Protokół Nr XXXIX/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 listopada 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1830.
Otwarcia obrad XXXIX 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 20 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny usprawiedliwiony radny – Adam Kiełbasiewicz.
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 XXXVIII sesji z 26 października br. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Przewodniczący Rady zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu 15
dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca z uwagi na fakt, że
22 listopada br. wpłynęło kolejne pismo skarżących do sprawy.
Wobec tego Rada Miejska jednogłośnie postanowiła wykreślić punkt 15
z porządku obrad.
Pismo to Przewodniczący Rady przekazał do Komisji Rewizyjnej.
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Burmistrz wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe dwa punkty
o treści:
- „Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”;
- „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy miejskiej Wągrowiec
w projekcie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna” w zakresie działań zmierzających
do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny -Gołańcz”
(po punkcie 6 porządku obrad).
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu
dotyczącego - „Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego” został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu
dotyczącego - „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy
miejskiej Wągrowiec w projekcie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna” w zakresie
działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu
zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny Gołańcz” został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji z 26 października br.
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 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy miejskiej Wągrowiec
w projekcie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna” w zakresie działań
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zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu
zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny –
Gołańcz.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla
miasta Wągrowca na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 oraz przystąpienia do realizacji projektu pn. „Budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla Gminy
miejskiej Wągrowiec”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022”.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok
2018”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 w Wągrowcu.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie.
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W obradach sesji uczestniczyła również Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego – Pani Mirosława Rutkowska – Krupka, która
pokrótce przedstawiła główne tematy podjęte na ostatniej sesji sejmiku, która
odbyła się w poniedziałek 27 listopada br. Powiedziała, że omawiany był tam m.in.
budżet województwa wielkopolskiego na przyszły rok. Nadmieniła, że spośród wielu
wydatków w nim przewidzianych jednymi z najważniejszych są te związane
z infrastrukturą kolejową i drogową. Inwestycje drogowe maja pochłonąć 225
milionów złotych. Wspomniała, że wśród wydatków uwzględniony został również
Wągrowiec. Powiedziała też, że inwestycja nie powstaje z dnia na dzień, że
potrzeba minimum roku, żeby przygotować projekt. Pogratulowała Burmistrzowi
i Wysokiej Radzie za starania i zaangażowanie za to aby ulica Kościuszki się
zmaterializowała i oznajmiła, że w ramach budżetu województwa wielkopolskiego
na 2018 rok wpisano do wykonania przebudowę tej ulicy, po tych słowach sala
sesyjna wypełniła się oklaskami.
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:
- Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr 10/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie miasta Wągrowca;
- Wojewody Wielkopolskiego w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec-Taszarowo”;
które zgodnie z właściwością przekazał Panu Burmistrzowi.
Ponadto do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo Rady Rodziców przy
Szkole Podstawowej Nr 1 w Wągrowcu w sprawie wyznaczenia terminu składania
wniosków rodziców o przyjęcie uczniów do klas IV i VII do Szkoły Podstawowej Nr 1
w Wągrowcu oraz informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu – Delegatury w Pile dotycząca prowadzonych przez
Inspektorat kontroli oceny sposobu zagospodarowania ścieków.
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając w okresie między sesjami
uczestniczył:
- 28 października w wernisażu wystawy „Mamidła” – fotografie Marleny Grewling;
- 11 listopada złożył wiązankę kwiatów ku czci poległych w walce o niepodległość.
W tym samym dniu, w klasztorze pocysterskim Ojców Paulinów uczestniczył
w koncercie pamięci poległych w walce o niepodległość w wykonaniu Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod batutą prof.
Bernarda Mendlika;
- 5 listopada w spektaklu „Dziady” z udziałem aktorów Teatru z Supraśla;
- 17 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w uroczystościach z okazji 90.
Rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego;
- 18 listopada w wernisażu wystawy Zdzisława Beksińskiego „Od fotografii do
fotomontażu komputerowego”;
- 18 listopada w uroczystym wręczeniu nagród z okazji 90. Rocznicy powstania
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
- 23 listopada wspólnie z radnym Mieczysławem Wołejko oraz Krzysztofem
Bucholcem w pogrzebie byłego radnego, lekarza Bohdana Kozaneckiego.
ad.pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała 2 razy i były to wspólne posiedzenia komisji Rady. Tematem
pierwszego posiedzenia 16 listopada była analiza i ocena założeń do projektu
budżetu na 2018 rok. 23 listopada komisje zajmowały się opiniowaniem projektów
uchwał sesyjnych.
Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 29 października - hala widowiskowo-sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji,
w widowisku MMA (mieszanych sztuk walki) obejrzało aż 1300 osób;
- 4 listopada - hala OSiR w akcji charytatywnej na rzecz ucznia SP nr 2
w Wągrowcu, Macieja Spychały;
- 11 listopada – w Narodowym Święcie Niepodległości, które rozpoczęto od
uczczenia pamięci poległych przed pomnikiem przy ul. Kościuszki. Kolejnym
punktem obchodów była Msza św. w kościele pw. św. Wojciecha, a po jej
zakończeniu odbył się uroczysty przemarsz na dziedziniec Szkoły Podstawowej nr
4, gdzie wszyscy zgromadzeni wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne;
- 17 listopada odwiedziła Szkołę Podstawową nr 1 w Wągrowcu – wizytacja nowego
placu zabaw;
- 17 listopada - aula Liceum Ogólnokształcącego w wykładzie prof. dr hab. Gabrieli
Matuszek Stec z okazji 90. rocznicy śmierci Stanisława Przybyszewskiego;
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- 25 listopada w Miejskim Domu Kultury w koncercie artystów kabaretu „Piwnica
pod Baranami”;
- 26 listopada w Miejskim Domu Kultury w retransmisji światowej opery „Nabucco”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że

w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 2 razy i były to wspólne posiedzenia
komisji Rady. Tematem pierwszego posiedzenia 16 listopada była analiza i ocena
założeń do projektu budżetu na 2018 rok. 23 listopada komisje zajmowały się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
w okresie międzysesyjnym komisja obradowała 2 razy i były to wspólne posiedzenia
komisji Rady. Tematem pierwszego posiedzenia 16 listopada była analiza i ocena
założeń do projektu budżetu na 2018 rok. 23 listopada komisje zajmowały 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:
- 28 października miał zaszczyt otworzyć pierwszą w naszym mieście galę sportów

MMA – SLUGFEST 12. Te efektowne zawody zgromadziły rekordową w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji liczbę ponad 1300 widzów;
- 6 listopada przewodniczył obradom Komitetu Honorowego Obchodów Setnej
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, który postanowił wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia
Ignacego Jana Paderewskiego ulicy łączącej ulice Średnią z Kcyńską;
- to nie jedyne wydarzenie mające związek z przyszłorocznymi obchodami
rocznicowymi. Bowiem kierując się tak ważnymi dla Polaków jubileuszami na
początku listopada miasto wydało także kalendarz na 2018 rok, który odnosi się
w swojej szacie graficznej do 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz wybuchu
Powstania Wielkopolskiego;
- 11 listopada wspólnie obchodzono Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.
W miejskich obchodach, o których wspominał już wcześniej Pan Przewodniczący,
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Burmistrza reprezentował zastępca Bogdan Smykowski. Burmistrz nie mógł w nich
uczestniczyć, bowiem otrzymał zaproszenie od Pana Prezydenta RP Andrzeja
Dudy do udziału w obchodach naszego święta w Warszawie;
- tego samego dnia w Wągrowcu odbywała się gala zakończenia sezonu
sportowego przez członków Polskiej Federacji Nordic Walking. Fakt, że odbyła się
ona właśnie w Wągrowcu był dowodem uznania dla naszej współpracy z tą
organizacją. Podczas Gali Burmistrza reprezentował zastępca Bogdan Smykowski;
- 16 listopada oddano do użytku ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Wągrowcu. Obiekt ten świetnie uzupełnia szkolne boisko,
wyróżniając się atrakcyjnym zestawem urządzeń zabawowych. Jest tutaj m.in.
zestaw linariów i sprawnościowy „Małpi gaj”, ale także stożek obrotowy, duży
zestaw zabawowy oraz zbiorowa huśtawka i równoważnia na sprężynach.
Wszystkie urządzenia są ustawione na 313 metrach kwadratowych poliuretanowej
nawierzchni. Plac spełnia wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa. Przy jego budowie
pomyślano również o rodzicach, dla których zostały ustawione estetyczne ławki.
Wiosną, gdy wyrośnie tutaj trawa, będzie to z pewnością ulubione miejsce
wypoczynku dzieci i rodziców. Inwestycja została zrealizowana ze środków miasta
za kwotę 302 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Concept Trade z Suchego Lasu;
- 17 listopada w spotkaniu dotyczącym nowego modułu funkcjonowania kolei
metropolitarnej;
- 18 listopada uczestniczył w uroczystości obchodów 90. rocznicy powstania
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, która zorganizowali członkowie
tej organizacji z Koła nr 6 w Wągrowcu. Podczas uroczystości przekazał na ręce
Piotra Andraszewicza, prezesa związku, podziękowania dla gołębiarzy za ich
zaangażowanie w życie społeczne miasta, m.in. poprzez uczestnictwo
w obchodach naszych narodowych świąt;
- 21 listopada w Dziennym Domu Seniora w Wągrowcu złożył podziękowania za
pracę i poświęcenie wszystkim wągrowieckim pracownikom socjalnym. W krótkiej
uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego uczestniczyło ok.
50 osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 22 listopada wręczył dyplomy i nagrody małym wągrowieckim artystom –
z naszych szkół i przedszkoli, którzy wzięli udział w jubileuszowej, 15. edycji
Przeglądu Małych Form Teatralnych EKO-LIŚĆ. W tegorocznym konkursie
przedstawień teatralnych swoje przedstawienia prezentowało 10 teatrzyków
przedszkolnych i szkolnych, w których występowało 186 małych artystów. ;
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ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zmiana uchwały Nr XXX/202/2017
z dnia 30 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego polegająca na tym,
że w załączniku nr 1 w kolumnie Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych
innych
lokalizacji
prowadzenia
zajęć
dydaktycznych
wychowawczych
i opiekuńczych w rubryce Lp.4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii SkłodowskiejCurie wprowadza się punktu 2 o treści: 62-100 Wągrowiec ul. Św. Wojciecha
20 spowodowana jest organizacją pracy szkoły w systemie dwuzmianowym.
Wprowadzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych
wychowawczych i opiekuńczych dla Szkoły Podstawowej nr 4 spowoduje to, że
szkoła będzie mogła pracować w systemie jednozmianowym. Proponowana
lokalizacja ul. Św. Wojciecha 20 to budynek Szkoły Podstawowej nr 1 powstałej
w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu. Szkoła nr 1 dysponuje
37 salami dydaktycznymi dwoma salami komputerowymi, pracowniami
przedmiotowymi i halą sportową. W roku szkolnym 2017/2018 w szkole
zorganizowanych jest 21 oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowanych
jest 15 oddziałów, co oznacza, że budynek szkoły nie jest w pełni wykorzystany.
Szkoła Podstawowa nr 4 oddalona jest około 600 m od budynku Szkoły
Podstawowej nr 1. Projekt Uchwały nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały,
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego został przekazany w celu zaopiniowania Wielkopolskiemu Kuratorowi
Oświaty oraz związkom zawodowym. Projekt został w dniu 10 listopada 2017 roku
negatywnie zaopiniowany przez Międzyzakładową Organizację Związkową NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i w dniu 13 listopada 2017 r. otrzymał
negatywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Miasta
i Gminy Wągrowiec. Projekt otrzymał dniu 23 listopada 2017 r. pozytywną opinie
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W związku z powyższym powiedziała, że
podjęcie uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
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Radna Iwona Matuszak – Łosińska prosiła o przedstawienie zarówno
negatywnych opinii Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału
Miasta i Gminy Wągrowiec jak i pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty nt. przedłożonej Uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Kierownik Wydziału Oświaty zapoznała radnych z powyższymi opiniami.
Radna Danuta Strzelecka –Purczyńska zapytała – czy były prowadzone rozmowy
z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 i czy dyrektor określił się – które klasy
miałyby się uczyć w Szkole Podstawowej nr 1.
Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że opinia Kuratora Oświaty wpłynęła
wczoraj, zatem bezzasadne było podejmowanie decyzji dotyczącej działań czy
czynności, o których do końca nie wiedzieliśmy w którym kierunku będą zmierzać,
a mając już teraz pozytywną opinię Kuratora – będą podejmowane dalsze
czynności związane z zastosowaniem omawianego projektu uchwały.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 13 - głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 6 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Uchwała Nr XXXIX/257/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia woli udziału Gminy miejskiej Wągrowiec w projekcie pn.
„Poznańska Kolej Metropolitalna” w zakresie działań zmierzających do
uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny -Gołańcz.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że projekt "Poznańska Kolej
Metropolitalna„ to przedsięwzięcie Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
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Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz
gmin i powiatów położonych wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła
Kolejowego. "Poznańska Kolej Metropolitalna" to system regularnych połączeń
kolejowych oparty na zasadzie solidaryzmu i współfinansowany przez
Województwo Wielkopolskie, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz pozostałe
gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej położone wzdłuż 9 linii kolejowych
Poznańskiego Węzła Kolejowego, o częstotliwości kursowania pociągów
w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut zapewniających pasażerom
odpowiedni komfort podróżowania. Dzięki kolei będzie obsługiwany obszar
w promieniu 50 km od Poznania, wyznaczany przez stacje końcowe PKM na
poszczególnych liniach: Nowy Tomyśl, Wągrowiec, Grodzisk Wlkp., Jarocin,
Szamotuły, Rogoźno, Kościan, Gniezno i Września. Szczegółowe kwestie
dotyczące sposobu i wysokości środków finansowych na ten cel zostaną
uregulowane w umowie pomiędzy Gminą miejską Wągrowiec a Województwem
Wielkopolskim.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jakub Zadroga wyraził pełne poparcie dla omawianego projektu uchwały
i powiedział, że jest on bardzo zasadny. Zadał pytanie Burmistrzowi – czy pozostałe
samorządy również pozytywnie odnoszą się do tego projektu i czy wyrażają wolę
współfinansowania tego zadania.
Burmistrz Miasta powiedział, że wszystkie samorządy zainteresowane są tym
projektem i jego współfinansowaniem oraz że nie ma samorządu, który nie byłby
zainteresowany tym projektem. Nadmienił też, że Wągrowiec miał aspiracje wejścia
do aglomeracji poznańskiej i być może jest to dobry pretekst do tego, żeby do tej
aglomeracji dołączyć.
Prowadzący obrady zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli udziału
Gminy miejskiej Wągrowiec w projekcie pn. „Poznańska Kolej Metropolitalna”
w zakresie działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii
komunikacyjnej Poznań Główny -Gołańcz.
Uchwała Nr XXXIX/258/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 8
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:
- w związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 r.
w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 2 000,00 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
104 897 508,26 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 91 727 623,26 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 169 885,00 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
106 685 878,46 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 86 000 553,46 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 685 325,00 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 1 788 370,20 zł zostanie finansowany przychodami
z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „4 387 181,88 zł” zastępuje się kwotą „4 844 681,88 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że pismem z 15 listopada 2017 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85502
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę
85 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zakup
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pozostałych usług. Plan dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się w rozdziale
80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1 029,74 zł w związku z przyznaniem
odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej
nr 2 w Wągrowcu, jednocześnie zwiększając wydatki o ww. kwotę na wykonanie
prac remontowych. W związku z wydaniem decyzji o zwrot nienależnie pobranych
świadczeń wychowawczych zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na
2017 r. w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze o kwotę 2 000,00 zł.
Również zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok w rozdziale
85501- Świadczenia wychowawcze o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. W związku z koniecznością
zawarciem umowy zlecenia do końca 2017 roku z uwagi na nieobecność w pracy
pracownika w Wydziale Gospodarki i Rozwoju Miasta oraz umowy zlecenia
w grudniu br. ze stażystą w Wydziale Infrastruktury, Architektury i Ekologii dokonuje
się przesunięcia w planie wydatków budżetu na 2017 rok zwiększając
wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 3 300,00 zł.
Dokonuje się korekty naliczonego na rok bieżący odpisu na ZFŚS w rozdziale
75023 – Urzędy gmin zmniejszając odpis o kwotę 5 952,00 zł jednocześnie
zwiększając w tym rozdziale plan wydatków w zakresie zakupu materiałów
i wyposażenia. Również dokonuje się korekty naliczonego odpisu na ZFŚS na 2017
rok w rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zmniejszając odpis o kwotę 249,00 zł jednocześnie zwiększając w tym rozdziale
plan wydatków budżetu na zakup materiałów i wyposażenia. Także w związku
z bieżącą realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dokonuje się
przesunięcia w ramach rozdziału 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi środków
między paragrafami z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do
Świetlicy Socjoterapeutycznej w kwocie 8 500,00 zł, na wymianę wykładziny w sali
zajęciowej Świetlicy w kwocie 4 500,00 zł oraz w kwocie 2 000,00 zł na zakup
podwieczorków dla dzieci uczestniczących na zajęciach socjoterapeutycznych
w świetlicy i zapewnienia gorącego posiłku dzieciom w okresie jesienno-zimowym.
W ramach zakupu usług pozostałych przesuwa się środki pomiędzy zadaniami
związanymi z bieżącym funkcjonowaniem MOPiRPA, a działalnością Świetlicy
Socjoterapeutycznej. W zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu na
2017 rok między paragrafami w rozdziałach działu 852 - Pomoc społeczna
i rozdziałach działu 855 – Rodzina. Zmiany do planu związane są z bieżącą
działalnością Ośrodka wykonującego zadania własne oraz prawidłowym
wydatkowaniem środków finansowych. W ramach rozdziału 92604 – Instytucje
kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków wynagrodzeń
osobowych i bezosobowych w kwocie 25 000,00 zł przeznaczając 5 000,00 zł na
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zakup materiałów i wyposażenia, oraz 5 000,00 zł na zakup agregatu i 15 000,00 zł
na zakup kosiarki ciągnikowej. Z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej przesuwa się kwotę 17 000,00 zł do rozdziału 75075 – Promocja
jednostek samorządu terytorialnego przeznaczając ww. kwotę na zakup materiałów
promocyjnych w tym m.in. ścianki reklamowej, namiotu (zakup inwestycyjny),
banerów, słodyczy świątecznych.W związku z bieżącą realizacją budżetu dokonuje
się przesunięcia w zakresie planu wydatków budżetu w dziale 801 – Oświata i
wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 457 500,00 zł, w tym:
Oświata i wychowanie
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację
7 500,00 zł
podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
(szkoły podstawowe)
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację
250 000,00 zł
podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
(przedszkola)
Kultura fizyczna
200 000,00 zł
• wniesienie dopłaty pieniężnej do Spółki Aquapark Wągrowiec
Sp. o.o.
Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości
457 500,00 zł. Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją
budżetu. Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 4 844 681,88 zł.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- zwiększa się zaangażowanie wolnych
środków w przychodach w kwocie 457 500,00 zł;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi przepisami na 2017 rok;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla
jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/259/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 9
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.
Powiedziała, że w związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok uległ zmianie przedstawiony projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 i w imieniu Burmistrza Miasta
wniosła autopoprawkę, która spowodowana została koniecznością zapewnienia
zgodności obu przywołanych powyżej uchwał. Zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2017 roku, dokonano następujących zmian w załączniku określającym
szczegóły Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 20172033:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Deficyt (plan) po zmianach
Zmniejszenie przychodów

226 655,10 zł
226 655,10 zł
684 155,10 zł
639 655,10 zł
-1 788 370,20 zł
457 500,00 zł

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 bieżącym
wprowadza się zmiany w zadaniu:
• „Wągrowiecki żłobek- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców
miasta”- prawidłowy okres realizacji przypadający na lata 2019-2020.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmianę
w zadaniu o charakterze majątkowym
• „Budowa pomnika Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu przy
ul. Kościuszki” – prawidłowy okres realizacji przypadający na lata 20172018.
Uaktualniono także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku. W związku z podpisanymi umowami
z wykonawcami w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie
zaktualizowano limity zobowiązań. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2
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do niniejszej uchwały. Proponowane zmiany
wprowadzenia zmian w treści samej uchwały.

nie

powodują

konieczności

Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wągrowiec na lata 2017-2033:
226 655,10 zł
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
226 655,10 zł
684 155,10 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
639 655,10 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
44 500,00 zł
-1 788 370,20 zł
Deficyt (plan) po zmianach
457 500,00 zł
Zwiększenie przychodów
W załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2033 dokonano zmian w zakresie
przedsięwzięć.
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 bieżącym
wycofano się z realizacji przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania
i organizacji ruchu”. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w latach 2017-2018,
jednakże z uwagi przystąpienie do realizacji zadania w 2018 r. usuwa się
przedsięwzięcie z WPF w kwocie 123 000,00 zł uznając je jako jednoroczne do
realizacji w 2018 r. W związku z trudnościami w uzyskaniu środków zewnętrznych
na realizację zadań termomodernizacyjnych placówek oświatowych, mających na
celu poprawę wskaźników efektywności rezygnuje się z następujących
przedsięwzięć w ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie
w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze
majątkowym:
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu”
z okresem realizacji w latach 2019-2020 i łącznym limicie nakładów finansowych
600 000,00 zł;
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Wągrowcu”
z okresem realizacji w latach 2019-2020 i łącznym limicie nakładów finansowych
550 000,00 zł;
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- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 3 w Wągrowcu”
z okresem realizacji w latach 2019-2020 i łącznym limicie nakładów finansowych
550 000,00 zł;
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu”
z okresem realizacji w latach 2019-2020 i łącznym limicie nakładów finansowych
550 000,00 zł;
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Wągrowcu”
z okresem realizacji w latach 2019-2020 i łącznym limicie nakładów finansowych
550 000,00 zł.
Zadania w tym zakresie w miarę możliwości wykonywane są bieżąco.
Ponieważ modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście następuje sukcesywnie
w trakcie budowy i przebudowy dróg rezygnuje się z zadania pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Wągrowcu” z okresem realizacji w latach 2019-2020 oraz
łącznych nakładach finansowych w kwocie 1 200 000,00 zł. Do wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2033 w związku z przystąpieniem do realizacji
zadania pn. „”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej” wprowadza się
nowe zadanie o charakterze bieżącym pozostałe z okresem realizacji w latach
2018 - 2019, o łącznym limicie nakładów finansowych 100 000,00 zł ( limit 2018 r. –
60 000,00 zł, 2019 r. – 40 000,00 zł). W ramach załącznika określającego
przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania
pozostałe o charakterze majątkowym dokonano zmian w zakresie następujących
przedsięwzięć:
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr
1 w Wągrowcu” zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 250 000,00 zł
podwyższając limit wydatków w 2018 r. o 15 000,00 zł do kwoty 245 000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr
6 w Wągrowcu” zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 309 200,00 zł
podwyższając limit wydatków w 2018 r. o 5 000,00 zł do kwoty 305 000,00 zł;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu” zwiększając łączne
nakłady finansowe do kwoty 358 400,00 zł podwyższając limit wydatków w 2018 r.
o 40 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku. Uaktualnia się również limity
zobowiązań. Zmiany związane z załącznikiem przedsięwzięć zostaną również
wprowadzone autopoprawką do projektu budżetu na 2018 rok. Pełen zakres zmian
obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXIX/260/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazwy rondu (Solidarności).
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawą prawną podjęcia uchwały
jest art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: Do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn.zm.), a także wznoszenia pomników. Nadanie
nazwy skrzyżowaniu ulic związane jest z zakończeniem inwestycji pn. Przebudowa
ulicy Przemysłowej w Wągrowcu. Nadanie nazwy rondu ułatwi zarówno korzystanie
z sieci dróg na terenie miasta, jak i lokalizację punktów adresowych na terenie
wokół tego skrzyżowania Koszty realizacji uchwały związane z oznakowaniem
ronda wyniosą ca 600 zł.
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 20 radnych.
Rada Miejska 16- głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu.
Uchwała Nr XXXIX/261/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach do godziny 17.50.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata
2017-20120z perspektywą do roku 2024.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 517, z późn.
zm.) rada gminy uchwala gminny program ochrony środowiska. Burmistrz Miasta
Wągrowca sporządził zgodnie z art. 17 ust. 1 ww. ustawy projekt pn. "Program
Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017–2020 z perspektywą do
roku 2024". Opracowanie to zostało poddane opiniowaniu przez: Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (brak uwag, odstąpiono od
przeprowadzenia
strategicznej
oceny
oddziaływania
na
środowisko),
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (brak uwag,
uzgodniono pozytywnie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko) oraz Zarząd Powiatu w Wągrowcu
(uzupełniono opracowanie o wskazany zakres) a także zostało poddane
konsultacjom społecznym (brak uwag). Program prezentuje problematykę ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego miasta Wągrowca. Dokument ten
spełnia wymogi wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska opracowanych przez Ministerstwo
Środowiska opublikowanych we wrześniu 2015 r. W związku z upływem okresu
programowania poprzedniego programu ochrony środowiska zaszła konieczność
opracowania tego strategicznego dokumentu na nową perspektywę czasową,
zgodnie z obowiązującymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi. Wobec
powyższego powiedział, 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska dla miasta Wągrowca na lata 2017-20120 z perspektywą
do roku 2024.
Uchwała Nr XXXIX/262/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przystąpienia do
realizacji projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca dla Osi priorytetowej
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów
dotyczących punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach
konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17. W związku z powyższym zaistniała
możliwość aplikowania o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec. Miasto
Wągrowiec planuje wybudowanie takiego punktu wspierającego funkcjonujący
obecnie system zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wągrowca.
Jednym z załączników wymaganych do złożenia wniosku aplikacyjnego jest
uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu upoważniająca Burmistrza Miasta Wągrowca
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyższe powiedział,
że podjęcie 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz przystąpienia do realizacji
projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych PSZOK dla Gminy miejskiej Wągrowiec”.
Uchwała Nr XXXIX/263/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad. pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września
2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Gminy miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2022”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że 17 września 2015 roku Rada Miejska
w Wągrowcu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022". Plan gospodarki
niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie na
podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów
cieplarnianych na obszarze miasta Wągrowca, działań zmierzających do redukcji
zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania
te mają przyczynić się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Plan zawiera listę
przedsięwzięć zarówno gminnych jak i podmiotów zainteresowanych, których
realizacja ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w mieście. Zarząd
Wągrowieckiego TBS Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta
Wągrowca o dokonanie aktualizacji Planu i uwzględnienie w nim planowanych do
realizacji przedsięwzięć dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych innych niż gminne w zakresie dodania 4 obiektów, których Zarządy
Wspólnoty zamierzają przeprowadzić ich termomodernizację. Na realizację
powyższego zadania planuje się pozyskać środki zewnętrzne, a jednym z wymogów
formalnych
składanego
wniosku
o dofinansowanie
jest
umieszczenie
przedsięwzięcia w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Wągrowca.
Planowane do realizacji przedsięwzięcia przyczynią się do zmniejszenia zużycia
energii, przez co doprowadzą do redukcji emisji szkodliwych substancji do
atmosfery na terenie miasta Wągrowca. Mając powyższe na uwadze powiedział, że
podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Wągrowcu w sprawie
zmiany uchwały NR XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września
2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Miejskiej Wągrowiec na lata 2015 -2022" należy uznać za 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 20 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XI/55/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia i realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy miejskiej
Wągrowiec na lata 2015-2022”.
Uchwała Nr XXXIX/264/2017 stanowi załącznik nr 11do protokołu.
ad.pkt 14
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
XXXVIII/250/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nazwy ulicy, nadała
nazwę „hm. Franciszka Grajkowskiego” ulicy łączącej ulice Reja i Brzozową,
zlokalizowanej w granicach działki o numerze geodezyjnym 697. W związku
z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi wyborcze w części dotyczącej okręgu wyborczego nr 9.
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 20 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 XXXIX/265/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 15
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.
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Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że
Wysoka Rada, Uchwałą nr
XXXVIII/250/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nazwy ulicy, nadała
nazwę „hm. Franciszka Grajkowskiego” ulicy łączącej ulice Reja i Brzozową,
zlokalizowanej w granicach działki o numerze geodezyjnym 697. W związku
z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej
Wągrowiec na obwody głosowania w części dotyczącej obwodu głosowania nr 5.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XXXIX/266/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad.pkt 16
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta
Wągrowca na rok 2018”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że art. 41 ust. 1 ustawy wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy, jako zadanie
własne, obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten zgodnie
z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę gminy, a na jego
realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Podobnie, art.10 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii wskazuje zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania
narkomanii. Ustawa wprowadza obowiązek opracowania projektu programu oraz
uchwalenia go przez radę gminy. Z uwagi na kompatybilność zadań gminy
określonych w obu ustawach wymienionych w podstawie prawnej dopuszczalne jest
uchwalenie jednego Programu o charakterze kompleksowym. Program Profilaktyki
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 rok został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz
potrzebami występującymi na terenie miasta w oparciu m.in. o diagnozę skali
problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy na terenie miasta Wągrowca.
W świetle powyższego powiedziała, że konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Wągrowca na rok 2018.
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla miasta Wągrowca na rok 2018”.
Uchwała Nr XXXIX/267/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 17
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Tyborski zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 3 w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Wągrowcu rozpatrywała zasadność skargi M.S. z dnia 8 października 2017 r.
oraz uzupełnionej pismem z dnia 22 października 2017 r. „na biurokratyczne
działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu na posiedzeniu w dniu
20 listopada 2017 r. W posiedzeniu uczestniczyła zaproszona Pani Jolanta
Okoniewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wągrowcu. W posiedzeniu
nie uczestniczył wnoszący skargę Pan M.S., zaproszony do udziału w posiedzeniu
pismem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 października 2017 r.
Komisja wnikliwie zapoznała się z treścią obu pism, jakie do Rady Miejskiej oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej skierował Pan M.S. Komisja zapoznała się także
z wyjaśnieniem terminu, jaki wg. skarżącego był przedmiotem skargi tj.
„biurokratyczne działanie” przyjmując definicję zawartą w słowniku języka polskiego
jako: „potocznie: bezduszny, ściśle przestrzegający przepisów, formalistyczny,
rutyniarski”. Komisja wysłuchała wyjaśnień w zakresie wniesionej skargi złożonych
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Panią Jolantę Okoniewską. Komisja
przyjęła wyjaśnienia i informacje przedstawione przez Panią Dyrektor za
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wystarczające i nie dopatrzyła się postępowania zarzucanego przez skarżącego.
W ocenie członków Komisji działania Dyrektora placówki nie naruszały
obowiązującego prawa, ani co bardzo ważne, nie naruszy dobra dzieci będących
podmiotem skargi. W związku z powyższym Rada Miejska w Wągrowcu uznała
skargę Pana M. S. za bezzasadną.
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 20 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”
(w głosowaniu nie brał udziału radny Piotr Plewa) podjęła uchwałę w sprawie
skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXIX/268/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad.pkt 18 i 19
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że odbiera od mieszkańców ulic
Kościuszki, Jeżyka, Janowieckiej sygnały o tym, że niedobrze się na nich dzieje,
szczególnie tam gdzie są słabo oświetlone przejścia dla pieszych. Zdaniem
radnego bierze się to z tego, ż na naszych ulicach jest stare oświetlenie, które
należałoby wymienić na bardziej nowoczesne. Zaproponował też Burmistrzowi aby
pod tym względem dokonać przeglądu wszystkich ulic w naszym mieście.
Radna Iwona Matuszak-Łosińska podziękowała Burmistrzowi za przychylenie się
do wniosku mieszkańców ulicy Ogrodowej w sprawie zamontowania progów
spowalniających ruch na tej ulicy i zadała pytanie – jak będzie przebiegała
realizacja tego zadania.
Radny Jakub Zadroga prosił o wyjaśnienie – z jakich powodów nie otrzymaliśmy
środków na dofinansowanie przebudowy ulicy Kasprowicza z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Burmistrz Miasta:
- w sprawie doświetlania przejść dla pieszych powiedział, że w ciągu 2 lat miasto
doświetliło 24 przejścia dla pieszych i jest to spory sukces. W kolejnym roku planuje
się również doświetlenie kilkunastu przejść. W kwestii ulicy Kościuszki powiedział,
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że skoro w przyszłym roku planowany jest remont tej ulicy to zostanie na niej
wymienione oświetlenie na ledowe. To samo będzie miało miejsce w przypadku
ulic: Jeżyka, Słowackiego i Mickiewicza – są w trakcie projektowania i przy
remoncie zostanie również wymienione oświetlenie. Nadmienił też, że przeglądy
ulic robione są nie tylko pod względem oświetlenia ale również nawierzchni i wiele
do życzenia pozostaje tylko sprawa budowy ulic tam, gdzie faktycznie ich nie ma;
- sprawą zamontowania progów spowalniających ruch w ulicy Ogrodowej zajmie się
Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii. Nadmienił, że do tej kwestii
podchodzi bardzo ostrożnie, gdyż jednego dnia progi są montowane, a następnego
dnia mieszkańcy wnioskują o ich usunięcie z uwagi na różnego rodzaju
niedogodności związane np. z poruszaniem się, wyjazdem z posesji lub hałasem;
- w kwestii odrzucenia naszego projektu o dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych remontu ulicy Kasprowicza wraz z rondem
powiedział, że nie wszystko zawsze się udaje, że zostało złożone odwołanie.
Nadmienił, że najprawdopodobniej odrzucono nasz projekt z uwagi na nie
dostosowanie go do zasad w nowym rozdaniu (nie możemy zrobić ul. Kasprowicza
drogi przejazdowej oraz, że zaplanowano budowę parkingu przy Przedszkolu nr 1).
Zdaniem Burmistrza ulica Kasprowicza ma wyglądać tak jak jest zaprojektowana
i jeżeli nie ma możliwości dofinansowania jej budowy z tzw. „schetynowki” to
będziemy szukali innych instrumentów, albo pokusimy się o jej wybudowanie jej
etapami z własnych środków
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Wobec wyczerpania porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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