Protokół Nr XXXIII/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 22 czerwca 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1800.
Otwarcia obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
Do punktu 4 porządku sesji w obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 20
radnych, co stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować
i podejmować uchwały. Od punktu 5 porządku obrad w sesji uczestniczyło 21
radnych.
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 XXXII sesji z 30 maja br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowych trzech punktów o treści
– „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033”;
–
„Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec”;
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– „Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską
Wągrowiec”;
po punkcie 9 porządku obrad.
Powyższy wniosek został przez radnych przyjęty 19 – głosami „za” przy 1 –
głosie „wstrzymującym”.
Porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXXII sesji z 30 maja br.
3. Wręczenie radnej zaświadczenia o wyborze.
4. Ślubowanie radnej.
5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
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. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę miejską Wągrowiec
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec – Taszarowo”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta
Wągrowca na lata 2017-2025.
16. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej

ad. pkt 3
Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Wągrowcu - Małgorzata
Samarzewska wręczyła radnej Iwonie Matuszak - Łosińskiej zaświadczenie
o wyborze.
ad. pkt 4
Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym prowadzący obrady
przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wstępującą radną Iwonę
Matuszak - Łosińską.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Zając odczytał rotę ślubowania:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”
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Ślubowanie złożyła radna Iwona Matuszak – Łosińska.
W związku ze złożeniem ślubowania przez radną Iwonę Matuszak –
Łosińską od punktu 5 porządku obrad stan radnych na sesji wynosił 21.
ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma, które są do wglądu
w biurze Rady:
- Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność
uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji 27 kwietnia br. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec
oraz w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejska Wągrowiec;
- podziękowanie Firmy Animex za przesłane do wiadomości stanowisko Rady
Miejskiej podjęte na sesji 27 kwietnia br..
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając w okresie między sesjami
uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP.
ad.pkt 6
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
8 czerwca tematem posiedzenia była analiza wykonania budżetu miasta za 2016
rok. 13 czerwca 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 13 czerwca na wspólnym posiedzeniu i zajmowała się opiniowaniem
projektów uchwał sesyjnych.
Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 2 czerwca
w przedstawieniu „Królewna Śnieżka” przygotowanym przez
pracowników, Radę Rodziców i dzieci z Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem”;
- 3 czerwca w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji „Noc biblioteki”, która odbyła się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. O dawnych i współczesnych Chinach
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opowiedziała Hanna Pękala. Na gości czekały smakołyki orientalne, herbaty
chińskie, quiz „w cieniu chińskiej świątyni”, gry planszowe oraz warsztaty plastyczne
– „ze smakiem pod rękę”;
- 9 czerwca w spotkaniu na Rynku z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 21 czerwca odbyła
posiedzenie wyjazdowe, którego tematem był przegląd stanu dróg i ulic pod kątem
infrastruktury i urządzeń technicznych (oświetlenie, oznakowanie itp.). Polityka
rowerowa. 13 czerwca na wspólnym posiedzeniu zajmowała się opiniowaniem
projektów uchwał sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Tyborski przedstawił
sprawozdanie komisji za okres od stycznia do czerwca 2017 roku Powiedział, że na
podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu (załącznik
nr 11 do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec) § 11 ust 2 Komisja Rewizyjna
wykonując swój obowiązek składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności
przynajmniej raz na pół roku. Powiedział, że w omawianym okresie Komisja
Rewizyjna obradowała 11 razy wykonując zadania zatwierdzone przez Radę
Miejską, a zawarte w planie pracy Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr XXVIII/182/2017
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 stycznia 2017 roku) . Komisja wykonała
także obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi za rok 2016. Ponadto przedmiotem działania Komisji
Rewizyjnej w omawianym okresie było zbadanie zasadności skargi na działalność
Burmistrza. Komisja przedstawiła Radzie Miejskiej stosowny projekt uchwały.
ad.pkt 7
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:
- 1 czerwca obchodzono Dzień Dziecka i właśnie z tej okazji uczestniczył
w imprezach sportowo-rekreacyjnych „Przedszkolandia” i „Szkolandia”, które
odbywały się w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Te zawody na stałe wpisały się już do
kalendarza miejskich imprez i są jednym z elementów wychowania dzieci poprzez
sport, podczas których maluchy uczą się m.in. bezcennej umiejętności współpracy
w grupie;
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- 3 i 4 czerwca ponad 400 zawodników z 30 klubów – w tym nasi młodzi przyjaciele
z niemieckiego Adendorfu – rywalizowało o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca
w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim – Euro Cup 2017, który miał zaszczyt
uroczyście otworzyć, a następnie wręczyć zwycięzcom puchary i medale;
- jeszcze tego samego dnia w ramach świętowania Dnia Dziecka uczestniczył
w festynie rodzinnym na Os. Berdychowo zorganizowanym przez radnych
miejskich: Dionizego Macioszka, Dariusza Bąka i Krzysztofa Tyborskiego. Chwilę
później uczestniczył również w srebrnym jubileuszu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji połączonym z piknikiem rodzinnym;
- 4 czerwca wręczył dyplomy i puchary zawodnikom i zwycięzcom Mistrzostw
Wągrowca w Szachach Błyskawicznych, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury
w Wągrowcu. Chwile później udał się do Parku 600-lecia, w którym odbywał się
Miejski Dzień Dziecka, aby tam symbolicznie przekazać dzieciom klucze do miasta.
Tego samego dnia uczestniczył również w podsumowaniu sezonu pływackiego
2016/2017 Miejskiego Klubu Sportowego LIDER Wągrowiec, które odbyło się
w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Wielspin, gratulując młodym
pływakom i ich trenerom odniesionych sukcesów;
- „Wągrowiec moich marzeń” to konkurs plastyczny dla najmłodszych mieszkańców
naszego miasta, którego laureatów miał okazję nagrodzić 5 czerwca podczas
wernisażu prac w Galerii Miejskiego Domu Kultury;
- 9 czerwca to data, która na stałe wpisze się w historie naszego miasta, gdyż
gościliśmy w Wągrowcu Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Tego dnia miał
przyjemność oficjalnie powitać Pana Prezydenta na wągrowieckim rynku podczas
spotkania z mieszkańcami, a następnie gościć głowę państwa w Ratuszu. Tu
odbyło się nieformalne spotkanie Prezydenta z zaproszonymi gośćmi w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego, podczas którego w imieniu mieszkańców ziemi
wągrowieckiej wręczył Panu Andrzejowi Dudzie reprint biblii ks. Jakuba Wujka;
- 10 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji miał przyjemność otworzyć
Ogólnopolski Festiwal Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca
Nielba Cup 2017, w którym udział wzięło 19 młodych ekip piłkarskich;
- tego samego dnia miał przyjemność wraz z Ryszardem Standio, Dyrektorem
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile uroczyście zainaugurować
Regionalne Dni Lasów Państwowych „Las – dobre sąsiedztwo”, które odbywały się
w Wągrowcu. Była to również doskonała okazja do wręczenia statuetki ks. Jakuba
Wujka Panu Ryszardowi Standio podkreślając dobrą współpracę między miastem,
a lasami;
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- odpowiadając na zaproszenie z jednego z naszych niemieckich miast
partnerskich, od 10 do 12 czerwca przebywał wraz z delegacją w Adendorfie
uczestnicząc w corocznym festynie i omawiając dalszą współpracę miedzy naszymi
miastami. Wspomniał, że na początku czerwca gościliśmy drużynę młodych piłkarzy
z Adendorfu, którzy wzięli udział w jednym z naszych turniejów piłkarskich;
- 13 czerwca uczestniczył w wystawie pokonkursowej pt. „Sztuka Ludowa Pałuk
w Twórczości Dzieci, Młodzieży i ich Opiekunów” w Muzeum Regionalnym
w Wągrowcu, podczas której wręczył laureatom konkursu pamiątkowe dyplomy
i nagrody;
- 17 czerwca uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego grup artystycznych
działających przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu, które miało miejsce
w Centrum Edukacji Leśnej. Dzieci swoimi występami i prezentacjami uświetniają
liczne miejskie imprezy za co serdecznie im podziękował;
- 20 czerwca uczestniczył w zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
- tego samego dnia uczestniczył w podsumowaniu sezonu wągrowieckich
karateków.

ad. pkt 8
Prowadzący obrady – Przewodniczący Rady zaproponował radnym podjęcie
uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że radna Iwona Matuszak Łosińska
wyraziła wolę pracy w Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej i wobec powyższego pojęcie uchwały jest uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXIII/218/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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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 następujące zmiany:
Plan dochodów budżetu zwiększono o kwotę 288 566,88 zł , w tym:
z tytułu wpłaty przez Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. dywidendy za rok
140 411,80 zł
2016
z tytułu wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 108 155,08 zł
i Kanalizacji w Wągrowcu Sp.z o.o. dywidendy za rok 2016
z tytułu rezygnacji z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej 40 000,00 zł
Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowę ul. Krótkiej” ujętego jako wydatek
niewygasający z upływem roku budżetowego 2016
Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 288 566,88 zł przeznaczając na:
Administracja publiczna
8 155,08 zł
• zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu pozostałych usług
Oświata i wychowanie
• zwiększenie planu wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej 85 000,00 zł
i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 1” (plan po zmianie
180 000,00 zł),
• zwiększenie wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej 70 411,80 zł
i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”
Rodzina
• zwiększenie wydatków „ Budowa żłobka na Os. Wschód” (plan po 30 000,00 zł
zmianie 145 000,00 zł)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• zwiększenie wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej i
25 000,00 zł
modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP” (plan po
zmianie 105 000,00 zł),
•

nowe zadanie „Budowa dodatkowego oświetlenia przejść dla 70 000,00 zł
pieszych na terenie miasta”

O kwotę 110 500,00 zł dokonano przesunięcia w planie wydatków w zakresie
rozdziału 80104 –Przedszkola z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”
(plan po zmianach 180 911,80 zł).
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1. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł dotyczący
zadania „Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Wagrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej” (plan po zmianie 1 350 000,00 zł) w
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększając jednocześnie plan
wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja na zadanie „Opracowanie dokumentacji
projektowej i budowa placu zabaw w Gimnazjum Nr 1” o kwotę 130 000,00 zł
(plan po zmianie 250 000,00 zł )oraz w rozdziale 90095 – Pozostała działalność
na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw
OSiR” o kwotę 20 000,00 zł. (plan po zmianie 140 000,00 zł)
2. W zakresie rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne zmniejszono plan
wydatków inwestycyjnych dotyczący opracowania dokumentacji „Przebudowa
ul. Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu” o kwotę 15 000,00 zł
(plan po zmianie 60 000,00 zł) oraz „Przebudowa ul. Skośnej w Wągrowcu”
o kwotę 5 000,00 zł (plan po zmianie 35 000,00 zł) przeznaczając 20 000,00 zł
oraz dodatkowo uruchamiając wolne środki w kwocie 13 000,00 zł na remont
pomieszczenia byłej kuchni na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Nr 3
w Wągrowcu w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola ( łączny koszt remontu
33 000,00 zł).
3. W ramach rozdziału – 60016 – Drogi publiczne gminne dokonano przesunięcia
między paragrafami inwestycyjnymi kwoty 120 000,00 zł w zadaniu „Budowa
ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej w Wągrowcu wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz kwoty 13 000,00 zł w zadaniu
„Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do Osiedla Wschód
w Wągrowcu”.
Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia
8 czerwca 2017 r. znak (DWP.433.234.2016.III) w planie dochodów i planie
wydatków (dotyczy środków europejskich) przesunięto kwotę 83 300,000 zł
z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania „Przebudowa ulicy
Przemysłowej w Wągrowcu” na zadanie „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”
do rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy.
4. Plan dochodów budżetu zwiększa się również o kwotę 103 572,00 zł, w tym:
•

z tytułu wpływu opłat na wyżywienie dzieci w szkołach

•

z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę miejską
Wągrowiec w związku z uczęszczaniem do przedszkoli 20 085,00 zł
niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta dzieci
z obszaru Gminy Wągrowiec

83 487,00 zł
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Plan wydatków budżetu natomiast zwiększono o kwotę 458 141,00 zł w tym:
Transport i łączność
• zwiększenie planu wydatków (środki własne) dla zadania 37 240,00 zł
inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru
autobusowego Spółki” (plan po zmianach 4 490 607,00 zł)
• zwiększenie planu wydatków (środki własne) dla zadania
inwestycyjnego
pn.
„Przebudowa
ulicy
Przemysłowej 182 000,00 zł
w
Wągrowcu”rozbieżność
kosztorysu
inwestorskiego,
a wykonawczego (plan po zmianie 3 764 332,00 zł)
Oświata i wychowanie
• zwiększenie planu wydatków bieżących na wyżywienie uczniów w 157 131,00 zł
szkołach
Ochrona zdrowia
19 105,00 zł
• zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
62 665,00 zł
• zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją
Celem zbilansowania budżetu uruchomiono dodatkowo wolne środki w wysokości
354 569,00 zł.
Łącznie uruchomiono się wolne środki w wysokości 367 569,00 zł.
Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 6 918 368,68 zł.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
102 446 433,63 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 88 789 603,63 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 656 830,00 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
106 308 490,63 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 82 478 323,83 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 23 830 166,80 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
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„ Deficyt budżetu w kwocie 3 862 057,00 zł zostanie finansowany przychodami
z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „6 524 799,68 zł” zastępuje się kwotą „6 918 368,68 zł”;
7) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł”.
8) § 11otrzymuje brzmienie:
„11.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 685 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii
w kwocie 704 105,00 zł”.
9) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
11) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały,
12) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały,
13) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwały,
Uzasadniając podjęcie omawianej uchwały powiedziała, że w planie dochodów
budżetu na 2017 rok dokonuje się zmian zwiększając dochody o kwotę 339 566,88
zł, w tym:
z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe
50 000,00 zł
z tytułu korekty składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłacanych za 1 000,00 zł
osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
z tytułu wpłaty przez Veolia Wągrowiec Sp. z o.o. dywidendy za rok 140 411,80 zł
2016
z tytułu wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 108 155,08 zł
i Kanalizacji w Wągrowcu Sp. z o.o. dywidendy za rok 2016
z tytułu rezygnacji z zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej

40 000,00 zł

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 339 566,88 zł przeznaczając
na:
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Administracja publiczna
8 155,08 zł
• zwiększenie planu wydatków w zakresie zakupu pozostałych usług,
• zwiększenie planu wydatków w zakresie rozliczenia podatku VAT z
50 000,00 zł
urzędem skarbowym
Oświata i wychowanie
• zwiększenie planu wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej 85 000,00 zł
i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 1” (plan po zmianie
180 000,00 zł),
70 411,80 zł
• zwiększenie wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej i
budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”
Pomoc społeczna
• z tytułu korekty składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłacanych za 1 000,00 zł
osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
30 000,00 zł
Rodzina
• zwiększenie wydatków „Budowa żłobka na Os. Wschód” (plan po
zmianie 145 000,00 zł)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
25 000,00 zł
• zwiększenie wydatków „Opracowanie dokumentacji projektowej
i modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP” (plan po
zmianie 105 000,00 zł),
• nowe zadanie „Budowa dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych 70 000,00 zł
na terenie miasta”
O kwotę 110 500,00 zł dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w zakresie
rozdziału 80104 –Przedszkola z zakupów inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne
„Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”
(plan po zmianach wynosi 180 911,80 zł).
W zakresie robót publicznych związanych z realizacją programu regionalnego
zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych
dokonuje się przesunięcia wydatków z rozdziału – 75023 - Urzędy gmin do
rozdziału – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 15 088,00 zł oraz do
rozdziału – 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 8 078,00 zł przeznaczając
środki na zatrudnienie 4 osób w tych jednostkach.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł w zakresie rozdziału Drogi
publiczne gminne, w tym:
• zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania
pn. „Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole 150 000,00 zł
Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej” (plan
po zmianie 1 350 000,00 zł),
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• zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania
pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w 15 000,00 zł
Wągrowcu” (plan po zmianie 60 000,00 zł),
• zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania
pn. „Przebudowa ul. Skośnej w Wągrowcu” (plan po zmianie
35 000,00zł).
5 000,00 zł
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł przeznaczając
na:
Oświata i wychowanie
• zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie 130 000,00 zł
dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Gimnazjum Nr 1”
(plan po zmianie 250 000,00 zł),
20 000,00 zł
• zwiększenie planu wydatków na remont pomieszczenia byłej kuchni
na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Wągrowcu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Opracowanie 20 000,00 zł
dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw OSiR” (plan po
zmianie 140 000,00 zł).
W ramach rozdziału – 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia
między paragrafami inwestycyjnymi kwoty 120 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa
ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej w Wągrowcu wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną” oraz kwoty 13 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa drogi
rowerowej od ul. Przemysłowej do Osiedla Wschód w Wągrowcu”( z § 6059 do §
6050).
Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia
8 czerwca 2017 r. znak (DWP.433.234.2016.III) w planie dochodów i planie
wydatków (dotyczy środków europejskich) przesuwa się kwotę 83 300,000 zł
z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne z zadania pn. „Przebudowa ulicy
Przemysłowej w Wągrowcu” do rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy na
zadanie „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”.
Plan dochodów budżetu zwiększa się również o kwotę 103 572,00 zł, w tym:
z tytułu wpływu opłat na wyżywienie dzieci w szkołach
83 487,00 zł
z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę miejską
Wągrowiec w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych
funkcjonujących na terenie miasta dzieci z obszaru Gminy Wągrowiec

20 085,00 zł
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Plan wydatków budżetu natomiast zwiększa się o kwotę 497 141,00 zł w tym:
Transport i łączność
• zwiększenie planu wydatków (środki własne) dla zadania
inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
37 240,00 zł
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru
autobusowego Spółki” (plan po zmianach 4 490 607,00 zł),
• zwiększenie planu wydatków (środki własne) dla zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu”rozbieżność kosztorysu inwestorskiego, a wykonawczego (§ 6050 - 182 000,00 zł
zwiększenie 360 000,00 zł , § 6059 – zmniejszenie 178 000,00 zł;
plan poi wychowanie
zmianie 3 764 332,00 zł)
Oświata
• zwiększenie planu wydatków bieżących na wyżywienie uczniów w 157 131,00 zł
szkołach,
13 000,00 zł
• zwiększenie planu wydatków (dodatkowe środki) na remont
pomieszczenia byłej kuchni na salę dydaktyczną dla dzieci w
Przedszkolu Nr 3 w Wągrowcu ( łączny koszt remontu 33 000,00 zł)
Ochrona zdrowia
• zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją
19 105,00 zł
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- niewykorzystane
środki z ubiegłego roku (2016 r.)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją 62 665,00 zł
Prawa ochrony środowiska- niewykorzystane środki z ubiegłego
roku ( 2016 r.)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową
dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu na organizowanie
imprezy z okazji Obchodów Dnia Seniora, która odbędzie się
08.10.2017 r. w Hali Sportowo-Widowiskowej OSiR w Wągrowcu

26 000,00 zł

Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości
393 569,00 zł.
Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 6 918 368,68 zł.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie
393 569,00 zł;
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• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi przepisami na 2017 rok;
• plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i
spoza sektora finansów publicznych;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony
środowiska na 2017 rok;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2017 roku.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jakub Zadroga, który prosił o uszczegółowienie tematu związanego ze
zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne - podwyższenie kapitału
w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru
autobusowego oraz ze zwiększeniem planu wydatków dla zadania inwestycyjnego przebudowa ulicy Przemysłowej;
- Zastępca Burmistrz Miasta w odpowiedzi na pytanie radnego powiedział, że
w przetargu na zakup autobusów była kwota wyższa niż zagwarantowana
w budżecie, ale umowa została podpisana gdyż Zakład Komunikacji Miejskiej miał
kredytowe zabezpieczenie brakujących środków. W konsekwencji jednak okazało
się, że są wolne środki na drogach i można było wykonać te przesunięcia
budżetowe o których wspomniał radny.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXXIII/219/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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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.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego pismem z dnia 8 czerwca 2017 r. wyraził zgodę na
przesunięcie oszczędności z zadania „Przebudowa ulicy Przemysłowej
w Wągrowcu” na zadanie „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. celem modernizacji taboru autobusowego Spółki”. W ramach
załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków
na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze majątkowym
wprowadza się zmiany w zadaniach:
• „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
modernizacji taboru autobusowego Spółki” zwiększając łączne nakłady
finansowe o 183 885. zł do kwoty 5 476 452,00 zł, w roku 2017 zwiększając limit
do wysokości 4 490 607,00 zł, a w 2018 r. do kwoty 985 845,0 zł,
• „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu” zwiększając łączne nakłady
finansowe o 35 355,00 zł do kwoty 3 812 212,00 zł,w tym w roku 2017
zwiększając limit do wysokości 3 764 332,00zł, natomiast
w 2018 r.
zmniejszając do kwoty 47 880,00 zł. Rozbieżności kosztorysu inwestorskiego,
a wykonawczego spowodowały zwiększenie nakładów inwestycyjnych zadania.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe
zadanie o charakterze bieżącym:
• Ubezpieczenie majątku Gminy miejskiej Wągrowiec o łącznym limicie nakładów
wynoszącym 291 000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017 –
2019.
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. Uaktualnia się
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.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2017-2033 wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXIII/220/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 11
Przed przystąpieniem do referowania projektu uchwały Kierownik Wydziału Oświaty
– Mariola Czelna powiedziała, że jest winna radnym pewnych wyjaśnień i oznajmiła,
że obie uchwały, które zostały przez Wysoka Radę podjęte na sesji 27 kwietnia br.
w sprawie rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i publicznych
przedszkoli zostały podjęte z uchybieniem terminu. Oświadczyła, że jest to jej
osobista porażka w prawie 30 – letniej pracy zawodowej. Mówiła, że nie było to
celowe i zamierzone działanie, ale wynikało z ilości pracy, którą trzeba było
wykonać w bardzo krótkim czasie i przy stanie prawnym jaki jest – a jest on bardzo
trudny, jeżeli chodzi o prawo oświatowe i ustawy, które są dzisiaj do zrealizowania.
Dalej stwierdziła, że w konsekwencji tego błędu, nie poniósł żadnej szkody: uczeń,
dziecko i mieszkaniec Wągrowca i że każde dziecko, które ukończyło 7 lat jest
zobowiązane do odbycia obowiązku szkolnego bez względu na termin i kryteria,
każdy dyrektor musi takie dziecko przyjąć do szkoły. Powiedziała również, że
rekrutacja już się odbyła i w wyniku tego postępowania są przyjęci uczniowie z
terenu naszego miasta i że zostali również przyjęci uczniowie do szkół do których
starsze rodzeństwo już uczęszcza, a obwody szkolne zostały zmienione.
Nadmieniła, że w projekcie uchwały, który został przedłożony radnym - kryteria
zostały określone zupełnie takie same jak były określone we wcześniejszej uchwale
- tak aby nie stworzyć dodatkowego problemu przy weryfikowaniu uczniów, którzy
zostali już zgłoszeni do szkoły.
Po wyjaśnieniach - Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz.60) organ prowadzący szkoły podstawowe jest zobowiązany

18

podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym w podległych placówkach. Ponadto określa dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za
poszczególne kryteria. Wobec powyższego Kierownik Wydziału Oświaty
powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jakub Zadroga zapytał – jak ta uchwała będzie się miała do
przeprowadzonego już wcześniej postępowania rekrutacyjnego i czy dzisiaj celowe
jest podejmowanie tej uchwały, skoro rekrutacja została już przeprowadzona i prosił
radcę prawnego o wyjaśnienie – czy przypadkiem nie będzie uchybień
w podejmowaniu tej uchwały ze strony Wojewody.
- Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że ustawa nakazała wywołać tę
uchwałę i wywołać ją w określonym terminie. Jak podejdzie Wojewoda do tej
uchwały Kierownik Oświaty nie potrafiła odpowiedzieć, ponieważ mecenas
z nadzoru wojewody nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć – czy ten termin jest
terminem zabitym – czy jest terminem instrukcyjnym oraz czy możemy tę uchwałę
wywołać czy nie. Kończąc powiedziała, że wcześniejsze uchwały zostały uchylone
z uwagi na termin wejścia ich w życie i dlatego organ wykonawczy podjął decyzje
o ponownym wywołaniu tej uchwały i kolejnej, która jest ujęta w porządku obrad
dzisiejszej sesji.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 7 – głosami – „przeciw” przy 2 – głosach –
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr XXXIII/221/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na
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drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz.60) organ prowadzący publiczne przedszkola jest zobowiązany
podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w podległych placówkach. Ponadto
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów gminnych, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Wobec powyższego
Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że podjęcie niniejszej 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 12 – głosami „za”, 6 – głosami – „przeciw” przy 3 – głosach –
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugim
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
do
publicznych
przedszkoli
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr XXXIII/222/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad.pkt 13
Burmistrz Miasta – Krzysztof Poszwa zaproponowała radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +.
Wniósł również do omawianego projektu uchwały autopoprawki:
- pierwsza autopoprawka dotyczyła § 4 i zmiany zapisu ust. 1 z „Partnerem
Programu może zostać samorządowa instytucja kultury, jednostka organizacyjna
gminy, spółka, w której gmina jest udziałowcem lub inny podmiot, dla której
organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec, która przygotuje ofertę
promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ją organizatorowi poprzez
wypełnienie i złożenie u niego deklaracji przystąpienia do Programu” na „Partnerem
Programu może zostać każdy podmiot publiczny albo prywatny, który przygotuje
ofertę promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ją organizatorowi poprzez
wypełnienie i złożenie u niego deklaracji przystąpienia do Programu”,
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- druga autopoprawka dotyczyła uzasadnienia do projektu uchwały i wykreśleniu
w pierwszym zdaniu po wyrazie usług - słów – „świadczonych przez podmioty, dla
której organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec” i wpisaniu w to
miejsce słów – „ i produktów oferowanych na rynku lokalnym”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że w związku przyjęciem zawartego
w uchwale programu osłonowego pn. Programu Młody Wągrowczanin + ma na celu
wsparcie wszystkich wągrowieckich rodzin, które posiadają dzieci w wieku 7-18 lat
poprzez zwiększenie dostępności do usług i produktów oferowanych na rynku
lokalnym, co winno skutkować m.in. polepszeniem warunków edukacyjnych,
rozwojem zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, a także zwiększeniem
dostępności do różnych form zabawy i wypoczynku. Koszt realizacji uchwały
szacuje się na kwotę 4 000 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali:
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że Program Młody
Wągrowczanin + jest sztuką dla sztuki. Pytała dlaczego legitymacja szkolna nie
może stanowić uprawnień młodych ludzi do zniżek podczas np. zakupu biletu do
kina, wejścia do muzeum itp. Nawiązała również do uzasadnienia do projektu
uchwały i słów, że program winien skutkować m.in. polepszeniem warunków
edukacyjnych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży, a także
zwiększeniem dostępności do różnych form zabawy i wypoczynku i powiedziała, że
dzieci młodzież, które chcą rozwijać swoje uzdolnienia, zainteresowania – w tej
chwili to robią i robią to nieodpłatnie (np. w Miejskim Domu Kultury). Zatem dalej
pytała – w jaki sposób ta karta ma im udostępnić, pozwolić, polepszyć te warunki
edukacyjne, czy ma zastąpić legitymację szkolną. W nawiązaniu do kwestii, że
podmiotem programu może zostać podmiot prywatny – oznajmiła, czy znaczy to to,
że dziecko pójdzie do sklepu – pokaże kartę i dostanie lizaka za pół ceny. Kończąc
prosiła również o wyjaśnienie – w jaki sposób ta karta ma funkcjonować, bo
zdaniem radnej – to co jest zapisane w projekcie uchwały jest bardzo
enigmatyczne;
- Burmistrz Miasta w nawiązaniu do wystąpienia radej powiedział, że gdybyśmy
rozumowali w taki sposób, to tak naprawdę byśmy musieli zanegować poprzednie
karty (Kartę Dużej Rodziny i Kartę Seniora). Mówił, że zniżki na przewozy regulują
zupełnie inne przepisy. Nawiązał również do istniejących już kart i oznajmił, że
miasto podpisuje porozumienia z podmiotami, które zobowiązały się do
przekazywania pewnych zniżek przy pomocy okazania karty, a nie dowodu
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osobistego i liczenia lat (w takim przypadku również nie ma niebezpieczeństwa
z przetwarzaniem danych osobowych). Dalej mówił, że to nie jest tak, że to my coś
wymyśleliśmy i że podobne karty funkcjonują już w wielu miastach i każda karta
daje dla określonej grupy osób dużą ulgę finansową, o czym mówią przedsiębiorcy
i posiadacze kart. Kończąc powiedział, że chciałby aby podobną ofertę skierować
dla naszych najmłodszych mieszkańców;
- Jakub Zadroga prosił o wyjaśnienie jak będzie technicznie wyglądało połączenie
Karty Dużej Rodziny i Karty Młodego Wągrowczanina (czy te zniżki będą
sumowane). W jakiej wysokości będą zniżki do instytucji miejskich (w obecnej chwili
mamy już zniżki dla młodzieży do kina). Radny chciał się dowiedzieć w jakiej formie
będą stosowane te kolejne zniżki;
- Burmistrz Miasta powiedział, że każda z grup społecznych dysponuje swoją
indywidualna kartą. Zwrócił uwagę na wiek 7 lat, który został celowo ustalony,
dlatego, że jest to wiek, kiedy dziecko może same poruszać się po ciągach
komunikacyjnych i nie potrzebuje asysty osoby dorosłej. Stwierdził, że
wprowadzając zapis o podmiotach prywatnych, będzie można skumulować te
wszystkie oferty i doprowadzić do spotkania tych wszystkich podmiotów, które
zgodzili się na udzielanie zniżek i w przyszłości (nie od razu) rozważyć możliwość
stworzenia jednej karty miejskiej. Zwrócił też uwagę, że inne oferty będą kierowane
dla młodych osób i innych ofert oczekują seniorzy, czy duże rodziny oraz, że to co
mogą oferować przedsiębiorcy, instytucje, to miasto w to wchodzi i tym wspiera
mieszkańców;
- radny Marek Drobik - powiedział, że nie każda rodzina, nie każdy dorosły
mieszkaniec korzysta z karty – bo np. nie jest rodziną 2+3, więc rodzina 2+2 jest
w tym systemie wykluczona. W momencie kiedy wprowadzimy tą kartę, to
ujednolicimy każde dziecko. Zdaniem radnego jest to bardzo istotne i korzystne;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że nie uzyskała odpowiedzi
na pytanie - w jaki sposób ta karta ma polepszyć warunki edukacyjne – skoro te
warunki są naprawdę bardzo dobre w naszych instytucjach kultury;
- Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnej powiedział, że jest to pojęcie bardzo
pojemne i podał prosty przykład – kurs języka obcego organizowany przez
jakąkolwiek firmę, podmiot prywatny, stowarzyszenie czy fundację, za który dziecko
może uzyskać zniżkę i zdaniem Burmistrza, wpłynie to na rozwój edukacyjny
młodych mieszkańców.
Przewodniczący obrad zamkną dyskusje i poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za” przy 9 – glosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Młody Wągrowczanin +.
Uchwała Nr XXXIII/223/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
„Wągrowiec-Taszarowo”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział - podstawa prawna art.15 ust.1 pkt 1÷3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
1.Sposób realizacji wymogów wynikających z art.1 ust. 2-4.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec Taszarowo” obejmuje tereny w rejonie ulic Wierzbowej, Taszarowo, Marcinkowo
oraz 11. Listopada – droga wojewódzka nr 241. Teren objęty planem
w przeważającej części stanowi tereny rolne, przewidziane do przekształcenia dla
funkcji usługowych, w tym usług handlu, usługowo-produkcyjnych i produkcyjnych
wyznaczone, zgodnie z ustaleniami studium.
W miejscowym planie uwzględniono wymogi art.1 ustawy – poprzez:
Ust.2:
a) pkt.1 – ład przestrzenny zapewnia wyznaczony podział jednostki strukturalnej na
cele zabudowy, poprzez zachowanie terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej
oraz wyznaczone tereny usługowe i usługowo-produkcyjne, określonej w studium
podstawowej funkcji terenu zlokalizowanego przy obwodnicy miasta – drogi nr 241,
w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego;
b) pkt 2 – uwzględnienie walorów krajobrazowych, dotyczących sąsiedztwa osiedla
mieszkaniowego w rejonie ulic Wierzbowej i Taszarowo, w tym wyznaczenie
terenów zieleni urządzonej izolujących tereny usługowo-produkcyjne od osiedla
mieszkaniowego oraz nasadzeń szpalerowych i form architektonicznych
w odniesieniu do sąsiedniej zabudowy;
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c) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego i zbytków oraz
kształtowania ładu przestrzennego, poprzez:
pkt 3 – zapewnienie ochrony powierzchni ziemi i wód w ustaleniach planu, poprzez
zastosowanie określonych w uchwale rozwiązań w zakresie gospodarki
wodnościekowej i zaopatrzenia w ciepło oraz wymagania odnoszące się do
przestrzeni zabudowanej, w tym terenów biologicznie czynnych i ochrony
akustycznej;
pkt 4 – na obszarze Taszarowa nie występowały zabytki, a pierwotny krajobraz
rolniczy został przeznaczony, w ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, na cele zabudowy o przeważającej funkcji
działalności gospodarczej; w strukturze uwzględniono wskazane w pkt b
odniesienie do sąsiednich jednostek strukturalnych – na południu od ul.
11 Listopada – terenu produkcyjnego oraz w północnej części od ul. Taszarowo
osiedla mieszkaniowego, jako kontynuacji krajobrazu przestrzeni zabudowanych;
d) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia:
pkt 5 –
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, a także
nie występują obiekty mogące powodować awarie. Wewnętrzny układ przestrzenny
nie będzie generował istotnych zagrożeń, z wyłączeniem spowodowanych przez
człowieka;
pkt 6 – walory ekonomiczne – ujęte w prognozie finansowej; na obszarze planu
wystąpi obrót nieruchomościami oraz realizacja nowej zabudowy z przeznaczeniem
terenów na cele realizacji obiektów komercyjnych, W związku z istniejącym
uzbrojeniem terenu, nie prognozuje się wydatków Gminy na inwestycje z zakresu
infrastruktury technicznej;
pkt 7 - prawo własności – nienaruszone w ustaleniach planu;
pkt 8 – potrzeby obronności i bezpieczeństwa – brak uzasadnienia dla określania
wymienionych potrzeb w ustaleniach planu;
pkt 9 – potrzeby interesu publicznego – zapewnione poprzez społeczną akceptację
wskazanego przeznaczenia terenów;
pkt 10 – potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej – ujęte
w ustaleniach planu, zgodnie z zapotrzebowaniem; na wyznaczonych terenach
zachowuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej,;
pkt 11 – zapewnienie udziału społeczeństwa – uwzględnione zgodnie z przepisami
art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko, poprzez: wymagane obwieszczenia, wyłożenie
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projektu planu do publicznego wglądu i dyskusji publicznej oraz publikację na
stronie internetowej;
e) pkt 12 – zachowanie jawności i przejrzystości procedur – w trybie wynikającym
z ww. art. 17 ustawy i udostępnieniu informacji o środowisku w publicznie
dostępnych wykazach, w Biuletynie Informacji Publicznej;
f) pkt 13 – zapewnienie odpowiedniej ilości wody – zapewnia miejski system sieci
wodociągowych na obszarze całego miasta.
2. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust.1, wraz z datą uchwały
rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2.
Wyznaczony obszar nie był objęty przepisami prawa miejscowego, w związku z tym
nie był ujęty w ocenie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze miasta Wągrowca. Na podstawie art.32 ust.1 –
Burmistrz Miasta Wągrowca – oceniając Wieloletni program sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
zmiany
w zagospodarowaniu oraz „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania” – wystąpił do Rady Miejskiej w Wągrowcu,
o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta
Wągrowca w rejonie drogi wojewódzkiej nr 241 oraz ulic Wierzbowej, Taszarowo
i Marcinkowo – zgodnie
z ustaleniami studium.
Rada Miejska w Wągrowcu podjęła uchwałę Nr XII/65/2015 z dnia 29 października
2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec - Taszarowo”.
Ust.3:
W trybie zawiadomienia o sporządzaniu projektu planu wpłynęło 7 wniosków
organów opiniujących i uzgadniających, zgodnie z ich właściwością. Burmistrz
Miasta Wągrowca sporządził projekt planu miejscowego oraz wymagane prognozy.
W trybie uzgadniania i opiniowania – projekt planu miejscowego został pozytywnie
uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy. W trybie wyłożenia planu
miejscowego wraz z prognozą wpłynęły 2 pisma z uwagami dotyczącymi
fragmentów linii zabudowy na terenach U3 i U4 oraz do obsługi komunikacyjnej
z drogi wojewódzkiej nr 241 – korekta linii została uwzględniona w projekcie planu,
a wskazanie w zakresie zewnętrznego układu komunikacyjnego Burmistrz Miasta
Wągrowca nie uwzględnił, gdyż naruszyłoby to uzgodnienie projektu planu przez
Dyrektora WZDW w Poznaniu.
Ust.4 – na obszarze objętym przedmiotowym planem ustala się:
- usytuowanie nowej zabudowy usługowej, stanowiącej element społecznego
zapotrzebowania na usługi i rozwoju gospodarczego;
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- wyznaczona zabudowa usługowa zlokalizowana została
zurbanizowanym, z dostępem do środków transportu zbiorowego;

w obszarze

- na całym obszarze zapewnione zostały powiązania funkcjonalne z miejskim
systemem komunikacyjnym, w tym dróg rowerowych;
- zagospodarowanie terenów, objętych planem, nie wymaga realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej stanowiących zadania własne gminy.
Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.
Zgodnie z ustaleniami planu, na obszarze planu zachowuje się istniejący stan
zagospodarowania zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej i produkcyjnej.
Wyznaczenie nowych terenów, dla zabudowy usługowej spowoduje wzrost podatku
lokalnego. W związku z istniejącym uzbrojeniem terenu – nie prognozuje się
wydatków Gminy na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań
własnych gminy (§15 ust. 1 uchwały). W zakresie inwestycji drogowych ustalonych
w planie wystąpi częściowa realizacja modernizacji i przebudowy układu
komunikacyjnego w obszarze zmieniającym strukturę funkcjonalno-przestrzenną
obszaru objętego planem.
Wnioski końcowe – Prognoza finansowa uchwalenia mpzp.
Podsumowanie:
Na podstawie wyników ww. prognozy – uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec Taszarowo”
nie spowoduje wydatków Gminy miejskiej Wągrowiec.
W etapowej realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwiększą się przychody Gminy z sukcesywnie pobieranych
podatków od nieruchomości, jak również z jednorazowej opłaty, w przypadku
zbywania nieruchomości, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Ponadto
funkcja
terenów
określona
w studium
i miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego zapewni nowe miejsca pracy oraz w zakresie
usług – obsługę ogólnomiejską ludności miasta Wągrowca, jak również strefy
podmiejskiej.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spełniają wymogi
zawarte w art.1, art.14 i art.15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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W pierwszej kolejności prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
sprawie w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „WągrowiecTaszarowo”, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza, że
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca
„Wągrowiec-Taszarowo”
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).
Uzasadnienie - zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca określona została struktura funkcjonalnoprzestrzenna miasta oraz wskazane kierunki zmian w strukturze przestrzennej.
Obszar objęty planem, ograniczony drogą wojewódzką nr 241 oraz ulicami:
Wierzbowa, Taszarowo i Marcinkowo stanowi teren o niskiej intensywności
zabudowy i przeważających gruntów rolnych – niezabudowanych. Obszar objęty
mpzp „Wągrowiec-Taszarowo”, zakwalifikowany został, w studium – do terenów
przekształceń funkcji i struktury: „P – tereny istniejącej zabudowy ekstensywnej,
przeznaczone do zabudowy, przekształceń struktury przestrzennej wyznaczonych
obszarów oraz wyznaczenia nowych terenów i ich przeznaczeń. Przekształcenia
dotyczą obszarów, w których zmienia się strukturę poprzez realizację nowego
układu komunikacyjnego, wyznacza tereny przeznaczone pod zabudowę
i przekształcenia zabudowy istniejącej.”
Na przedmiotowym terenie, w studium określone zostało również przeznaczenie
terenu: usług oraz działalności produkcyjnej, jako przeważającej funkcji
wyznaczonego obszaru, z ograniczeniem dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej.
Wyodrębniane tereny mogą dotyczyć działalności produkcyjnej lub usługowo –
produkcyjnej oraz usługowej, w tym obiektów handlowych nieprzekraczających
2000 m² powierzchni sprzedaży. Zachowując stan istniejącej zabudowy
mieszkaniowej, w rejonie ul. Taszarowo oraz terenów sklasyfikowanych w ewidencji
jako tereny zabudowy mieszkaniowej – B planowanej zabudowy – Bp oraz Br –
ustalono na tych terenach wyodrębnioną funkcję mieszkaniową oraz dla
pozostałych terenów usługowo-produkcyjnych – zakaz realizacji zabudowy
mieszkalnej. Funkcja terenu objętego miejscowym planem oraz przeznaczenie
terenów nie naruszają ustaleń studium, w tym odnoszących się do ochrony
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środowiska, wskazanej funkcji zabudowy i systemu infrastruktury technicznej oraz
komunikacji.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie
w sprawie w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca
„WągrowiecTaszarowo”, 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 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. Zgodnie z ustaleniami §15 ust.1 uchwały – dla wyznaczonych terenów
zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy, obsługę, w zakresie infrastruktury
technicznej, zapewniają istniejące sieci systemu miejskiego, w ulicach: Taszarowo,
Wierzbowa, Marcinkowo i 11 Listopada.
§ 2. Na podstawie ustaleń planu, o których mowa w §1 ust.2, odnoszących się
do infrastruktury technicznej, na terenach przeznaczonych do zabudowy –
nie rozstrzyga się o realizacji inwestycji stanowiących zadania własne gminy.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Kolejno prowadzący obradny poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzyga,
co następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnić uwag dotyczących projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do zewnętrznej obsługi
komunikacyjnej wyznaczonych terenów usługowych U3 i U4 – określonych
następująco:
1) Dla terenu zabudowy usługowej – U4 – dopuścić obsługę komunikacyjną przez
teren zabudowy usługowej U3;
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2) Dla terenu zabudowy usługowej – U4 – do czasu wybudowania zjazdu z drogi
wojewódzkiej
nr 241 dopuścić obsługę komunikacyjną przez teren zabudowy usługowej U3.
2. Reasumując - z treści uwag, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 wynika łącznie: „Dla
terenu zabudowy usługowej – U4 – dopuścić obsługę komunikacyjną przez teren
zabudowy usługowej
U3 – do czasu wybudowania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 241.
§ 2. 1. Nieuwzględnienie uwag, o których mowa w §1, uzasadnia się następująco:
1) obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca „Wągrowiec-Taszarowo”, posiada dostęp do dróg publicznych
w układzie obwodowym
ulic Wierzbowej, Taszarowo, Marcinkowo oraz ul. 11 Listopada – drogi
wojewódzkiej nr 241;
2) na obszarze planu nie występują grunty gminne, a w projekcie planu
wyznaczono drogi wewnętrzne zapewniające dostęp dla wyznaczonych terenów do
dróg publicznych, zgodnie z wymogami zarządców tych dróg;
3) W postanowieniu o uzgodnieniu projektu planu przez, Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich z upoważnienia Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uznano
włączenie drogi KDW2,
jako zezwolenie na dodatkowy zjazd z drogi wojewódzkiej nr 241 do terenów UP2
i UP3 – wskazując jednoznacznie korektę obsługi tych terenów wyłącznie z drogi
wewnętrznej KDW2, jako dopuszczalny wyjątkowo zjazd z drogi GP.
2. Wyznaczona droga wewnętrzna KDW2 zapewnia dostępność komunikacyjną dla
terenów UP2, UP3 i U4, zgodnie ze wskazaną przez WZDW lokalizacją zjazdu na
teren działki nr 3841/3 – w osi
dz. nr 3841/4, teren U3 posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Taszarowo.
Dokonanie zmiany zasad zewnętrznej obsługi komunikacyjnej stanowiłoby
nieuwzględnienie Postanowienia uzgadniającego projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowiec „Wągrowiec-Taszarowo”,
przez Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Rada powyższe rozstrzygnięcie przyjęła jednogłośnie.
Po przyjęciu przez Radę powyższych rozstrzygnięć do omawianego planu
prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
„Wągrowiec-Taszarowo”
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca
„WągrowiecTaszarowo”.
Uchwała Nr XXXIII/224/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Lokalny Program Rewitalizacji
stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych
aktywności w ramach rewitalizacji. To wieloletni program działań w sferze
społecznej oraz gospodarczej, a także przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub
środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu
kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Miasto
Wągrowiec rewitalizację prowadziło dotychczas w oparciu o Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2013-2020, przyjęty Uchwałą Nr
XXVI/168/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 kwietnia 2013 r. Przyjęta
przez sejm 9 października 2015 r. ustawa o rewitalizacji wskazuje na konieczność
przyjęcia nowego programu rewitalizacji, który będzie odpowiadał nowemu
podejściu wynikającemu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. Podjęcie przez Radę Miejską w Wągrowcu uchwały w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017 2025 jest warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze
środków Unii Europejskiej, w szczególności w ramach zawartego w Wielkopolskim
Regionalnym Programie Operacyjnego na lata 2014 - 2020 działania 6.3
„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Opracowanie Lokalnego Programu
Rewitalizacji poprzedzone zostało szczegółową diagnozą w szeroko rozumianym
obszarze zagadnień społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych,
technicznych i środowiskowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej
diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać obszary o największej koncentracji
zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć obszar zdegradowani i obszar
rewitalizacji. Przedstawiony Radzie Miejskiej w Wągrowcu Lokalny Program
Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 2017-2025 sporządzony został na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. określonych przez
Ministerstwo Rozwoju. W celu prawidłowej i szeroko rozumianej współpracy
mieszkańców miasta Wągrowca, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
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obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, wyznaczonych celów, strategii
i kierunków działań określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta
Wągrowca na lata 2017-2025 oraz projektów rewitalizacyjnych. Tym samym
zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu poprzez
udostępnienie zapisów LPR-u w dniach od 31 marca do 18 kwietnia 2017 r.
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. Burmistrz
Miasta Wągrowca wystąpił do właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu z prośbą o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.
Posiadając pozytywne uzgodnienia organów, Burmistrz Miasta Wągrowca odstąpił
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mając
powyższe na uwadze, Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
powiedział, że przedłożenie niniejszego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
miasta Wągrowca na lata 2017 – 2025 należy uznać za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Rada Miejska 20 – glosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na
lata 2017-2025.
Uchwała Nr XXXIII/225/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad.pkt 16
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Wysoka Rada, Uchwałą
Nr XXVII/191/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom,
nadała nazwę „Kukułcza” ulicy łączącej ulice Bobrownicką i Projektowaną,
oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3"
w Wągrowcu symbolem KD-L. W związku z powyższym zachodzi konieczność
dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze
w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 2.
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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
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XXXIII/226/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 17
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Wysoka Rada, Uchwałą
Nr XXVII/191/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom,
nadała nazwę „Kukułcza” ulicy łączącej
ulice
Bobrownicką i Projektowaną,
oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osada 3"
w Wągrowcu symbolem KD-L. W związku z powyższym zachodzi konieczność
dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania
w części dotyczącej obwodu głosowania nr 1. Uchwała nie wywołuje skutków
finansowych. Wobec powyższego powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni
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
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XXXIII/227/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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ad. pkt 18 i 19
Radna Natalia Pałczyńska w imieniu Klubu radych „Bliżej Ludzi” wnioskowała
o rozważenia możliwości zamontowania progów zwalniających w ulicy Świętego
Wojciecha.
Radny Jakub Zadroga w imieniu Klubu radych „Bliżej Ludzi” wnioskował
o bardziej transparentne traktowanie budżetu obywatelskiego. Radny prosił aby
przy tegorocznym tworzeniu regulaminu i ustalaniu zasad przeprowadzania budżetu
obywatelskiego miasta Wągrowca na rok 2018 ocenie podlegała tylko i wyłącznie
kwestia formalno-prawna. Celowość, zasadność, atrakcyjność i potrzebę społeczną
projektów pozostawić ocenie mieszkańców, którzy dokonają wyboru i spośród
wszystkich prawidłowo zgłoszonych projektów, a nie wyłącznie części
Radna Danuta Strzelecka - Purczyńska zgłosiła dwa wnioski w sprawie
rozważenia możliwości:
- zamontowania progów zwalniających w ulicy Dębińskiej (na odcinku od ulicy
Grzybowej do ronda – 2 progi);
- przemalowania w inne miejsce przejścia dla pieszych, które zostało wymalowane
w bramie posesji – ul. Dębińska 39.
Radna Małgorzata Fimiak - w związku z tym, że z końcem sierpnia br. kończą się
umowy najmu stołówek szkolnych prosiła Burmistrza aby potwierdził lub zaprzeczył
plotkom, które krążą po mieście, że stołówki te mają być zlikwidowane.
Radny Adam Kiełbasiewicz zaprosił zebranych na otwarcie Wągrowieckiego II
Zlotu Caravaningu, które odbędzie się 14 lipca o godz. 18.00 na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym powiedział, że:
- wnioski radnych: Jakuba Zadrogi, Natalii Pałczyńskiej oraz Danuty Strzeleckiej –
Purczyńskiej zostaną skierowane do Miejskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa
i Organizacji Ruchu Drogowego;
- w kwestii likwidacji stołówek szkolnych powiedział, że dzisiaj nie jest w stanie
powiedzieć, czy gdzieś będą likwidowane stołówki i że ze strony miasta nie ma w tej
kwestii żadnej decyzji.
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ad.pkt 20
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXIII 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 /

