadmienił również, że to właśnie im zawdzięcza malejące zadłużenie. Bukietem
kwiatów podziękował Pani Skarbnik Alinie Dotce za profesjonalne zarządzanie
finansami miasta.

Prowadzący obrady ogłosił 20 minutowa przerwę do godz. 1730.
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ad. pkt 8
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Uzasadniając podjęcie 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.
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
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.
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Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Krzysztof Tyborki, który z racji wykonywanego zawodu
zadał pytanie Pani Kierownik – czy podjęcie tej uchwały jest obligatoryjne, czy tylko
jest to dobra wola Rady.
W odpowiedzi Kierownik MOPiRPA powiedziała, że jest to dobra wola Rady
i gminy z terenu naszego powiatu podpisując umowę z Ośrodkiem Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Pile mogą w jej ramach przewozić
(policja) osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień w Pile.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piła.
Uchwała Nr XXXII/215/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały zmianę związaną z przesunięciem w planie wydatków
zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa parkingu wraz z niezbędną
infrastrukturą przy cmentarzu komunalnym w Wągrowcu” w kwocie 20 000,00 zł
z rozdziału Drogi publiczne gminne do rozdziału Cmentarze w formie przekazania
dotacji celowej na powyższe zadanie do wykonania przez Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uruchomiono dodatkowo wolne środki w wysokości 175 500,00 zł przeznaczając
na następujące zadania:
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
realizacja zadania „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z 160 000,00 zł
wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu”
Kultura fizyczna
przeprowadzenie remontu – przebudowa toalet w budynku socjalnym
na polu namiotowym w celu przystosowania sanitariatów na potrzeby
osób niepełnosprawnych

15 500,00 zł
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Po uwzględnieniu wyżej przedstawionych autopoprawek
treść projektu
przedmiotowej uchwały otrzymała następujące brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
102 003 294,75 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 88 386 464,75 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 830,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
105 471 782,75 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 82 121 267,75 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 23 350 515,00 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 3 468 488,00 zł zostanie finansowany przychodami
z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „5 220 265,68 zł” zastępuje się kwotą „6 524 799,68 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 27 kwietnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych
na rok 2017 o kwotę 51 805,00 zł przeznaczając na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. W związku z Uchwałą Nr
XXXI/207/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr
241- „Rondo Skockie” zmniejszono plan wydatków na 2017 r. w rozdziale Plany
zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25 000,00 zł przeznaczając:
- 5 000,00 zł na wypłatę kary umownej dla wykonawcy w związku z odstąpieniem
od umowy na wykonanie powyższego projektu w rozdziale Plany
zagospodarowania przestrzennego,
- 10 000,00 zł na zakup 2 sztuk defibrylatorów w rozdziale Urzędy gmin,
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- 10 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym 2 magnetofonów oraz
książek w związku z tworzeniem dodatkowych oddziałów Przedszkola nr 6 w Szkole
Podstawowej nr 4 w rozdziale Przedszkola.
Dokonano przesunięcia w planie wydatków w rozdziale Plany zagospodarowania
przestrzennego kwoty 7 750,00 zł przewidzianych na prace związane z Miejską
Komisją Urbanistyczną na wynagrodzenia wypłacane w formie diety członkom
Komisji ( zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia
29 marca 2017 r.).
W planie wydatków dokonano przesunięcia zadania związanego z opracowaniem
dokumentacji projektowej „Budowa parkingu wraz z niezbędna infrastrukturą przy
cmentarzu komunalnym w Wagrowcu”w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału Drogi
publiczne gminne do rozdziału Cmentarze w formie przekazania dotacji celowej na
powyższe zadanie do wykonania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
Na podstawie umowy nr 6370-26/17/AR zawartej w dniu 09.05.2017 r.
z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej przyznano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie
4 152,00 zł przeznaczając na dofinansowanie trzech szkoleń zawodowych dla 20
pracowników.
Plan dochodów na 2017 r. w rozdziale Instytucje kultury fizycznej zwiększono
o kwotę 5 624,00 zł w związku z otrzymanym przez OSiR w Wągrowcu
odszkodowaniem od ubezpieczyciela na usunięcie skutków zalania zwiększając
o tę kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na wymianę centrali telefonicznej oraz
wymalowanie zalanego pomieszczenia.
Uruchomiono wolne środki w wysokości 663 874,00 zł przeznaczając na
następujące zadania:
Działalność usługowa
• dotacja celowa dla ZGM na wykonanie rekonstrukcji posadzki
marmurowej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w 14 791,00 zł
Wągrowcu przy ulicy Skockiej 40
• dotacja celowa dla ZGM na wykonanie zdalnego otwierania toalet w
domu przedpogrzebowym wraz z monitoringiem zlokalizowanym na tym 13 590,00 zł
budynku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu przy ulicy Skockiej 40
Administracja publiczna
• realizacja programu regionalnego zakładającego aktywizację zawodową 65 128,00zł
i społeczną osób długotrwale bezrobotnych 4 osób – mieszkańców
miasta Wągrowca w zakresie robót publicznych
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Oświata i wychowanie
• zwiększenie w budżecie wydatków na wyposażenie pomieszczeń w 54 507,00 zł
sprzęt oraz wykonanie usług remontowych w związku ze zwiększeniem
od nowego roku szkolnego liczby oddziałów przedszkolnych
( Przedszkole nr 3 i 6)
• zwiększenie w budżecie wydatków związanych z wyposażeniem 50 000,00 zł
pomieszczeń w sprzęt ( SP nr 4)
• dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli z tytułu wzrostu
liczby wychowanków pełnosprawnych i niepełnosprawnych- dzieci z 265 964,00 zł
autyzmem ( Akademia Talentów i My Story)
Ochrona zdrowia
• dotacja celowa dla Gminy Piła stanowiąca pomoc finansową na
15 194,00 zł
podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta
Wągrowca
Pomoc społeczna
• realizacja programu regionalnego zakładającego aktywizację zawodową i
społeczną osób długotrwale bezrobotnych 4 osób – mieszkańców miasta
Wągrowca w zakresie prac społecznie użytecznych

8 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• realizacja zadania „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z 160 000,00 zł
wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu
Kultura fizyczna
• zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków dla OSiR-u na
1 200,00 zł
wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu (aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego)
• przeprowadzenie remontu – przebudowa toalet w budynku socjalnym
15 500,00 zł
na polu namiotowym w celu przystosowania sanitariatów na potrzeby
osób niepełnosprawnych
Odstąpiono od zamiaru emisji w 2017 roku obligacji komunalnych w związku,
z czym wykreśla się z planu przychodów budżetu Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych w wysokości 4 889 650,68 zł. Równocześnie celem
zbilansownia budżetu zabezpiecza się przychody budżetu w kwocie 6 524 799,68 zł
z tytułu uruchomienia wolnych środków.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegały następujące załączniki do uchwały:
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•
•
•

plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie 663
874,00 zł;
plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zwiększa się plan
w zakresie przychodów, w tym dotacji oraz rozchodów Zakładu o kwotę
48 381,00 zł.

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jakub Zadroga zadał Burmistrzowi dwa pytanie. Pierwsze związane było
z autopoprawką i kwotą 160.000 zł na dostawę i montaż toalet publicznych w Parku
600-lecia. Z uwagi na wysokość kwoty na to zadanie, prosił o bardziej szczegółowe
dane w tym temacie. Drugie pytanie związane było z kwotą 50.000 zł, która ma
zostać przekazana do Szkoły Podstawowej nr 4. Radny miał wątpliwość, ponieważ
tydzień temu na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
zadano pytanie Pani Kierownik Oświaty w kwestii dostosowania szkół do
planowanej reformy oświatowej i wówczas Pani Kierownik nie miała pojęcia
o jakimkolwiek wniosku Dyrektora SP Nr 4. Radny chciał uzyskać więcej informacji
w tym temacie oraz nt. współpracy dyrektorów szkół z Panią Kierownik Wydziału
Oświaty i Burmistrzem;
- radny Krzysztof Tyborski zabrał głos w kwestii organizacji tegorocznego turnieju
wiedzy o ruchu drogowymi na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji i rozważenia
propozycji innego miejsca na ten turniej np. na Park 600 – lecia. Powiedział, że
rozmawiał z organizatorem tego turnieju i z uwagi na brak dostępu do prądu i do
sali, turnieju tego nie można zorganizować w Parku- 600 lecia. W związku
z powyższym zadał pytanie Burmistrzowi - czy przy okazji, że w parku będą
budowane toalety – nie należy rozważyć możliwości większego doinwestowania
tego miejsce;
- radny Mieczysław Wołejko zadał pytanie Burmistrzowi – czy toalety w parku
będą monitorowane.
- Burmistrz Miasta w odpowiedzi na pytanie:
- radnego Jakuba Zadrogi w kwestii toalet powiedział, że miasto zamierza zakupić
gotowe modułowe toalety, łatwe w obsłudze i utrzymaniu. Dostępność do toalet
będzie całodobowa i że ich zakup spowodowany został zapotrzebowaniem
mieszkańców, którzy domagali się zakupu tego typu urządzeń sanitarnych. Dodał
też, że tego typu toalety powinny pojawić się również przy naszym miejskim
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amfiteatrze. Co do kwestii środków zabezpieczonych na dofinansowanie szkół do
planowanej reformy oświatowej powiedział, że miasto działa w ramach jednej
jednostki samorządowej i tutaj nie powinno być problemu. Co do współpracy
miedzy poszczególnymi dyrektorami powiedział, że nie będzie się odnosił. Zdaniem
Burmistrza, dyrektorzy szkół szczególnie w tym trudnym okresie, powinni
współpracować. Mówił, ze to dyrektor odpowiedzialny jest za organizację i bieżącą
pracę szkoły, a my jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie systemu. Kwestia
ewentualnego dogadania się, co do wykorzystania poszczególnych sal, czy sprzętu,
którym dysponuje dana szkoła pozostaje na poziomie poszczególnych dyrektorów
i tutaj trzeba mówić również o współpracy;
- radnego Krzysztofa Tyborskiego powiedział, że kwestia modernizacji Parku
600- lecia została już podjęta. Co do organizacji turnieju wiedzy o ruchu drogowym
powiedział, że impreza ta odbywała się zawsze w OSiR-e na boisku asfaltowym,
jednak z uwagi na modernizację tego boiska wskazano organizatorom inne miejsce
na OSiR-e lub Park 600-lecia. Organizator wybrał OSiR. Powiedział również, że
przekazał informację do powiatu i policji - by następna edycja tego turnieju odbyła
się w Parku 600-lecia;
- radnego Mieczysława Wołejko powiedział, że miasto przygotowuje się do
wzmocnienia naszego monitoringu i przynajmniej 2 kamery będą obserwowały
park;
Radny Jakub Zadroga chciał się jeszcze dowiedzieć kiedy Pan Dyrektor SP nr 4
złożył wniosek w sprawie wspomnianych 50.000 zł i dlaczego Pani Kierownik
Wydziału Oświaty nie miała w tym temacie wiedzy oraz czy została już
rozstrzygnięta kwestia przenoszenia klas do budynku gimnazjum i jakie to będą
klasy.
Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że organizacja szkół należy do dyrektorów i jest to
kwestia uzgodnień pomiędzy dyrektorami. Podkreślił, że budynki szkolne muszą
być tak wykorzystane, aby nie było sytuacji, że w jednym budynku będzie nadmiar
uczniów, a drugi budynek będzie stal pusty. Na pytanie dotyczące terminu złożenia
wniosku przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 powiedział, że odpowie radnemu
na piśmie.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 3 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
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Uchwała Nr XXXII/216/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad.pkt 10
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2016 rok Skarbnik Miejski przedłożyła również autopoprawkę do
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033, która była spowodowana
koniecznością zapewnienia zgodności obu przywołanych powyżej uchwał.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy w związku
z odstąpieniem od zamiaru emisji obligacji komunalnych w roku bieżącym
dokonano wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie prognozy kwoty długu.
Ustalono zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku
bieżącego w wysokości 6 524 799,68 zł. Uaktualniono się także pozostałe wielkości
prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku.
Proponowane zmiany nie spowodowały konieczności wprowadzenia zmian w treści
samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że w związku z podpisanymi umowami
z wykonawcami w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie
w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaktualizowano
limity zobowiązań. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy
w związku z odstąpieniem od zamiaru emisji obligacji komunalnych w roku
bieżącym dokonuje się wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie prognozy
kwoty długu. Ustalono zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu
przychodów roku bieżącego w wysokości 6 524 799,68 zł. Uaktualniono także
pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom w następstwie realizacji
budżetu w 2017 roku.
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
budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXII/217/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 11
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 2016 rok.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad. pkt 12 i 13
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że do radnych dotarły pisma Starosty
Wągrowieckiego w sprawie odmowy współpracy Burmistrza odnośnie planowanych
obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W związku z tym zadał pytanie
Panu Burmistrzowi – dlaczego jest tak dobrze, skoro jest tak źle. Mówił, że był
radnym Rady Miejskiej III kadencji i współpraca z powiatem zawsze układała się
dobrze i dalej pytał – co się stało, że teraz jest zupełnie inny obraz tej współpracy,
a po ostatnim wywiadzie Burmistrza w prasie lokalnej, można twierdzić, że
współpraca z powiatem jest bardzo zła.
Radny Jakub Zadroga prosił o udzielenie informacji czy podczas tegorocznej
imprezy z okazji Dnia Dziecka będzie przeprowadzona akcja znakowania rowerów.
Radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że w budżecie miasta na 2017 rok są
zabezpieczone środki na utrzymanie zieleni w mieście oraz, że to zadanie przejęła
nasza spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W związku
z tym prosił o informację, czy te środki w formie dotacji zostały przekazane do
spółki, czy pozostały w budżecie.
Radny Tomasz Kruk prosił Burmistrza o udzielenie aktualnej informacji dotyczącej
obwiązującego na terenie miasta systemu chipowania psów w kontekście przyjętej
uprzednio w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej jak również informacji nt.
ewentualnego przeniesienia lodowiska z Gimnazjum do Ośrodka Sportu i Rekreacji
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(czy są podejmowane w tej sprawie jakiekolwiek decyzje). Nadmienił też, że do
radnego docierają sygnały rodziców dzieci uczęszczających do miejskich
przedszkoli nt. złej jakości posiłków i w związku z tym oczekiwał szerszej informacji
w tym temacie.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym:
- w kwestii współpracy z powiatem powiedział, że nie wie z czego to wynika i co się
złożyło na to, że ta współpraca tak się układa. Prawie od samego początku istnienia
powiatów, przez 15 lat, był urzędnikiem powiatowym, zna dobrze jego struktury
z którymi współpraca zawsze dobrze się układała. Wspomniał, że w temacie
świętowania rocznic niepodległościowych byliśmy pionierami, zawsze najwięcej się
działo w Wągrowcu, organizowano marsze i uroczystości oraz nadmienił, że
miejski komitet zawiązał się wcześniej i odnosi się nie tylko do Powstania
Wielkopolskiego ale również do Święta Niepodległości. Oświadczył też, że
niezrozumiały jest fakt, że dwa - trzy wyrazy, które ukazały się w Tygodniku
Wągrowieckim spowodowały, że Starosta wydaje list otwarty w prasie na koszt
podatników i odnosi się do tego, co Burmistrz w jednym zdaniu powiedział.
Oznajmił, że jak każdy obywatel w naszym kraju ma prawo do krytyki i że np. nie
jest zadowolony ze sposobu zarzadzania drogami powiatowymi na terenie naszego
miasta i jakikolwiek interwencje w tym temacie niczego nie zmienią. Kończąc ten
temat dodał, że miasto prawie rok rocznie dofinansowuje działania powiatu – czy to
np. poprzez zakup sprzętu dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,
szpitala czy policji (zakup samochodu) i itp.;
- w kwestii środków na utrzymania zieleni w mieście powiedział, że w ramach
negocjacji z prezesem spółki, w budżecie została przeznaczona kwota na
utrzymanie zieleni w naszym mieście. Dodał, że spółka sama bez dodatkowych
środków z budżetu nie poradziłaby sobie z tym zadaniem;
- w kwestii przeniesienia lodowiska do Ośrodka Sportu i Rekreacji powiedział, że
jest po rozmowie z dyrektorem OSiR-u i rozważana jest już sprawa jego
przeniesienia jak również i kwestia zadaszenia, by w okresie letnim lodowisko to
mogło być wykorzystać na boisko do tenisa, czy gry w piłkę,
- w kwestii wyżywienia w miejskich przedszkolach powiedział, że żadne niepokojące
sygnały od dyrekcji, rodziców i do Urzędu nie dotarły.
Na pytania radnych:
- Jakuba Zadrogi w sprawie informacji czy podczas tegorocznej imprezy z okazji
Dnia Dziecka będzie przeprowadzona akcja znakowania rowerów;
- Tomasza Kruka w sprawie aktualnej informacji dotyczącej obwiązującego na
terenie miasta systemu chipowania psów w kontekście przyjętej uprzednio w tym
zakresie uchwały Rady Miejskiej Burmistrz Miasta ;
oznajmił, że odpowie radnym na piśmie.
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ad.pkt 14
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

