Protokół nr XXXIV/2017
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 20 lipca 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1630 .
Otwarcia obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach uczestniczyło 18 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Jacek Dzwoniarski;
- Małgorzata Fimiak;
- Danuta Strzelecka – Purczyńska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Bogdan Smykowski – Zastępca Burmistrza Miasta;
- Pani Alina Dotka – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta;
Sekretarz obrad - radny Marek Drobik.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji stanowił:
1.
2.
3.

Otwarcie sesji.
Sprawy regulaminowe.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
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4.
5.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017 – 2033.
Zamkniecie sesji.

ad.pkt. 1 i 2
Jak wyżej.
ad.pkt. 3
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2016 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- w związku z uwolnieniem środków własnych zabezpieczonych za realizację zadania
pn. „Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu”
w wysokości 320 300,00 zł dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017
rok w rozdziale:
• 75818 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwę ogólną zwiększa się tylko o kwotę
30 300,00 zł (w projekcie budżetu zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 50 300,00
zł ( plan po zmianach wynosi 387 300,00 zł),
• 90095 - Pozostała działalność zwiększa się planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł
na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu
zabaw, budowa siłowni przy OSP” (plan po zmianach 125 000,00 zł).
- pismem z dnia 14 lipca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 45 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących
gmin przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej,
- pismem z dnia 14 lipca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 195 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących
gmin przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymała brzmienie:
1) § 1 otrzymał brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
103 464 119,09 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 89 486 989,09 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 977 130,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymał brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymał brzmienie:
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„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
107 361 176,09 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 83 236 009,29 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 24 125 166,80 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymał brzmienie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymał brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 3 897 057,00 zł zostanie finansowany przychodami
z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „6 918 368,68 zł” zastępuje się kwotą „6 953 368,68 zł”;
7) §15 pkt 1 otrzymał brzmienie:
„1) ogólną w wysokości 387 300,00 zł”;
8) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3
do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały,
11) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6
do niniejszej uchwały,
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że pismem z 11 lipca 2017 r.
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami w dziale 801 – Oświata i wychowanie ( rozdział 80101, 80110, 80150) –
o kwotę 340 221,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Pismem z 10
lipca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 1 000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi
tego zadania. Pismem z 14 lipca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 45 000,00 zł na realizację własnych zadań
bieżących gmin przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.
Pismem z 14 lipca 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 195 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących
gmin przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej. Minister Rozwoju i Finansów przyznał Miastu Wągrowiec na
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2017 rok ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następujące
kwoty:
• 25 000,00 zł w ramach rozdziału – 85401 – Świetlice szkolne
z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek
w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach
publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły
samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe,
• 30 000,00 zł w ramach rozdziału – 80110 - Gimnazja przeznaczając na
dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych
funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od
września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe – w celu
dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych, 30 000,00 zł w ramach
rozdziału – 80110 - Gimnazja przeznaczając na dofinansowanie doposażenia
pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących w roku
szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r.
przekształconych w szkoły podstawowe.
Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację powyższych zadań
w wysokości 50 000,00 zł (38 000,00 zł i 12 000,00 zł wprowadzonych uchwałą
Nr XXXI/205/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r.)
z własnych środków, umniejsza się zaangażowanie środków własnych na te
zadania zwiększając równocześnie o powyższą kwotę wysokość rezerwy ogólnej w
ramach rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. W związku z realizacją zadań
statutowych przez jednostki ochotniczej straży pożarnej dokonuje się przesunięcia
w ramach rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne w planie wydatków kwoty
12 000,00 zł zabezpieczając niezbędne środki na zakup nowej motopompy do
działań gaśniczych. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy
Miejskiej Wągrowiec o dofinansowanie zadania „Modernizacja boiska osiedlowego
przy ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu” Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje
realizację ww. zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w kwocie 320 300,00 zł. W związku z powyższym środki własne
zabezpieczone za realizację tego zadania w wysokości 320 300,00 zł przeznacza się
na zwiększenie planu wydatków budżetu w roku 2017 w ramach rozdziału:
• 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Przebudowa dróg i miejsc
postojowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu wraz z niezbędna
infrastrukturą” o kwotę 98 000,00 zł (plan po zmianach 698 000,00 zł,
• 70023 – Urzędy gmin na działania promocyjne związane z realizacją budżetu
obywatelskiego o kwotę 3 000,00 zł (nowe zadanie),
• 85295 – Pozostała działalność na program „Młody Wągrowczanin +” (zakup
kart do wydruku, taśm do drukarki) w kwocie 4 000,00 zł (nowe zadanie),
• 90095 - Pozostała działalność na opracowanie dokumentacji projektowej
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na odcinku od Al.
Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu” o kwotę 100 000,00 zł (nowe
zadanie),
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• 90095 - Pozostała działalność zwiększa się planu wydatków o kwotę
20 000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
i modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP” (plan po zmianach
125 000,00 zł).
• 92695 – Pozostała działalność
na zadanie pn. „Modernizacja boiska
osiedlowego przy ul. Głównej Osiedla w Wągrowcu” o kwotę 65 000,00 zł
(plan po zmianach 695 000,00 zł),
• 75818 – Rezerwy ogólne i celowe na rezerwę ogólną o kwotę 30 300,00 zł
(plan po zmianach 387 300,00 zł),
Uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości 35 000,00 zł na zwiększenie
planu wydatków bieżących związanych z realizacją Prawa ochrony środowiska- na
zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej pn. „Zagospodarowanie
terenu doliny skrzyżowania rzek: Wełny i Nielby w Wągrowcu – projekt edukacyjny”
(niewykorzystane środki z poprzednich lat). W związku z planowanym ogłoszeniem
przetargu na realizację w roku szkolnym 2017/2018 zadania pn. „Świadczenie
usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych z terenu miasta
Wągrowca w roku szkolnym 2017/2018” jako przedsięwzięcia przekraczającego
rok budżetowy zmienia się nazwę zadania ujętego w planie wydatków bieżących
wyżywienie uczniów w szkołach na ww. nazwę (zadanie w kwocie 157 131,00 zł
wprowadzono uchwałą Nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
22 czerwca 2017 r. do planu wydatków budżetu na 2017 r.).
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.,
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami na 2017 r;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 r.;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony
środowiska na 2017 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXXIV/228/2017 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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ad.pkt. 4
Skarbnik Miejski – Pani Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 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 ustalono zaangażowanie
wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego w wysokości
6 953 368,68 zł. Uaktualniono także pozostałe wielkości prognozy, które uległy
zmianom w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku. Skarbnik Miejski nadmieniła
również, że proponowane zmiany nie spowodowały konieczności wprowadzenia
zmian w treści samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że zgodnie ze zmianami
w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Wągrowiec na lata 2017-2033:
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie dochodów majątkowych
Zwiększenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zwiększenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie przychodów

1 011 521,46 zł
691 221,46 zł
320 300,00 zł
1 046 521,46 zł
751 521,46 zł
295 000,00 zł
-3 897 057,00 zł
35 000,00 zł

W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy ustala się
zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego
w wysokości 6 953 368,68 zł.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania
o charakterze bieżącym:
·„Utrzymanie zwierząt w schronisku” - o łącznym limicie nakładów 250 000,00 zł
oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017(sierpień)-2019 (czerwiec),
·„świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych z terenu
miasta Wągrowca w roku szkolnym 2017/2018” - o łącznym limicie nakładów
403 431,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017 (wrzesień)-2018
(czerwiec).
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Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXIV/229/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej,
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodniczący obrad

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad

/ Marek Drobik /

Protokolant

/ Małgorzata Samarzewska /

