Protokół nr XXXVI/2017
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
rozpoczętej 24 sierpnia 2017 r. i zakończonej 30 sierpnia 2017
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję nadzwyczajną rozpoczęto 24 sierpnia br. o godz. 16.00. O godz. 17.30 (punkt
7 porządku obrad) radni zarządzili przerwę w obradach i postanowili kontynuować jej
obrady 30 sierpnia 2017 r. Obrady drugiej części nadzwyczajnej sesji rozpoczęto
o godz. 16.00, a zakończono się o godz. 16.30.
Otwarcia obrad XXXVI 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 I części sesji uczestniczyło 16 radnych na stan 21 radnych, co
stanowiło quorum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
W pierwszej części sesji - nieobecni radni:
- Krzysztof Bucholc;
- Jacek Dzwoniarski;
- Małgorzata Fimiak;
- Tomasz Kruk,
- Krzysztof Tyborski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pani Alina Dotka – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta;
- Pan Sławomir Wojcieszak – Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta;
- Pan Damian Jaskólski – Główny specjalista ds. środków zewnętrznych,
- Pani Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty,
- Pani Marzena Borowińska – Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu,
- Pan Remigiusz Priebe – Asystent Burmistrza Miasta Wągrowca.
Sekretarz obrad - radny Marek Drobik.
Protokolant – Daria Szwedziak.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
W/w wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Porządek obrad nadzwyczajnej sesji stanowił:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Sprawy regulaminowe.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do
realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie
Wągrowiec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Oś priorytetowa 3 Energia, działanie 3.1 Wytwarzanie
i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie
energii z odnawialnych źródeł energii i utworzenia partnerstwa z Gminą
Wągrowiec.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1
w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20.
Zamkniecie sesji.

ad.pkt. 1 i 2
Jak wyżej.
ad.pkt. 3
Pan Sławomir Wojcieszak – Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie
nazwy ulic.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawą prawną niniejszej uchwały
stanowią: art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Pierwszy z nich
stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w
sprawach m. in. nazw ulic i placów będących drogami publicznymi. Drugi nakłada na
radę gminy obowiązek zmiany nazw m. in. ulic i placów, upamiętniających osoby,
organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny
lub propagujące taki ustrój w inny sposób. Stosownie do opinii Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Poznaniu, z 26 czerwca 2017 roku, ze zbioru nazw ulic Wągrowca zmianie winny
ulec nazwy 23 Stycznia i Leona Kruczkowskiego. Jednocześnie, stosownie do
wytycznych zawartych w tej opinii. Nazwa Plac Zwycięstwa nie ulega zmianie.
Przyjmuje się, że nazwa ta stanowi wyraz upamiętnienia zwycięstwa koalicji
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antyhitlerowskiej nad Rzeszą Niemiecką w 1945 roku. Podjęcie niniejszej uchwały
stanowi realizację obowiązku wynikającego z ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Koszty związane z realizacją uchwały (wymiana
tablic z nazwami ulic) wyniosą 650 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Głos zabrał radny - Jakub Zadroga.
Otrzymywanie dzień przed sesją materiałów można określić mianem lekceważenia
radnych miejskich. Ogranicza to również możliwości czasowe na zapoznanie się
z materiałami na sesję. Myślę, że przez ten rok mieliśmy dużo czasu na zmianę
nazwy ulic i zmiana na dzień przed koniecznością dokonania korekt nazw jest faktem
istotnie kontrowersyjnym.
Głos zabrał radny – Mieczysław Wołejko.
Nazwy ulic mają swoją historię. Już w przeszłości nazewnictwo wzbudzało emocje.
W mojej pamięci są czasy komunistyczne i jest to okres o charakterze bolesnym.
Czasy gdy hasło „Lech Wałęsa” miało być wpisane w encyklopedię i próbowano
zdyskredytować tę osobę są tutaj dosyć podobnym przykładem. Reasumując
stwierdzam, że zmiany wprowadzane w ten sposób nie są możliwe i nie mają
jakiegokolwiek poparcia.
Głos ponownie zabrał Sławomir Wojcieszak – Kierownik Wydziału Gospodarki
i Rozwoju Miasta.
O opinię ubiegaliśmy się już w zeszłym roku, więc trudno mieć pretensje do Instytutu
Pamięci Narodowej o tak późne wydanie opinii, gdyż na pewno ma tych kwestii do
sprawdzenia dużo więcej.
Następnie pytanie zgłosił radny – Zbigniew Byczyński.
Dlaczego zmiana nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego na ulice Stanisława Lema?
Skąd wynika ta propozycja?
Odpowiedzi udzielił Sławomir Wojcieszak – Kierownik Wydziału Gospodarki
i Rozwoju Miasta.
Propozycje nazw wysunął organ wykonawczy.
Na tym dyskusje zakończono.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały było
Za odrzuceniem uchwały było
Od głosu wstrzymał się
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radnych.
radnych.
radny.
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Rada Miejska 6 głosami „za” 9 – „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”
podjęła decyzję o odrzuceniu uchwały o zmianie nazwy ulic.
Projekt odrzuconej uchwały o zmianie nazwy ulic stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
ad.pkt. 4
Główny Specjalista ds. środków zewnętrznych – Damian Jaskólski w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy
miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy
w Mieście i Gminie Wągrowiec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na
lata
2014-2020,
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3 Energia,
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
i utworzenia partnerstwa z Gminą Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w związku z ogłoszeniem przez
Zarząd Województwa Wielkopolskiego naboru wniosków o dofinasowanie projektów
polegających na budowie instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych z wykorzystaniem energii słonecznej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś 3.1.1 Wytwarzanie energii
z odnawialnych źródeł energii, zaistniała możliwość aplikowania o dofinansowanie
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby indywidualnych
budynków mieszkalnych, w szczególności instalacji fotowoltaicznych. W związku
z faktem, iż reguły konkursu umożliwiają realizację projektu w partnerstwie przez
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne
i finansowe na warunkach określonych w umowie partnerstwa postanowiono
o realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Wągrowiec. Działanie to jest tym bardziej
zasadne, iż zaowocuje zwiększeniem łącznej mocy zaplanowanych do budowy
instalacji, co z kolei może podwyższyć ocenę projektu. Istotne znaczenie dla podjęcia
partnerstwa ma również spójność terytorialna obu gmin, a także fakt, że projekt
wpisuje się w zadania i cele określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy
Miejskiej Wągrowiec na lata 2015-2020, przyjętym Uchwałą nr XI/55/2015, z dnia 17
września 2015 r. W efekcie realizacji projektu możliwa będzie redukcja emisji gazów
cieplarnianych, wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
podniesienie efektywności w zakresie działań inwestycyjnych gminy, w obszarze
zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło. Osiągnięte zostaną korzyści
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, płynące z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Mając na
uwadze powyższe powiedział, że podjęcie uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Pytanie zgłosił radny – Jakub Zadroga.
Ile osób wstępnie zamierza wziąść udział w tym programie?
Odpowiedzi udzielił Damian Jaskólski – Główny Specjalista ds. środków
zewnętrznych.
Z miasta Wągrowiec jest to 76 gospodarstw domowych, a z gminy Wągrowiec –
146.
Na tym dyskusję zakończono.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy miejskiej
Wągrowiec do realizacji projektu partnerskiego pn. „Słoneczne dachy
w Mieście i Gminie Wągrowiec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu
Operacyjnego
na
lata
2014-2020,
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 3 Energia,
Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii
i utworzenia partnerstwa z Gminą Wągrowiec.
Uchwała Nr XXXVI/230/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt. 5
Pani Alina Dotka – Skarbnik Miejski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok i o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2017-2033.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że w planie dochodów budżetu na 2017
rok zwiększa się dochody w zakresie rozdziału 80104 – Przedszkola o kwotę
16.262,10 zł, w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania
za zalanie pomieszczeń przedszkolnych w Przedszkolu Nr 6 jednocześnie
zwiększając o tę kwotę planu wydatków przedszkola z przeznaczeniem na
wykonanie prac remontowych.
Uruchamia się wolne środki w wysokości 100.000,00 zł przeznaczając na
następujące zadania:
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
10.00,00 zł
1. na realizację projektu pn. „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie
Wągrowiec” (przygotowanie dokumentacji w związku z
aplikowaniem o środki finansowe z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na montaż instalacji fotowoltaicznych)”
Drogi publiczne gminne
10.000,00 zł
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1. na zadanie pn. „Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta
Wągrowca”
Oświata i wychowanie
1. zwiększenie środków niezbędnych na adaptację pomieszczeń 15.000,00 zł
przedszkolnych (Przedszkole Nr 7) na sale dydaktyczne
2. zwiększenie środków na „Opracowanie dokumentacji projektowej 65.000,00 zł
i budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 (plan po zmianie
315.000,00 zł)
Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 7.053.368,68 zł.
Pozostałe zmiany w planie wydatków budżetu związane są z bieżącą jego realizacją.
Zmianie ulega również załącznik do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.
Nazwa
Kwota
Przychody
7.053.368,68
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy § 950
Rozchody

7.053.368,68
3.056.311,68

Wykup innych papierów wartościowych § 982
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992

2.700.000,00
356.311,68

Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Głos zabrał radny – Adam Kiełbasiewicz.
Adaptacja holu na salę dydaktyczną nie do końca spełnia wymagania BHP i PPOŻ.
Stąd moja obawa o bezpieczeństwo dzieci.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta - Krzysztof Poszwa.
Obawy są bezzasadne. Po konsultacjach stwierdzono, że są takie możliwości i w/w
adaptacja będzie spełniała wszelkie kryteria bezpieczeństwa.
Na tym dyskusję zakończono.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały było
14
radnych.
Za odrzuceniem uchwały było
0
radnych.
Od głosu wstrzymało się
2
radnych.
Rada Miejska 14 - głosami „za” przy 2 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Uchwała Nr XXXVI/231/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

7

ad.pkt. 6
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 tej uchwały powiedziała, że zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2017roku, dokonano następujących zmian w załączniku określającym szczegóły
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2017-2033:
48.262,10 zł
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
48.262,10 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
73.262,10 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych
75.000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
- 3.997.057,00 zł
Zwiększenie przychodów
100.000,00 zł
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadania
o charakterze bieżącym:
- „Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Wągrowca” – o łącznym limicie
nakładów 60.000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2020,
- Opracowanie aktualizacji „Gminnej ewidencji zabytków” i „Gminnego programu
opieki nad zabytkami dla Miasta Wągrowca na lata 2018-2021” – o łącznym limicie
nakładów 7.650,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2020
(umowa zostanie zawarta w 2017 roku, natomiast płatność za wykonanie przedmiotu
umowy nastąpi w 2018 roku).
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadanie
o charakterze majątkowym:
- „Słoneczne dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” – o łącznym limicie nakładów
490.000,00 zł oraz okresie realizacji 2017-2018. Na zadanie na etapie składania
wniosku o dofinansowanie należy zapewnić środki na pokrycie kosztów wkładu
własnego oraz całości wydatków niekwalifikowanych. Zabezpieczone środki dotyczą
instalacji służącej do wytwarzania energii pochodzącej z energii słonecznej tylko dla
gospodarstw domowych z terenu miasta Wągrowca. Partnerem projektu jest Gmina
Wągrowiec.
W 2018 roku zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 480.000,00 zł z tytułu
wnoszonych wpłat przez gospodarstwa domowe na pokrycie wkładu własnego oraz
wydatków niekwalifikowanych montażu instalacji fotowoltaicznych w związku
z projektem „Słoneczne dachy Miasta i Gminy Wągrowiec”.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
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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.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXVI/232/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt. 7
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o nadaniu statutu Szkole Podstawowej
nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że w związku z koniecznością
dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Uchwałą nr
XXX/202/2017 Rada Miejska w Wągrowcu w dniu 30 marca 2017 r. postanowiła
przekształcić Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1
w Wągrowcu. Zgodnie z art. 88 ust. 7 ww. ustawy organ zakładający nową szkołę
nadaje tej szkole pierwszy statut. Powiedziała, że statut ten jest przygotowywany od
czerwca 2017 r. Do 22 sierpnia 2017 r. oczekiwaliśmy na rozporządzenia potrzebne
do jego przygotowania. Był on przygotowywany przez firmę zewnętrzną.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W związku z koniecznością przeprowadzenia korekt zaproponowała radnym
przyjęcie następujących autopoprawek:
a) § 1 – skreślony zostaje ust. 8 o treści następującej:
„Szkoła Podstawowa nr 1 w Wągrowcu oraz mogą być informacje dodatkowe,
takie jak: adres, telefon, NIP, REGON, itp.”;
b) § 3 – skreślony zostaje ppkt. 8 o treści następującej:
„organ prowadzący szkołę – należy przez to rozumieć Gminę miejską
Wągrowiec”;
c) § 3 – ppkt. 9 nabiera brzmienia:
„organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy rozumieć Wielkopolskie
Kuratorium Oświaty” – było „Kuratorium Oświaty w Wągrowcu”;
d) § 8 ust.1 ppkt. 21 nabiera brzmienie:
„zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub dyscyplinarne, jeżeli z uwagi na powagę sytuacji
i wiarygodność zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania
obowiązku pracy” – było „obowiązku szkolnego”;

9

e) § 10 ust. 2 nabiera brzmienia:
„W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców
uczniów danego oddziału” – skreślono „ w szkołach”;
f) §
16
–
zostaje
skreślony
ust.
3
o
treści
następującej:
„Formy spełniania zadań wychowawcy w oddziale klasy powinny być
dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych
szkoły”;
g) § 17 ust. 3 – nabiera brzmienia:
„W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
określonych w ust. 1 w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla
ucznia łączny czas tych zajęć” – było „w ust. 3”.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Głos zabrał radny – Jakub Zadroga.
Zastanawia mnie fakt wykonywania tak ważnego dokumentu przez firmę zewnętrzną
i możliwość wystąpienia tylu błędów. Jest to świadectwo tego jaka to jest firma.
Należy zaznaczyć również, że statut ten jest to swoista forma „kopiuj-wklej”,
stanowiąca mizerną ocenę wykonawcy. Chciałbym zgłosić następujące poprawki do
statutu:
1) § 1 pkt. 1 – brak jest siedziby szkoły, powinno być:
„Szkoła nosi nazwę – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wągrowcu, ul. Św.
Wojciecha 20”;
2) kolejna kwestia to brak informacji dotyczących organizacji szkoły, szczególnie
oddziałów sportowych i przedszkolnych, czego nie zauważyłem w statucie;
3) § 22 ust. 12 według mnie są to bardziej zadania bibliotekarza niż biblioteki;
4) na stronie 72 mamy § 55 i na stronie 75 mamy również § 55 – jest to
ewidentny błąd w numeracji;
5) § 62 – brak jest nagłówka stwierdzającego, że tematyka dotyczy kar.
Następnie zadała pytanie radna – Danuta Strzelecka-Purczyńska.
Czy Rada Pedagogiczna zaakceptowała ten statut? Czy zostało im to narzucone?
Odpowiedzi udzieliła Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty.
Projekt nie podlega opiniowaniu i został skonsultowany z wicedyrektorem gimnazjum.
Statut bazuje na tym, który funkcjonuje. Te części zaktualizowano, które działają na
nowych zasadach prawnych.
Głos zabrał radny – Mieczysław Wołejko.
Należy pochwalić postawę radnego – Jakuba Zadrogę za konkretne i rzeczowe
przeanalizowanie statutu. Taki dokument można poprawić w formie korekty lub
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autopoprawki w przypadku większych zmian. Proponuje zmiany w postaci
autopoprawki.
Głos zabrała Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty.
Czas na zapoznanie ze statutem był krótki, ale musieliśmy czekać na rozporządzenia
do dnia 22 sierpnia 2017 r. Bazowaliśmy na projektach, a praca w takim trybie
i prostowanie błędów nie jest łatwe.
Głos ponownie zabrał radny – Jakub Zadroga.
W dokumencie panuje chaos. Czy nie można było bazować na starym statucie? Ten
obecny nie jest do przyjęcia w tej formie.
Głos zabrał radny – Dariusz Bąk.
Składam wniosek o odrzucenie statutu i omówienie na nadzwyczajnej sesji
w późniejszym terminie.
Głos zabrał radny – Adam Kiełbasiewicz.
Proszę o przerwanie sesji i zwołanie w przyszłym tygodniu celem dokonania
autopoprawek.
Głos zabrał Sekretarz – Marek Sturma.
Jest możliwa przerwa i wznowienie we wtorek.
Głos zabrała radna – Danuta Strzelecka-Purczyńska.
Proszę o przekazanie materiałów na dwa dni przed sesją.
Głos zabrał radny – Jakub Zadroga.
Proponuje spotkać się w środę.
Głos zabrał Sekretarz – Marek Sturma.
W poniedziałek dostarczymy dokumenty.
Głos zabrał Przewodniczący Rady – Wiesław Zając.
Nie zamykamy obrad. Dokończymy je w środę. Czy będą do tego czasu poprawki ? –
zapytał Panią Kierownik Wydziału Oświaty – Mariolę Czelną.
Głos zabrała Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty.
Postaram się na poniedziałek przygotować materiały poprawione.
Głos zabrał Przewodniczący Rady – Wiesław Zając.
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Spotkamy się w środę 30 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00, a teraz podejmujemy
głosowanie za przerwaniem obrad.
Głos zabrał radny – Jakub Zadroga.
Czy można zrobić przerwę Panie Sekretarzu?
Głos zabrał Sekretarz – Marek Sturma.
Poproszę o 15 minut przerwy.
Po 15-minutowej przerwie głos zabrał Sekretarz – Marek Sturma.
Jest możliwość przerwania sesji zgodnie z § 11 Regulaminu Rady Miejskiej,
stanowiącego załącznik do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec. Zatem możliwe jest
przegłosowanie przerwy w obradach sesji celem dokonania poprawek w statucie.
Prowadzący obrady zabrał głos i poddał pod głosowanie zarządzenie przerwy
w obradach.
Radni jednogłośnie przegłosowali powyższą kwestię i obrady zostaną obopólną
decyzją wznowione dnia 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 16.00.
Po głosowaniu przerwano obrady.

30 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00 kontynuowano obrady XXXVI-tej
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu, a zakończono o 16.30.
Otwarcia obrad drugiej części XXXVI 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 jej obradach uczestniczyło 18 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Zbigniew Byczyński;
- Jacek Dzwoniarski;
- Andrzej Reis.
Lista obecności stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pani Alina Dotka – Skarbnik Miejski;
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta;
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Pani Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty,
Pani Marzena Borowińska – Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.

Sekretarz obrad - nadal funkcję tę pełnił radny Marek Drobik.
Protokolant – nadal funkcję tę pełniła Daria Szwedziak.
Pan Przewodniczący poinformował Wysoką Radę, iż w związku z zarządzeniem
przerwy w obradach nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu w dniu 24
sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Wągrowcu postanowiła kontynuować jej obrady
w dniu 30 sierpnia 2017 r., tj. w dniu dzisiejszym. Poprosił on o dalszą realizację
punktu 7.
Pani Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o nadaniu statutu Szkole Podstawowej
nr 1 w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20, w którym uwzględniono wszelkie
poprawki.
Powiedziała, że przerwa zarządzona dnia 24 sierpnia 2017 r. została przeznaczona
na dokonanie poprawek w projekcie statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu,
ul. Św.
Wojciecha 20. Statut, który Państwo otrzymali został poprawiony
i uwzględniono wszelkie błędy stylistyczne, ortograficzne oraz te wynikające
z techniki prawodawczej. Wartość merytoryczna statutu nie uległa zmianie. Dodam
jeszcze, że nadanie tego dokumentu wynika z przepisów Prawa oświatowego, gdyż
koniecznością było dostosowanie sieci szkół podstawowych do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Uchwałą nr XXX/202/2017 Rada Miejska w Wągrowcu w dniu 30 marca 2017 r.
przekształcającą Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr
1 w Wągrowcu. Zgodnie z art. 88 ust. 7 ww. ustawy organ zakładający nową szkołę
nadaje tej szkole pierwszy statut. Proszę o przyjęcie powyższej uchwały jak
w załączniku nr 9 do protokołu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Głos zabrał radny – Jakub Zadroga i zadał następujące pytania.
Przez kogo był poprawiany statut? Przez firmę zewnętrzną czy Państwa? Jakie
wynagrodzenie otrzymała firma zewnętrzna za jego wykonanie i czy poniesie
konsekwencje wykonania swej pracy z tak licznymi błędami?
Chciałbym również zgłosić następujące uwagi w statucie:
1. nadal w § 1 ust. 1 nie mamy siedziby szkoły, co jest wymagane ustawowo,
powinno być: „Szkoła nosi nazwę – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wągrowcu,
ul. Św. Wojciecha 20”;
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2. § 2 ust. 3 – występuje powtórzenie „w sprawie w sprawie”, proszę
o wykreślenie;
3. na stronie 8 (§ 7) numeracja kończy się na ppkt. 14, a na stronie 9 mamy
ppkt. 18, należy tu się zastanowić czy jest to błąd w numeracji czy pominięte
podpunkty;
4. Na stronie 36 §34 mamy numerację 1, 2, 3, 4 i na stronie 37 ponownie
numeracja rozpoczyna się od 2 i mamy ust. 2, 3 i 4 ponownie;
5. § 46 ust. 13 powinien brzmieć następująco:
„Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt. 1-5 są ocenami pozytywnymi,
natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o
którym mowa w ust. 12 pkt. 6” – ustęp ten odwołuje się do ustępu 12, a nie 13
jak jest w tym dokumencie;
6. na stronie 51 § 49 ust. 6 w opisie wymagań dotyczącym oceny celującej
czytamy: „Wyrażać chęć poszerzania wiedzy z danego przedmiotu
wykraczającą poza podstawę programową” i jest to kwestia absurdalna,
ponieważ ocena chęci jest kwestią niemożliwą.
Następnie głos zabrała Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty.
Kwestię § 49 ust. 6 (str. 51) – opis wymagań dotyczący oceny celującej – należy to
skonfrontować z rozporządzeniami, ponieważ firma przygotowująca ten dokument
działała w oparciu o nie i konieczna jest bardziej wnikliwa analiza. Na tą chwilę nie
możemy podejmować tego typu decyzji, gdyż jeśli rozporządzenie tak określa to musi
to pozostać w ten sposób sformułowane.
Statut został przygotowany przez firmę „EMPIRIĘ” i był to koszt 1.460,00 zł (słownie:
jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Z firmą tą mamy zawartą
umowę od momentu przygotowania projektu do końca roku 2017. Do 22 sierpnia
2017 roku wprowadzono 39 nowych rozporządzeń dotyczących zmian w szkołach
i nadal takie rozporządzenie powstają. Wobec tego opieka firmy zewnętrznej jest
konieczna. Po zgłoszeniu tej firmie zastrzeżeń obniżono koszt usługi do 740,00 zł
(słownie: siedemset czterdzieści złotych 00/100). Statut został odesłany do w/w firmy
do poprawy i wersja poprawiona nadal zawierała błędy. Zostały one stwierdzone po
analizie dokonanej przez Pana Sekretarza i Pana od spraw kadr. W związku z tym
zgłoszono konieczność odstąpienia całkowitego od kosztu wykonania. W ocenie
Wydziału Nadzoru Wojewody nie są to błędy o charakterze merytorycznym. Mają
charakter pisarski i zostaną one uwzględnione w trakcie poprawy statutu.
Głos zabrała radna – Iwona Matuszak-Łosińska i zadała pytanie.
Czy usunięcie 7 podpunktów w statucie nie wpłynęło na zmianę merytoryki tego
dokumentu? Czy nie są one tak ważne? Pozwolę sobie je wymienić:
a) § 5 ust. 1 ppkt. 2 – „Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego
określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna … przyjmuje

14

uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również
uczniów zamieszkałych poza obwodem”;
b) § 9 ust. 8 ppkt. 5 – „Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy
… podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów”;
c) § 10 ust. 3 (powinien być 4) - „Uchwalanie w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną [mowa o zadaniach rady Rodziców] … uchwalanie programu
wychowawczo-profilaktycznego”;
d) § 19 ust. 2 – „Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę
do dnia 29 maja danego roku. Organ prowadzący szkołę zatwierdza
niezwłocznie – po zasięgnięciu ustawowych opinii – zmiany do
zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły przygotowanego odpowiednio
przez dyrektora szkoły”;
e) § 31 ust. 4 – „Dyżury nauczycielskie ze względu na bezpieczeństwo osób
stanowiących społeczność szkolną na terenie szkoły obowiązuje zakaz
przebywanie osób nieupoważnionych”;
f) § 42 ust. 4 ppkt a) – „Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną
polegającą na:
a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy
i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach”;
g) § 50 ust. 4 – „Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana
uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III oddziału klasy szkoły
podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej”.
Podpunkty pominięte znajdują się w załączniku nr 7 – propozycji projektu
uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 w Wągrowcu,
ul. Św. Wojciecha 20 przedstawionej w trakcie sesji 24 sierpnia 2017 roku.
Ponawiam pytanie czy nie zmienia to formy merytorycznej tego dokumentu?
Proszę również o wniesienie poprawek o charakterze stylistycznym na stronie:
1. 17 - §14 ust. 5 ppkt 1 a) :
- „dyrektorem” – powinno być „Dyrektorem”,
- „radą pedagogiczną” – powinno być „Radą Pedagogiczną”;
2. 61 - § 54 ust. 3:
- „rady pedagogicznej” – powinno być „Rady Pedagogicznej”;
3. 78 - §71 ust. 2:
- „Statutu” – powinno być „statutu”.
Głos zabrała Mariola Czelna – Kierownik Wydziału Oświaty.
Poprawki, które dokonywaliśmy wspólnie z Panem Sekretarzem dotyczyły głównie
szaty dokumentu i techniki prawodawczej. Zmiany te nie wpłynęły na charakter
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merytoryczny statutu. Był on tworzony w oparciu o nowych 39 rozporządzeń. Od
września 2017 roku będziemy mieli do czynienia z nowymi rozporządzeniami i tutaj
o wartość merytoryczną będzie dbała firma zewnętrzna. Jeśli ta umowa zostanie
rozwiązana obowiązek ten spadnie na radę pedagogiczną.
Głos zabrał radny - Mieczysław Wołejko.
Nie ma co się dłużej tłumaczyć Pani Sprawozdawczyni, ponieważ jest to kolejny tekst
z błędami .
Na tym zakończono dyskusję.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z przedstawionymi poprawkami pisarskimi zaproponowanymi przez radnego –
Jakuba Zadrogę i radną – Iwonę Matuszak-Łosińską.
Za podjęciem uchwały opowiedziało się
Za odrzuceniem uchwały opowiedziało się
Od głosu wstrzymał się

12
5
1

radnych.
radnych.
radny.

Rada Miejska 12 głosami „ za”, 5 – głosami – „przeciw” przy 1 – głosie –
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o nadaniu statutu Szkole Podstawowej nr 1
w Wągrowcu, ul. Św. Wojciecha 20.
Uchwała Nr XXXVI/233/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący obrady

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu
Sekretarz obrad

/ Marek Drobik /

Protokolant

/ Daria Szwedziak /

