Protokół Nr XXXVII/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 września 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1900.
Otwarcia obrad XXXVII 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 Krzysztof Tyborski.
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:
- XXXIII sesji z 22 czerwca br. został przyjęty przez Radę jednogłośnie;
- XXXIV nadzwyczajnej sesji z 20 lipca br. został przyjęty przez Radę 18 –
głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących;
- XXXV uroczystej sesji z 22 lipca br. Radę 16 – głosami „za” przy 4 – głosach
„wstrzymujących;
- XXXVI nadzwyczajnej sesji z 24 i 30 sierpnia br. Radę 17 – głosami „za” przy 3
– głosach „wstrzymujących;
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe dwa punkty
o treści:
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- „Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu”;
- „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”. (po punkcie 6
porządku obrad).
Powyższy wniosek Burmistrza został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołów z:
- XXXIII sesji z 22 czerwca br.;
- XXXIV nadzwyczajnej sesji z 20 lipca br.;
- XXXV uroczystej sesji z 22 lipca br.;
- XXXVI nadzwyczajnej sesji z 24 i 30 sierpnia br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca, o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Wągrowcu.
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10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania
rzek Nielby i Wełny.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczona
odpowiedzialnością w Wągrowcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego projektu nowego statutu Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad. pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej niniejsze pisma, które są do wglądu
w biurze Rady:
- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
(anonim),
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- mieszkańców Wągrowca w sprawie pomocy finansowej, które wpłynęło do
Rady Miejskiej za pośrednictwem Biura Dialogu i Korespondencji Prezydenta
RP,
- mieszkańca Wągrowca w sprawie zainstalowania oświetlenia w ulicach:
Stanisława
Wyspiańskiego,
Tadeusza
Boya-Żeleńskiego,
Leona
Kruczkowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Leopolda Staffa oraz Marii
Dąbrowskiej.
Pisma te zgodnie z właściwością Przewodniczący Rady przekazał Panu
Burmistrzowi.
Ponadto poinformował radnych, że do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęły
następujące pisma:
- mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości „Wróblewskiego 1”
oraz „Wróblewskiego 5” – petycja w sprawie złego stanu ulicy ks.
Wróblewskiego oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w tym
rejonie,
- mieszkańców ulicy Bartodziejskiej w sprawie budowy parku rehabilitacyjnego
dla seniorów,
- Redaktora Naczelnego Portalu WRC w sprawie udzielenia informacji
publicznej,
- Miejskiej Rady Seniorów w sprawie zaplanowania w budżecie środków na
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Pile
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o informacji o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Wągrowca za pierwsze półrocze 2017 roku.
Powiedział również radnym, że do Rady Miejskiej w Wągrowcu wpłynęła skarga
mieszkańców Wągrowca na Burmistrza Miasta Wągrowca, którą to Rada 19 –
głosami „za przy 1 – głosie „wstrzymującym” przekazała celem rozpatrzenia do
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając w okresie między sesjami
uczestniczył:
- 23 czerwca w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2;
- 25 czerwca na zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu
w Miejsko-gminnych zawodach pożarniczych, które odbyły się w Pawłowie Żońskim;
- 8 lipca w zakończeniu obozu naukowego nt. analizy stanu jeziora Durowskiego;
- 20 lipca w inauguracji zlotu młodzieży polonijnej w Wielspinie;
- 23 lipca we mszy świętej w intencji mieszkańców naszego miasta;
- 19 sierpnia w obchodach 150-lecia Pałuckiego Banku Spółdzielczego
w Wągrowcu;
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- tego samego dnia w obchodach Wągrowieckiego Święta Plonów;
- 2 września wspólnie z Burmistrzem w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w uczestniczył Narodowym Czytaniu Wesela Stanisława Wyspiańskiego;
- 4 września w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2;
- 9 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji II Zjeździe Gwiazd Piłki Ręcznej
w trakcie którego odbył się I Memoriał Andrzeja Szymczaka legendarnego
bramkarza;
- 15 września w Muzeum Regionalnym w otwarciu 3 wystaw: Telewizyjny Turniej
miast. Lubartów – Wągrowiec, Osobowości ze zbiorów Muzeum Regionalnego,
Ślady (nie)pamięci. Dzieje Wągrowieckich Żydów;
- 16 września w otwarciu wernisażu przyrodniczego w Miejskim Domu Kultury.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
14 września tematem posiedzenia była analiza wykonania budżetu miasta za
I półrocze 2017 rok. 21 września na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedział, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała 3 razy. 5 września komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe, którego
tematem była informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. 19 września komisja spotkała się
z prezesami klubów sportowych i trenerami. Tematem posiedzenia była ocena
bieżącej sytuacji. 21 września na wspólnym posiedzeniu i zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych. Poinformowała również radnych, że
komisja na posiedzeniu 19 września sformułowała do Burmistrza trzy wnioski:
- o wydanie zarządzenia w sprawie otwarcia oddziałów klas IV-VII w Szkole
Podstawowej Nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2018/2019;
- o zakup tatami dla Klubu Karate Tiger w Wągrowcu;
- o umożliwienie nieodpłatnego korzystania z sali gimnastycznej Klubowi Karate
Tiger.
Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 23 sierpnia w uroczystościach z okazji Imienin Miasta;
- 31 sierpnia w koncercie gitarowym, w ramach Festiwalu Akademii Gitary, MDK,
koncertowali: Adam Skrętny i Tomasz Szmidt;
- 1 września w uroczystościach z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej;
- 1 września w spotkaniu Burmistrza Miasta z dyrektorami placówek oświatowych
- 2 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wągrowcu w Narodowym Czytaniu

6

"Wesela" (akcja pod patronatem pary prezydenckiej);
- 3 września w dożynkach powiatowo-gminnych w Siedleczku
- 4 września w inauguracji nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz
w Szkole Podstawowej nr 3;
- od 8 do 10 września w Ogólnopolskiej Sesji Dziennikarskiej zorganizowanej przez
Powiat Wągrowiecki;
- 20 września w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej społeczności
niemieckiej na cmentarzu poewangelickim w Wągrowcu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła trzy posiedzenia. 13 września odbyła
posiedzenie wyjazdowe, którego tematem była realizacja inwestycji związanych
z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. 20 września tematem komisji był Wągrowiec
w przededniu sezonu grzewczego. 21 września na wspólnym posiedzeniu
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.

ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Krzysztof Poszwa złożył Radzie sprawozdanie z realizacji
uchwał podjętych na ostatniej sesji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
zwycięstwem drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu zakończyły się
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które w niedzielę 25 czerwca
rozegrane zostały w Pawłowie Żońskim. Nasi druhowie rywalizowali w kategorii
seniorów z reprezentacjami siedmiu jednostek OSP, a dzięki tryumfowi
w zawodach zakwalifikowali się do Powiatowych Zawodów SportowoPożarniczych. Burmistrz miał przyjemność pogratulować naszym strażakom tego
sukcesu i kibicować im ponad dwa miesiące później, 10 września, gdy na
stadionie OSiR odbywały się zawody powiatowe, których gospodarzem
i współorganizatorem było miasto Wągrowiec. Tym razem zwyciężyli ochotnicy
z Łekna, co jednak najważniejsze dla wszystkich strażaków, to fakt, że mieli on
kolejną okazję do doskonalenia swoich umiejętności;
26 czerwca Burmistrz Wągrowca gościł w ratuszu grupę 19 studentów
z Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii w Niemczech oraz Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy przyjechali do naszego miasta wraz
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z pięcioosobową kadrą naukową. Dzięki współpracy tych uczelni z naszym
miastem, już ósmy rok z rzędu Wągrowiec był miejscem odbywania praktyk
letnich pn. Międzynarodowa szkoła letnia. W tym roku w wakacyjnych praktykach
wzięli udział studenci kierunków związanych z ochroną środowiska, rekrutujący
się z takich krajów, jak Niemcy, Nigeria, Chile, Indonezja, Kazachstan,
Bangladesz, Indie, Tajwan, Hongkong, Honduras, Ghana, USA i Polska.
Z uczestnikami tych praktyk, prowadzonych pod kierunkiem profesora Ryszarda
Gołdyna oraz doktor Beaty Messyasz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, spotkał się ponownie dwa tygodniu później, podczas podsumowania
przeprowadzonych badań. Jak się okazało, kolejny rok z rzędu stan Jeziora
Durowskiego się poprawił. Świadczy o tym m.in. wzrost liczby okrzemek –
mikroorganizmów charakterystycznych dla jezior o dobrych warunkach
środowiskowych. Po raz kolejny potwierdziły się informacje, że najwięcej
zanieczyszczeń do naszego jeziora spływa z Jeziora Kobyleckiego;
26 czerwca uczestniczył w uroczystości absolutoryjnej 43 studentów studiów
licencjackich w Wydziale Zamiejscowym w Wągrowcu Gnieźnieńskiej Szkoły
Wyższej Milenium. Dyplomy ukończenia szkoły wyższej na kierunkach:
pedagogika oraz zarządzanie studenci odebrali z rąk rektora uczelni, profesora
GSW dr. Huberta Palucha oraz dziekana Wydziału Zamiejscowego dr. Mikołaja
Orlikowskiego;
następnego dnia w hotelu „Pietrak” gościł uczestników wojewódzkiej konferencji
pn. Likwidacja smogu poprzez rozwijanie lokalnych zintegrowanych systemów
ochrony środowiska, którzy podczas kilkugodzinnych obrad zgodnie stwierdzili,
że aby poprawić jakość powietrza, którym oddychamy potrzebny jest wspólny
wysiłek, rządu, samorządów oraz wszystkich użytkowników domowych pieców.
W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób z całej Wielkopolski, żywo
zainteresowanych
tematyką
ochrony
środowiska
i
zapobiegania
zanieczyszczeniom powietrza. Burmistrz miał przyjemność przedstawić im dobre
praktyki kreowania polityki ochrony środowiska na przykładzie Wągrowca,
jesteśmy wszak jednym z pierwszych miast w Wielkopolsce, które opracowało
plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 i które, dzięki skutecznemu
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ten plan już wdraża;
podczas wyjazdowego posiedzenia Związku Komunikacyjnego Berlin –
Branderburgia, które 7 lipca odbyło się w naszym mieście Włodzimierz
Wilkanowicz, prezes spółki Koleje Wielkopolskie, potwierdził zamiar utworzenia
w Wągrowcu Punktu Utrzymania Taboru Szynobusów Kolei Wielkopolskich.
W ramach inwestycji, której koszt szacuje się na ok. 45 mln złotych, na terenie
2,5 ha powstanie hala, w której zabiegom konserwującym, czyszczeniu
i sprzątaniu poddawanych będzie mogło być jednocześnie do dziesięciu
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szynobusów. Zakład ten zatrudni ok. 30-40 pracowników i zacznie działać
w drugiej połowie 2019 roku;
11 lipca podpisał z Panem Jackiem Grabowskim, Prezesem Zarządu firmy JackBud, umowę na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3
w Wągrowcu. Prace przy tej tak bardzo potrzebnej inwestycji już się rozpoczęły,
przypomniał tylko, że ich celem jest budowa nowej sali gimnastycznej wraz
z szatniami, natryskami, gabinetem lekarskim oraz magazynem na sprzęt
sportowy. Ponadto wybudowane zostanie połączenie między salą gimnastyczną
a istniejącą częścią budynku szkoły z jednoczesnym zapewnieniem zarówno
wewnątrz obiektu, jak i na terenie przyległym, pełnego dostępu do infrastruktury
dla uczniów niepełnosprawnych. Zakończenie budowy planowane jest do końca
maja 2018 r.; Całkowita wartość projektu to prawie 4,5 mln złotych, z czego
prawie 3,2 mln zł to kwota bezzwrotnego dofinansowania, które otrzymało miasto
na realizację tej inwestycji;
aż 60 załóg z całej Polski, ale także Francji i Niemiec, przyjechało do naszego
miasta na II Wągrowiecki Zlot Caravaningu, który od 14 do 16 lipca odbył się na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji;
następnego dnia w sali kina Miejskiego Domu Kultury uczestniczył w uroczystej
sesji Rady Miejskiej, by z okazji zbliżających się imienin patrona miasta św.
Jakuba Apostoła, podsumować działalność naszego samorządu w minionych
dwunastu miesiącach;
22 lipca w naszym mieście odbyły się również: Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca (wzięło w nim udział dziesięć par,
a nagrody zwycięzcom wręczył w imieniu Burmistrza Wiceburmistrz Bogdan
Smykowski), oraz V Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza
Miasta Wągrowca, który zgromadził rekordową liczbę 34 par, a także, po raz
dwudziesty, Wągrowiecki Festyn Cysterskiego, na którym - przy licznych
stoiskach, warsztatach i pokazach, a także koncertach - bawiło się tysiące
mieszkańców naszego miasta;
tego samego dnia odwiedził Powiatową Komendę Policji, by z okazji obchodów
Święta Policji w imieniu mieszkańców naszego miasta podziękować
wągrowieckim dzielnicowym za ich trudną, codzienną służbę;
3 sierpnia, Zastępca Burmistrza Bogdan Smykowski oraz Rafał Miszczak,
reprezentujący firmę Concept Trade z Suchego Lasu podpisali umowę na
modernizację boiska do piłki nożnej przy ulicy Głównej Osiedla na Berdychowie.
Jak zapewnie wielu z Państwa wie, że inwestycja ta została już ukończona,
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niemal miesiąc przed planowanym terminem. W ramach podpisanej umowy
firma Concept Trade wyrównała teren boiska do piłki nożnej oraz wymieniła jego
nawierzchnię na sztuczną trawę. Tym samym będzie można z niego korzystać
niemal przez cały rok. Pod płytą boiska zamontowane zostały dreny
odprowadzające wodę,
a wokół murawy ze sztucznej trawy
zregenerowano trawniki. Powstało także oświetlenie (słupy oświetleniowe w
czterech rogach placu), które umożliwia grę, treningi i prowadzenie zajęć
sportowych niezależnie od pory dnia. Od wielofunkcyjnego boiska asfaltowego,
zmodernizowane boisko do gry w piłkę nożną jest teraz oddzielone ogrodzeniem,
wyregulowano także piłkochwyty, odnowione zostały ławki oraz wymieniono siatki
w bramkach. Koszt tej inwestycji to 681,6 tys. zł, w tym 320 tys. złotych stanowi
dofinansowanie, jakie nasze miasto uzyskało na ten cel od Ministra Sportu i
Turystyki. Firma Concept Trade wkroczy na plac budowy już 4 sierpnia. To już
piąte boisko, zmodernizowane lub zbudowane przez miasto w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy;
bezpieczniej i wygodniej jeszcze w tym roku będą dowozić i odbierać ze szkoły
rodzice dzieci uczących się w „czwórce”. 4 sierpnia Zastępca Burmistrza Bogdan
Smykowski oraz Jan Gralak, właściciel firmy „Grajan” z Klotyldzina podpisali
umowę na przebudowę dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 4.
Roboty budowlane potrwają do 15 listopada br. Inwestycja jest realizowana na
terenie obecnego parkingu znajdującego się pomiędzy szkołą a blokami
mieszkalnymi. W miejscu spękanej nawierzchni asfaltowej i nierównych
chodników powstanie nowy, bezpieczny i wygodny dojazd z parkingami. Umowa
obejmuje m.in.:
- przebudowę nawierzchni,
- rozbiórkę budynku gospodarczego,
- budowę zatok samochodowych do wysadzania i odbierania dzieci,
- przebudowę i budowę chodników,
- budowę 53 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób
niepełnosprawnych,
- wymianę oświetlenia i ustawienie nowej lampy,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- budowę nowego ogrodzenia z paneli systemowych wraz z bramą automatyczną
i dwiema furtkami.
Koszt wszystkich prac wyniesie 685 tysięcy złotych;
18 sierpnia odwiedził uczestników XV Ogólnopolskiego Zlotu Harcerskiego
Rodzin ZHR, który odbył się w naszym mieście. Trwał on prawie tydzień i wzięło
w nim udział ponad sto osób, które przyjechały ze wszystkich zakątków kraju;
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19 sierpnia, wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej, Wiesławem Zającem
wziął udział w uroczystościach związanych ze 150-leciem Pałuckiego Banku
Spółdzielczego w Wągrowcu. Bank ten jest najprawdopodobniej najstarszym
podmiotem gospodarczym na terenie naszego miasta. Za datę jego powstania
uznaje się rok 1867, kiedy to doszło do założenia „Towarzystwa Kredytowego dla
Miasta i Okolicy”. Swojego funkcjonowania Pałucki Bank Spółdzielczy nie
ogranicza tylko do działalności biznesowej. Jest mocno związany z Wągrowcem
i mieszkańcami, a dowodem na to jest wsparcie udzielane przez bank dla
inicjatyw sportowych i kulturalnych, a także mecenat imprez organizowanych
przez Miejski Dom Kultury w Wągrowcu;
tego samego dnia na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji obchodzono
I Wągrowieckie Święto Plonów oraz Okręgowe Dni Działkowców. W piknikowej
atmosferze tego święta wspaniale bawiły się setki wągrowczan. Wspólnie
z Marianem Praczykiem, Prezesem Okręgowego Zarządu Polskiego Związku
Działkowców w Pile, miał okazję podziękować działkowcom za ich pracę
i upiększanie Wągrowca. Warto odnotować, że w tym roku pierwsze miejsce
w konkursie na najładniejszy ogród działkowy w okręgu zdobył Rodzinny Ogród
Działkowy „Nad Nielbą”. Indywidualną nagrodę Okręgu Pilskiego – w konkursie
na najpiękniejszy ogród – otrzymali także wągrowieccy działkowicze, państwo
Natalia i Krzysztof Gryszczyńscy;
1 września ruszył program Młody Wągrowczanin +, z którego mogą korzystać
mieszkańcy Wągrowca w wieku od 7 do 18 roku życia. Pierwszym partnerem
programu, zainicjowanego przez burmistrza miasta Krzysztofa Poszwę, został
Zakład Komunikacji Miejskiej. Dzięki temu posiadacze Karty Młodego
Wągrowczanina mogą za darmo korzystać z przejazdów autobusami komunikacji
miejskiej. Aby otrzymać taką kartę wystarczy być mieszkańcem Wągrowca
w wieku 7-18 lat. Kilka dni później, 5 września program Młody Wągrowczanin+
zyskał nowego partnera. Zostało nim wągrowieckie Centrum Tańca ESPANIOL,
który oferuje 10% rabatu na zajęcia taneczne odbywające się w szkołach
podstawowych. Celem programu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności
do usług wspierających edukację i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży;
1 września wręczył nominacje dyrektorom wągrowieckich szkół podstawowych
i przedszkoli. Podczas spotkania z dyrektorami miał także okazję do złożenia
podziękowań za dotychczasową pracę Pani Hannie Andrzejewskiej, która
z końcem sierpnia odeszła ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 7 „Pod
Grzybkiem”, a także wręczyłem akty nadania stopni awansu zawodowego na
stopień nauczyciela mianowanego;
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tego samego dnia, w 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, złożył kwiaty
i zapalił znicze pod pomnikiem ofiar wojny przy ulicy Kościuszki. Pamięć
bohaterów i ofiar wojny uczciły również delegacje licznych instytucji i organizacji,
które podczas uroczystości pod pomnikiem wystawiły poczty sztandarowe.
Tegoroczne obchody rocznicowe poprowadzili Hubert Jezierski oraz Michał
Kliszewski ze Stowarzyszenia „Zapomniana historia”, którzy przypomnieli
uczestnikom uroczystości o tragicznych okolicznościach związanych z niemiecką
agresją i okupacją Wągrowca. Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Wiesławem Zającem oddał także pokłon pod tablicą upamiętniającą zburzenie
magistratu, pod gruzami którego 2 września 1939 roku zginął ówczesny
burmistrz miasta Szymon Wachowiak wraz z pięcioma pracownikami,
a następnie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz na grobie poległego burmistrza.
Tego samego dnia wieczorem w klasztorze oo. Paulinów odprawiona została
także msza święta w intencji ofiar II wojny światowej oraz poległych pod gruzami
ratusza;
2 września wziął udział w piątej w naszym mieście edycji Narodowego Czytania,
która odbyła w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tym roku wspólnie
czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Barwny język i dowcipne dialogi
tego arcydzieła sprawiły, że wszyscy świetnie się przy tej okazji bawili. Zadbali o
to m.in. podopieczni Pani Barbary Orzoł, którzy w aktorskiej interpretacji
brawurowo przeprowadzili uczestników Narodowego Czytania przez
najciekawsze fragmenty tego dzieła;
rekordową liczbę 58 żaglówek zgromadziły XLI Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa
Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz XXXIIII Jesienny Puchar Klas
w klasie Omega, które 2-3 września odbyły się na Jeziorze Durowskim
w Wągrowcu. Burmistrz miał zaszczyt uroczyście otworzyć te piękne zawody;
3 września stanął na czele delegacji naszego miasta, uczestniczącej
w dożynkach powiatowo-gminnych, które odbyły się w Siedleczku. Nasze miasto
podczas uroczystości reprezentowali także przedstawiciele wągrowieckich
rodzinnych ogrodów działkowych: Zofia Sobecka (ROD „Nad Nielbą”), Joanna
Juszczyk (ROD „Kolejarz”), Jan Białkowski (ROD im. Sz. Wachowiaka). Święto
było doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień rolnikom i wszystkim tym, którzy
pracowali w swoich ogrodach i gospodarstwach. Wśród wyróżnionych nagrodą
Herbu Powiatu Wągrowieckiego znalazł się także Rodzinny Ogród Działkowy
„Nad Nielbą”, o wyróżnienie którego Burmistrz wnioskował;
4 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W miejskich szkołach
podstawowych naukę podjęło dzisiaj łącznie 2472 uczniów, w tym 259
pierwszoklasistów. Szczególnie uroczysty charakter miała inauguracja roku
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szkolnego w „Trójce” przy ulicy Klasztornej, w której wziął udział w pasowaniu
pierwszoklasistów na uczniów. Dzięki przeprowadzonej przez miasto latem
termomodernizacji, szkoła zmieniła się nie do poznania. Nowe okna i drzwi
wejściowe, wymalowane ściany, nowoczesna kotłownia i wymienione grzejniki,
sprawiły że budynek bardzo się odmienił. Nie była to jednak jedyna inwestycja
oświatowa podjęta w okresie wakacji przez miasto. Warto przypomnieć, że latem
rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy
Letniej oraz budowa bezpiecznego parkingu z dojazdem przy Szkole
Podstawowej nr 4;
przy budynku byłego gimnazjum, obecnie Szkoły Podstawowej nr 1, jeszcze
w październiku powstanie nowoczesny plac zabaw. Umowę na realizację tej
inwestycji podpisał 5 września. Przewiduje ona wykonanie m.in. nawierzchni
z wylewanego poliuretanu, betonowych fundamentów pod urządzenia zabawowe
i małej architektury, ścieżki z kostki betonowej oraz montaż ośmiu urządzeń do
zabawy i ławki. Całość zostanie okolona trawnikiem oraz ogrodzeniem z furtką.
Koszt wykonania tego placu zabaw wyniesie 302 tys. zł. Zgodnie z umową prace
przy jego budowie zostaną ukończone do 20 października;
rekordowa liczba 6213 osób wzięło udział w głosowaniu IV edycji
wągrowieckiego budżetu obywatelskiego. Wągrowczanie zdecydowali, że
w przyszłym roku miasto wybuduje w Parku 600-lecia linarium. Swoje poparcie
dla tej inwestycji zadeklarowało aż 2996 osób, czyli niemal tyle samo, ile oddano
głosów na wszystkie zgłoszone projekty w ubiegłorocznej edycji budżetu
obywatelskiego. Zwycięski projekt przewiduje rozbudowę największego placu
zabaw w naszym mieście (w Parku 600-lecia) o linarium, które zgodnie
z przedstawioną koncepcją pomysłodawców kosztować będzie ponad 240 tys.
Złotych;
ponad 200 zawodników wzięło udział w dwóch turniejach piłki ręcznej, które 9
września odbyły się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wągrowcu przy okazji II
Zjazdu Gwiazd Piłki Ręcznej. W hali OSiR odbył się I Memoriał Andrzeja
Szymczaka, legendarnego bramkarza, brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich
w Montrealu. Patronat nad turniejem objął Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
Równolegle na stadionie OSIR im. Stanisława Bąka odbywał się II Handball
Grass Adventure, czyli Turniej Piłki Ręcznej na Trawie pod patronatem
Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej;
tego samego dnia podjęcie starań w sprawie utworzenia w naszym mieście
szkoły mistrzostwa sportowego zapowiedzieli uczestnicy II Zjazdu Gwiazd Piłki
Ręcznej w Wągrowcu. W zjeździe wzięło udział kilkunastu byłych reprezentantów
Polski, a jego kulminacyjnym punktem było spotkanie – konferencja z gwiazdami
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polskiej piłki ręcznej, w której wzięli udział wybitni reprezentanci Polski, m.in.
Zygfryd Kuchta (dzisiaj – Wiceprezes Zarządu ds. Szkolenia Sportowego
Związku Piłki Ręcznej w Polsce), Henryk Rozmiarek, Jerzy Garpiel oraz
wągrowczanin Damian Drobik (obecnie Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych
ZPRP). To właśnie podczas tej konferencji, działacze związkowi zapowiedzieli,
że rozpoczną starania o utworzenie w Wągrowcu szkoły mistrzostwa
sportowego. Jeśliby te starania się powiodły, nasze miasto stałoby się trzecim w
Polsce ośrodkiem działającym pod patronatem ZPRP, szkolącym
najzdolniejszych młodych szczypiornistów. Byłaby to ogromna nobilitacja dla
Wągrowca, jednak do jego powstania jest jeszcze długa droga. Powiedział, że
zrobimy wszystko, by realizacja tego pomysłu zakończyła się organizacyjnym
i sportowym sukcesem;
15 września uczestniczył w otwarciu trzech wystaw okolicznościowych
w Muzeum Regionalnym zorganizowanych z okazji zbliżającej się 30 rocznicy
istnienia tej placówki. Muzeum pękało w szwach, głównie za sprawą wystawy pt.
Telewizyjny turniej miast. Lubartów-Wągrowiec.27 IX 1987, bowiem wielu
mieszkańców miasta ciągle żywo wspomina to wydarzenie. Drugą ekspozycją
była wystawa pn. Osobliwości ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu,
a trzecią Ślady (nie)pamięci. Dzieje wągrowieckich Żydów i dotyczy ona historii
Żydów na wągrowieckiej ziemi;
16 września wręczył 24 uczennicom i uczniom stypendia i nagrody Burmistrza
Miasta Wągrowca za osiągnięcia naukowe i pozanaukowe w roku szkolnym
2016/2017. Wyróżnieni chłopcy i dziewczęta będą otrzymywać co miesiąc (przez
cały rok szkolny) 200 zł w ramach stypendium za wyniki w nauce, ci zaś, którzy
w minionym roku zdobyli wysokie miejsca w przeglądach artystycznych, na
olimpiadach i w konkursach szkolnych otrzymali jednorazową nagrodę
w wysokości 1000 zł. W uroczystości, która odbyła się w sali Kina Miejskiego
Domu Kultury wzięli udział rodzice dzieci, dyrektorzy szkół oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Wiesław Zając;
22 września symbolicznym odsłonięciem tablicy pamiątkowej, poświęconej
społeczności niemieckiej w Wągrowcu, przy udziale gości z partnerskiej gminy
Adendorf, uczczono historię wągrowieckich Niemców. W uroczystości, która –
w 500. rocznicę reformacji – odbyła się przy wejściu na dawny cmentarz
ewangelicki wzięli udział m.in. Burmistrz Adendorfu Thomas Maack oraz
członkowie
Wągrowieckiego
Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego
im. Stanisława Przybyszewskiego;
bezpłatne przejazdy autobusami komunikacji miejskiej przez cały dzień i rajd
rowerowy ulicami miasta – w taki m.in. sposób obchodzono Europejski Dzień
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Bez Samochodu, zachęcając wągrowczan do rezygnacji z poruszania się
samochodami. Na wągrowieckim Rynku odbyła się też impreza promująca,
ekologiczny transport i zdrowy tryb życia. Korzystając z obecności kilkuset
miłośników rowerów przypomniał, jak wiele nasz samorząd inwestuje ostatnio
w rozwój sieci dróg i ścieżek rowerowych, podziękowałem też wszystkim
uczestnikom rajdu za przyłączenie się do promowania Europejskiego Dnia Bez
Samochodu. Poinformował także wszystkich obecnych, że dzień wcześniej,
podczas VIII Targów Rowerowych BIKE EXPO w Kielcach uczestniczyłem w gali
rozdania nagród „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, podczas której nasze miasto
– za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej – zwyciężyło w kategorii gminy
miejskie i miejsko-wiejskie od 10 do 30 tys. mieszkańców, otrzymując certyfikat
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
25 września uczestniczył w inauguracji Roku Akademickiego Wągrowieckiego
Uniwersytetu III Wieku.
Na zakończenie poinformował radnych, że 18 września Wojewoda Wielkopolski
wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa ulicy
Kościuszki.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jakub Zadroga zabrał głos w sprawie wywiadu jakiego udzielił Pan
Burmistrz swojemu pracownikowi i przytoczył zdanie, które padło w tym wywiadzie –
„Po wyjątkowo skandalicznych wypowiedziach niektórych radnych, którzy
w niewybredny, wręcz chamski sposób zaatakowali panią kierownik, uznała ona, że
nie pozostaje jej nic innego, jak zrezygnować”. Nadmienił, że Burmistrz nie podaje
nazwisk radnych, którzy podczas ostatniej sesji zaatakowali panią kierownik i prosił
o podanie z imienia i nazwiska tych radnych. Zdaniem radnego na sesji była
prowadzona merytoryczna dyskusja i nikt z radnych nie obraził panią kierownik.
Burmistrz powiedział, że wszyscy byliśmy uczestnikami ostatniej sesji i wiemy co
się działo i że miało to charakter merytorycznej dyskusji. Jednak stwierdził, że
w trakcie tej dyskusji doszło do pewnych słów, które zdaniem Burmistrza i innych
osób były niewłaściwe i ostre. Oznajmił też, że ma prawo do takiej oceny i że
miało to wpływ na osobę referującą. Dalej mówił, że cała sytuacja z reformą
oświaty wywołuje potężne emocje nie tylko na sesji ale i w różnych mediach
i życzyłby sobie aby skupić się na merytoryce, a nie na ocenianiu i tworzeniu
sytuacji według oceny Burmistrza niewłaściwej.
Radny Mieczysław Wołejko przypomniał kazus byłego Przewodniczące Rady
i stwierdził, że była to podobna sytuacja i Pan Burmistrz żądał konkretu. Mówił, że
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jeżeli pisze się takie słowa jak „w sposób niewybredny” to one mają swoje
określenie. Nadmienił też, że na sesji była gorąca dyskusja, ale w żaden sposób
niewybredny. Zdaniem radnego było to nadużycie. Dalej mówił, że uczestniczył
w tej sesji i powiedział, że radny ma prawo do swojej oceny i to jest rzecz
bezdyskusyjna, która przysługuje radnemu. Nadmienił też, że jeden z radnych na
tyle się obraził, że nie podaje radnemu ręki. W wystąpieniu nawiązał również do
uchwały, która nie została podjęta na ostatniej nadzwyczajnej sesji w sprawie
zmiany nazw ulic i że Pan Burmistrz prawdopodobnie ma z tym problem.
Powiedział, że nie sprzeciwiał się tej uchwale, tylko nie podobał się radnemu
sposób jej procedowania. Oznajmił, że pozostały Panu Burmistrzowi jeszcze
3 miesiące na podjęcie decyzji w tej sprawie, bo Wojewoda dopiero po tym terminie
podejmie decyzję oraz, że jest jeszcze czas na rozmowę z mieszkańcami, po której
na sesji ponownie będzie można wywołać tą uchwałę i to będzie inny oddźwięk
i radni zapewne podejmą pozytywna decyzję
Radny Ryszard Rączkowski przyznał, że to on nie podaje ręki radnemu
Mieczysławowi Wołejko, dlatego, że obraził panią kierownik porównując Jej
wyksztalcenie do ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej. Powiedział, że dopóki
radny publicznie nie przeprosi na sesji panią kierownik to On nie poda ręki
radnemu.
ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta przedstawiła radnym
najważniejsze elementy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
I półrocze 2017 roku.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach do godziny 17.30.

W dalszej części sesji nie uczestniczył radny Dionizy Macioszek – stan
radnych do końca sesji wynosił – 19.

16

ad. pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla
„Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że ocenę aktualności miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje się w związku z art. 32 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1073).
Art. 32.1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz
albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji
zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz,
o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej,
w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz
w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne,
w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.
Dla obszaru miasta Wągrowca sporządzona została ocena aktualności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta wg
stanu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obejmującego 30 uchwał (Wykaz z dnia 06.07.2016 r. – zaktualizowany –
30.03.2017 r.) – Uchwała nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca, w tym aktualność miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada
w Wągrowcu.
W odniesieniu do ww. planu miejscowego wniesiony został 15 maja 2017 r.
wniosek, w sprawie dokonania zmiany w rejonie ulic: 11 Listopada,
Ks.Wróblewskieg i ul. Bartscha - części terenów usługowo - mieszkaniowych (Um),
w celu powiększenia terenów usługowych.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Burmistrz Wągrowca rozpatrzył wniosek i postanowił przystąpić do
trybu sporządzania zmiany planu miejscowego, zgodnie z przepisami
art. 32 i art. 14 ww. ustawy, umożliwiających przedstawienie wniosku Radzie
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Miejskiej w Wągrowcu w sprawie sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVII/2009
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 12 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 75 poz. 1038 z dnia 24.04.2009 r.).
Burmistrz Miasta Wągrowca wykonał analizę zagospodarowania omawianego
terenu Osiedla „Wschód”, uwzględniając stan zabudowy i ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
oraz ww. rozstrzygnięcia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 27 ustawy.
Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – Burmistrz Miasta Wągrowca przedstawił do
zaopiniowania MKU-A „Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla „Wschód”
w rejonie ul. 11 Listopada.
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Wągrowcu zaopiniowała
pozytywnie opracowaną analizę.
Wyniki końcowe
ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY
MIEJSCOWEGO
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
OSIEDLA „WSCHÓD” W REJONIE UL.11. LISTOPADA:
Analiza zasadności sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wskazuje:
1. zgodność ustaleń obowiązującego planu miejscowego Osiedla „Wschód”
w rejonie ul. 11 Listopada oraz wskazanej zmiany, poprzez nieznaczne
powiększenie terenów zabudowy usługowej, z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
2. ustalenia – Uchwały Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – wskazujące tereny
rozwojowe, jako rezerwę terenów przeznaczonych do zainwestowania, co
potwierdza stan zagospodarowania analizowanego obszaru.
3. strukturę przestrzenną mpzp Osiedla „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada,
w przeważającej części zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ośrodka
usługowego – wskazanego do zmiany przeznaczenia terenów oraz funkcji
realizowanych inwestycji.
4. zagospodarowanie terenu wykazuje niski popyt do zagospodarowania nowych
terenów mieszkaniowych – w ciągu 6-letniego okresu od uchwalenia planu
miejscowego. Powyższe wynika również z gniazdowego układu przestrzennego
miasta oraz lokalizowania usług, w tym usług handlu w obszarze śródmiejskim.
5. tereny przeznaczone do zabudowy, poza obwodnicą miejską, stanowią
peryferyjną część dla dalszego rozwoju i w związku z tym realizacja ośrodka
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usługowego może spowodować dalszy rozwój Osiedla „Wschód 2" – w rejonie ul.
11 Listopada.
Wnioski końcowe analizy.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
wyznaczonym obszarze lokalizacji ośrodka usługowego na Osiedlu „Wschód 2”
w rejonie ul. 11 Listopada – nieznacznie zmieni strukturę obszaru objętego uchwałą
Nr XXVII/200/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów Osiedla
„Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu.
W wyniku zagospodarowania wyznaczonego terenu usługowego może nastąpić
zaktywizowanie miejsc pracy, obsługi ruchu turystycznego, jak również strefy
podmiejskiej miasta Wągrowca.
Wyniki oceny aktualności planu pozwalają na uzasadnioną ocenę zmiany
obowiązującego miejscowego planu i stwierdzenia braku aktualności
w części Uchwały Nr XXVII/200/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
2 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie
ul. 11 Listopada w Wągrowcu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Tomasz Kruk prosił o krótkie przypomnienie dalszych kroków, jeżeli chodzi
o zmianę w omawianym planie, a tym bardziej o kontekst społeczny tej zmiany.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, że
w przypadku przyjęcia przez Radę tej uchwały dalsza procedura będzie wynikała
z ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. W odniesieniu do
kontekstu społecznego nadmienił, że z obowiązującej nas procedury możliwość
zainteresowania, ingerencji, wnioskowania społeczeństwa będzie już na etapie
wstępnym. W przypadku przyjęcia tej uchwały przez Radę, Burmistrz ogłasza
w prasie lokalnej informację o podjęciu tejże uchwały określając termin i miejsce
składania wniosków do planu w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty ogłoszenia.
Już na tym etapie każdy zainteresowany będzie mógł się wypowiedzieć. Po upływie
tego terminu nastąpi opracowanie tego planu, który następnie będzie poddany
opiniowaniu przez określone organy i jego uzgodnienie. Jeżeli ten etap zostanie
zakończony nastąpi jego wyłożenie do publicznego wglądu. Również na tym etapie
każdy w szczegółach będzie mógł ten plan obejrzeć i wnieść swoje uwagi i opinie
jak również w trakcie tego wyłożenia odbędzie się dyskusja publiczna na którą
każdy zainteresowany może przyjść (autorzy tego planu postarają się odpowiedzieć
na każdego rodzaju zgłaszane postulaty jak również będzie można się do pewnych
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spraw odnieść bezpośrednio, a inne sprawy Burmistrz będzie musiał
przeanalizować, co do zasadności wprowadzenia uwag i wniosków). Dalej mówił,
że na tym etapie ta procedura z udziałem społeczeństwa się kończy i Burmistrz po
zapoznaniu się i odniesieniu do zgłoszonych uwag na etapie wyłożenia,
przedstawia Radzie Miejskiej taki projekt uchwały do uchwalenia. Na koniec dodał,
że to co wynika z ustawy, nie wyklucza innych formalnych konsultacji gdyby były
wymagane, sprawa jest zawsze otwarta.
Radny Marek Drobik podziękował za przedstawienie tej informacji i wyraził
zadowolenie z faktu, ze wnioskodawca – inwestor działa w porozumieniu
z właścicielami działek.
Radny Jakub Zadroga zapytał – czy prowadzone były rozmowy z inwestorem nt.
dodatkowej infrastruktury.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, że takie
rozmowy być może miały miejsce, ale tego nie potwierdził. Na chwilę obecną jest to
początek drogi i jak zapewnił radnych do takich rozmów dojdzie o czym Burmistrz
zapewne Radę poinformuje.
Radny Mieczysław Wołejko w nawiązaniu do wystąpienia radnego Jakuba Zadrogi
zaapelował do Burmistrza, żeby jednak w miarę możliwości podejmować tematy
tzw. poboczne związane z głównymi inwestycjami i jako przykład podał
wybudowanie ronda wspólnie jak budowano NETTO.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, że miasto
wykorzystywało każdą nadarzającą się okazję by pozyskać dodatkowe środki dla
realizacji tych infrastrukturalnych zadań i do tej pory to się miastu udawało i dalej
będzie to pomnażać.
Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie aktualności
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wschód”
w rejonie ul. 11 Listopada w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVII/234/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – „Wschód 2”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że o przystąpienie do opracowania
zmiany miejscowego planu na przedmiotowym terenie wnioskował inwestor,
wnosząc o zwiększenie powierzchni wyznaczonego terenu usług dla lokalizacji
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych
o powierzchni
sprzedaży
nie przekraczającej 2000m2. Obszar zmiany obejmuje część terenów
zlokalizowanych w granicach uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części terenów Osiedla „Wschód” w rejonie ul. 11 Listopada
w Wągrowcu (uchwała Nr XXVII/200/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
12 lutego 2009 r.). Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ma na celu umożliwienie pozyskania strategicznego inwestora
zewnętrznego oraz ułatwienie jednoczesnej i kompleksowej realizacji większego
fragmentu zabudowy wraz z otoczeniem i infrastrukturą techniczną. Zmiana planu
nie wpływa na generalną zasadę kształtowania przestrzeni na tym terenie, rozkład
funkcji, główne parametry zabudowy, obsługę komunikacyjną itp. W wyniku analizy
zasadności przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego potwierdzono, że wnioskowana lokalizacja obiektów i ich funkcji jest
zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r.). Wobec powyższego powiedział, że
przyjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca – „Wschód 2”.
Uchwała Nr XXXVII/235/2017 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 ustalenia wysokości stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że na podstawie art. 15 ust. 3 oraz
art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
z budżetu jednostki samorządy terytorialnego mogą być udzielane dotacje
przedmiotowe dla zakładów budżetowych do wysokości 50% kosztów działalności
zakładu, kalkulowane według stawek jednostkowych. Dotacja przedmiotowa
stanowi zatem uzupełnienie przychodów zakładu w związku z realizacją usług, które
ze swej natury są deficytowe. Potrzeba zmiany wysokości stawki jednostkowej
dotacji przedmiotowej otrzymywanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu wynika z konieczności aktualizacji obowiązującej obecnie stawki
w związku ze zmianami w zakresie ponoszonych kosztów w ramach dotowanej
działalności.
Za podstawę ustalenia wysokości stawki przyjęto następujące wielkości:
- deficyt do pokrycia - 114 059,00 zł,
- powierzchnia szaletów - 62,94 m2,
- stawka jednostkowa dotacji - 1 812,19 zł.
Ustalona niniejszą uchwałą zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu będzie obowiązywać od
1 października 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.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVII/236/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 10
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:
Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę
4 297,00 zł w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego urealniając
plan wydatków do ich wykonania. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na
realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, zmniejszono o kwotę
4 297,00 zł zaangażowanie własnych środków w finansowaniu przychodów roku
2017. Pismem z 11 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych o kwotę 286 737,00 zł w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na
uzupełnienie środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta przeznaczona jest
realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego,
ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Również z uwagi
na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację przedmiotowego zadania własnych
środków umniejszono zaangażowanie w finansowaniu przychodów roku 2017.
Pismem z 14 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 549,99 zł w rozdziale 80110 Gimnazja
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie 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 Prawem oświatowym. Również pismem z 14 września
2017 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80101 Szkoły
podstawowe o kwotę 3 024,89 zł w celu wyposażenia szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie 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 Prawem oświatowym. Plan
dochodów budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę
40 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu
jednocześnie zwiększono plan wydatków budżet na 2017 r. w rozdziale 85415
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na stypendia oraz nagrody
edukacyjne Burmistrza Miasta Wągrowca zgodnie z Uchwałą nr XVIII/131/2016 r.
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu
tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania
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Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” o kwotę 11 200,00 zł oraz w rozdziale
80101 Szkoły podstawowe na wynagrodzenia w kwocie 28 800,00 zł.
Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 13
145,00 zł w zakresie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu na utrzymanie szaletów miejskich (kwota w projekcie 17 528,00 zł po
zmianie dotacja 4 383,00 zł – dotyczy okresu 3 miesięcy od października do
grudnia 2017 r.), a jednocześnie zwiększono plan wydatków budżetu w rozdziale
90003 Oczyszczanie miast i wsi na bieżące utrzymanie czystości w mieście.
Dokonano przesunięcia kwoty 15 000,00 zł w planie wydatków w ramach rozdziału
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami między paragrafami na
zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla
geodetów sporządzających na potrzeby Gminy dokumenty geodezyjne oraz na
wynagrodzenia
dla
rzeczoznawców
majątkowych.
Dokonano
zmiany
przeznaczenia dotacji celowej w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
przeznaczając kwotę 4 000,00 zł na dofinansowanie remontu budynku OSP.
Zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Oświaty dokonuje się przesunięcia
w planie wydatków w następujących rozdziałach według poniższego zestawienia:
Rozdział
Paragraf
Zwiększenia
Zmniejszenia
80101 Szkoły podstawowe
4110
2 833,00
-4120
-11 959,00
4210
4 290,00
-4270
5 500,00
-4280
210,00
-4300
-10 000,00
4440
13 609,00
-Razem
26 442,00,00
21 959,00
80104 Przedszkola
4010
-3 837,00
4040
1 737,00
-4110
-2 373,00
4120
-7 937,00
4440
12 410,00
-Razem
14 147,00
14 147,00
80110 Gimnazja
4440
5 360,00
-Razem
5 360,00
-80150
Realizacja
zadań
4440
-2 077,00
wymagających
specjalnej
organizacji nauki metod pracy
dla dzieci i młodzieży
Razem
-2 077,00
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85401 Świetlice szkolne

4440
Razem
Ogółem

--45 949,00

7 766,00
7 766,00
45 949,00

Zgodnie z pismem Pana Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu dokonuje się przesunięcia w planie dochodów i wydatków budżetu na
2017 rok w rozdziałach w zakresie pomocy społecznej oraz zadań dotyczących
rodziny, a związanych z bieżącą działalnością według poniższego zestawienia:
• po stronie dochodów:
Rozdział
Paragraf
Zwiększenia
Zmniejszenia
85219
Ośrodki
pomocy
0940
380,00
-społecznej
0830
-10 000,00
Razem
380,00
10 000,00
85502 Świadczenia rodzinne,
2360
31 030,00
-świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego
Razem
31 030,00
-Ogółem
34 410,00
10 000,00
• po stronie wydatków:
Rozdział
Paragraf
Zwiększenia
Zmniejszenia
85214 Zasiłki okresowe, celowe
3110
30 000,00
-i pomoc w naturze oraz składki
4330
104 687,00
-na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Razem
134 687,00
-85215 Dodatki mieszkaniowe
3110
-100 000,00
-Razem
100 000,00
85216 Zasiłki stałe
3110
-30 000,00
Razem
-30 000,00
85219
Ośrodki
pomocy
4010
-5 426,00
społecznej
4110
4 750,00
-4120
676,00
-4270
1 500,00
-Razem
6 926,00
5 426,00
85295 Pozostała działalność
4210
2 000,00
-Razem
2 000,00
-85502 Świadczenia rodzinne,
4010
7 600,00
-świadczenia
z
funduszu
4110
1 309,00
-alimentacyjnego oraz składki na
4120
187,00
--
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ubezpieczenia
i rentowe

emerytalne

85504 Wspieranie rodziny

4210
4260
4270
4300
4430
Razem
4010
4110
4120
4210
Razem
Ogółem

---7 000,00
-16 096,00
2 700,00
461,00
66,00
1 000,00
4 227,00
163 936,00

2 700,00
3 000,00
400,00
-1 000,00
7 100,00
-----142 526,00

Uruchomiono wolne środki w wysokości 57 270,00 zł przeznaczając na
zwiększenie planu wydatków w ramach rozdziału 60004 - Lokalny transport
zbiorowy w zakresie pozostałych usług jako rekompensatę na pokrycie kosztów
realizacji zadania własnego dotyczącego transportu publicznego za 2016 r. na
podstawie danych księgowych za 2016 r. określonych przez audytora
zewnętrznego. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymała następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymał brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
103 899 952,01 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 89 922 822,01 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 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
107 663 245,01 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 83 463 078,21zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 24 200 166,80 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 3 763 293,00 zł zostanie finansowany przychodami
z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „7 053 368,68 zł” zastąpiono kwotą „6 819 604,68 zł”;
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7) załącznik Nr 3 do uchwały
do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały
do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały
do niniejszej uchwały,
10) załącznik Nr 6 do uchwały
do niniejszej uchwały.

budżetowej uległ zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3
budżetowej uległ zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4
budżetowej uległ zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5
budżetowej uległ zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 6

Uzasadniając podjęcie omawianej uchwały powiedziała, że pismem z 5 września
2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854–
Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 16 908,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę
4 297,00 zł w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego urealniając
plan wydatków do ich wykonania. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na
realizację przedmiotowego zadania z własnych środków, zmniejsza się o kwotę
4 297,00 zł zaangażowanie własnych środków w finansowaniu przychodów roku
2017. Pismem z dnia 11 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowych o kwotę 286 737,00 zł w rozdziale 75011 Urzędy
Wojewódzkie na uzupełnienie środków na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dotacja ta
przeznaczona jest realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach
osobistych. Również z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację
przedmiotowego zadania własnych środków umniejsza się ich zaangażowanie
w finansowaniu przychodów roku 2017. Pismem z 14 września 2017 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę
549,99 zł w rozdziale 80110 Gimnazja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie
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 Prawem
oświatowym. Również pismem z 14 września 2017 roku Wojewoda zwiększył plan
dotacji celowych w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 3 024,89 zł w celu
wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne
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inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z Prawem
oświatowym.
Plan dochodów budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się
o kwotę 40 000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1
w Wągrowcu jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżet na 2017 r.
w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na
stypendia oraz nagrody edukacyjne Burmistrza Miasta Wągrowca zgodnie
z Uchwałą nr XVIII/131/2016 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2016
r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach
„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
o kwotę 11 200,00 zł oraz w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na
wynagrodzenia w kwocie 28 800,00 zł.
W planie dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się dochody w zakresie
rozdziału:
- 75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych o kwotę 7 000,00 zł,
- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 11 840,94 zł.
Jednocześnie w planie wydatków zwiększa o kwotę 4 383,00 zł dotację
przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu w ramach
rozdziału 90095 – Pozostała działalność na utrzymanie szaletów miejskich
w związku ze wzrostem stawki jednostkowej ww. dotacji ze względu na zwiększenie
kosztów ponoszonych na utrzymanie szaletów.
Kwotę 1 312,94 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale
75023 – Urzędy gmin z przeznaczeniem na zakup materiałów, a o kwotę 13 145,00
zł zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast
i wsi na bieżące utrzymanie czystości w mieście.
Dokonuje się w planie wydatków budżetu 2017 roku zmniejszenia w rozdziale
60016- Drogi publiczne gminne wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa ulic: K.
Bonowskiego i W. Kowalskiego w Wągrowcu” oraz o kwotę 25 000,00 zł rezygnując
z opracowania dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa drogi rowerowej
na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania rzek wraz z łącznikiem i kładką do
ul. Piaskowej i oświetleniem”. Jednocześnie o kwotę 35 000,00 zł zwiększa się
plan wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na opracowanie
dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu doliny rzeki
Wełny na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu”.
Dokonuje się przesunięcia kwoty 15 000,00 zł w planie wydatków w ramach
rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami między paragrafami na
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zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla
geodetów sporządzających na potrzeby Gminy dokumenty geodezyjne oraz na
wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych.
Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej w rozdziale 75412 Ochotnicze
straże pożarne przeznaczając kwotę 4 000,00 zł na dofinansowanie remontu
budynku OSP.
Uruchamia się wolne środki w wysokości 57 270,00 zł przeznaczając na
zwiększenie planu wydatków w ramach rozdziału 60004 - Lokalny transport
zbiorowy w zakresie pozostałych usług jako rekompensatę na pokrycie kosztów
realizacji zadania własnego dotyczącego transportu publicznego za 2016 r. na
podstawie danych księgowych za 2016 r. określonych przez audytora
zewnętrznego.
Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 6 819 604,68 zł.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- umniejsza się zaangażowanie wolnych
środków w przychodach w kwocie 233 764,00 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 r.;
• plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/237/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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.
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W związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok powiedziała, że uległ zmianie przedstawiony projekt
uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033 i wniosła autopoprawkę, która
spowodowana była 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 2017-2033:
387 570,82 zł
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
387 570,82 zł
153 806,82 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
153 806,82 zł
-3 763 293,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
233 764,00 zł
Zmniejszenie przychodów
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe
zadanie o charakterze bieżącym:
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca „Wschód 2” - o łącznym limicie nakładów 31 000,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2017 – 2018 (umowa zostanie zawarta w 2017
roku, natomiast płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2018 roku).
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy ustala się
zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego
w wysokości 6 819 604,68 zł. Uaktualnia się 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 do niniejszej uchwały. Skarbnik stwierdziła, że
proponowane zmiany nie spowodowały konieczności wprowadzenia zmian w treści
samej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2017 roku, dokonano następujących zmian w załączniku określającym
szczegóły Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata
2017-2033:
387 570,82 zł
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
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Zwiększenie dochodów bieżących
387 570,82 zł
153 806,82 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
153 806,82 zł
-3 763 293,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach
233 764,00 zł
Zmniejszenie przychodów
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe
zadania o charakterze bieżącym:
• „Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko – towarowe na połączeniu
aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium
wykonalności” o łącznym limicie nakładów 10 000,00 zł oraz okresie
realizacji przypadającym na lata 2017 - 2018 (umowa zostanie zawarta
w 2017 roku, natomiast płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
w 2018 roku);
• „Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca” – o łącznym
limicie nakładów 375 000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata
2017-2018;
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca „Wschód 2” - o łącznym limicie nakładów 31 000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2017 – 2018 (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 o charakterze bieżącym
wprowadza się zmiany w zadaniu
• „Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta Wągrowca” – zwiększając
łączne nakłady finansowe o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł, w roku
2017 zwiększając limit do wysokości 15 000,00zł, w 2018 r. do wysokości
30 000,00 zł, w 2019 r. do 30 000,00 zł oraz w 2020 r. do 15 000,00 zł.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy ustala się
zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego
w wysokości 6 819 604,68 zł. Uaktualnia się 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 do niniejszej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2017- 2033 wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXVII/238/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad.pkt 12
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1785) rada gminy może zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz
określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W związku z rezygnacją
Pani Iwony Zygaj z pełnienia funkcji inkasenta opłaty targowej konieczne jest
wyznaczenie osoby, która będzie pełnić obowiązki w tym zakresie. Na inkasentów
opłaty targowej wskazano Panią Kamilę Moszyńską i Panią Danutę Moszyńską
w zakresie opłat pobieranych na targowisku przy ul. Kasprowicza i w pozostałych
miejscach.
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 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
opłaty targowej.
Uchwała Nr XXXVII/239/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
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zmiany
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że zmiana ustaleń obowiązującego
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca. (Uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca), dotyczy pojedynczej zmiany
studium – wyłączenia z ustaleń układu komunikacyjnego miasta Wągrowca
planowanej drogi zbiorczej łączącej ul. Janowiecką z ul. Berdychowską w przebiegu
przez teren zabudowany mieszkaniowo-usługowy w rejonie ulic Łąkowej, Okrężnej
i Krętej oraz fragmentu doliny w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny. Na
podstawie analizy zasadności dokonania zmiany studium, stanowiącej ocenę
układu komunikacyjnego i walorów środowiskowych, Rada Miejska w Wągrowcu
podjęła następujące uchwały:
- Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca;
- Uchwała Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek
Nielby i Wełny.
Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził zmianę studium na podstawie: §8
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz
art.9 ust.3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). Gminna Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna w Wągrowcu zaopiniowała pozytywnie projekt zmiany studium, ze
skierowaniem do trybu uzgodnień i opiniowania. W trybie uzgodnień – Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie uzgodnił zmiany
studium odnoszącej się do formy graficznej w oznaczeniu obszarów zagrożenia
powodziowego. Powyższe zostało skorygowane w załączniku nr 1 do uchwały
i uzyskano pozytywne uzgodnienie RZDW. W trybie dyskusji publicznej
nie zgłoszono zastrzeżeń do zasadności dokonanej zmiany, a w określonym
terminie nie wpłynęły uwagi do rozwiązań zmiany studium. Załącznik nr 2 do
uchwały - „Tekst zmiany studium” określa, że „wyłączenie przebiegu drogi oraz
zachowanie istniejącej struktury przestrzennej wraz z układem istniejących dróg na
obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a także doliny rzek Nielby
i Wełny, uwzględniając walory krajobrazowe, wymogi ochrony środowiska oraz
zasady ochrony obszarów szczególnego zagrożenia powodzią „ – jest uzasadnione.
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Ponadto w „Ujednoliconym tekście studium” wprowadzone zostały zapisy
odnoszące się do zmienianych polityki przestrzennej zagospodarowania
przestrzennego w zakresie układu komunikacyjnego, przyrodniczego ekosystemu
wód otwartych oraz zagrożenia powodziowego, co uzasadnia uchwalenie
przedstawionej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przed przystąpieniem do głosowania omawianego projektu uchwały Rada Miejska
w pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęła rozstrzygnięcie w sprawie sposobu
rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek
Nielby i Wełny (załącznik nr 5 do projektu uchwały).
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła tekst zmiany studium, stanowiący załącznik nr
2 do projektu uchwały.
Kolejno Rada Miejska jednogłośnie przyjęła rysunek zmiany studium w skali
1:5000, stanowiący załącznik nr 1 do projektu uchwały.
Następnie Rada Miejska jednogłośnie przyjęła ujednolicony tekst studium,
stanowiący załącznik Nr 3 do projektu uchwały.
Jeszcze przed głosowaniem całej uchwały, Rada Miejska jednogłośnie przyjęła
rysunek ujednolicony zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny,
stanowiący załącznik nr 4 do projektu uchwały. Zatem pytam
Ostatnim etapem procedury uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie
skrzyżowania rzek Nielby i Wełny było głosowanie projektu uchwały wraz
wszystkimi załącznikami.
Zatem prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny.
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Uchwała Nr XXXVII/240/2017 stanowi załącznik nr 11do protokołu.
ad.pkt 14
Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – Michał Nowak w imieniu
Burmistrza zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że Burmistrz Miasta Wągrowca pełniący
w imieniu Gminy miejskiej Wągrowiec funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki
ZKM Sp. z o.o. w Wągrowcu, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/220/2017 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033, wyraża pozytywną opinię, dotyczącą zabezpieczenia w budżecie miasta
Wągrowca na 2017 i 2018 rok, środków finansowych na podniesienie kapitału
zakładowego Spółki do kwoty 5 600 000 zł (słownie złotych: pięć milionów
sześćset tysięcy), przez utworzenie 11 200 nowych udziałów o wartości nominalnej
500 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie pokryte wkładem
pieniężnym w 3 ratach do 31 marca 2018 roku. Podniesienie kapitału zakładowego
Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wągrowcu związane jest zakupem
czterech autobusów w ramach realizacji projektu „ Poprawa stanu transportu
publicznego miasta Wągrowca poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz
budowę
i przebudowę
infrastruktury
transportowej
wraz
z działaniami
promocyjnymi”. Miasto Wągrowiec jest beneficjentem środków unijnych
pozyskanych w ramach konkursu nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 Osi
Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych
w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego”.
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 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Uchwała Nr XXXVII/241/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

35

ad.pkt 15
Zastępca Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu
– Grzegorz Tomaszewski zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
trybu i sposobu powoływania i odwoływania Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały – w § 3 ust.5 pkt 3
po słowie „Regulaminie” – dodano słowo – „Pracy”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że do zadań własnych gminy należy
tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in.
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 9a ust.15 w/w ustawy Rada
Miejska określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania. Dotychczasowa uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania wymagała weryfikacji w oparciu
o wykształcone orzecznictwo do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wobec powyższego powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest
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 wraz
z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Wągrowcu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr XXXVII/242/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad.pkt 16
Dyrektor Muzeum Regionalnego – Małgorzata Kranc - Rybczyńska w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
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przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa projektu
nowego statutu Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że statut Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu nadany uchwałą nr 57/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
29 listopada 2005 r. wymaga aktualizacji tj. dostosowania jego regulacji do obecnie
obowiązujących przepisów ustawy o muzeach i ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Pierwszym etapem koniecznym do
wprowadzenia zmian w statucie, jest uzgodnienie jego treści
z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie.
z art. 6 ust. i ustawy o muzeach.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do
uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa projektu nowego statutu
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVII/243/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 17 i 18
Radny Mieczysław Wołejko zgłosił cztery wnioski:
- pierwszy dotyczył podjęcia interwencji celem ustawienia zakazu zatrzymywania
i postoju pojazdów w pasie chodnika począwszy od bloku nr 11 na Osiedlu
Wschód. Radny powiedział, że w związku ze skargami mieszkańców osiedla
w sprawie wjazdu i parkowania samochodów osobowych na chodnik w pasie przy
ulicy 11 Listopada od bloku nr 11 Os. Wschód wnioskuje o podjęcie interwencji
u zarządcy drogi celem ustanowienia zakazu zatrzymywania się i postoju w pasie
chodnika począwszy od bloku nr 11. Zdaniem radnego, ustanowienie takiego
zakazu jest uzasadnione, gdyż chodnik spełnia funkcje ścieżki pieszo – rowerowej,
a stojące na chodniku samochody blokują przejazd rowerami i przechód pieszy.
Ponadto stwarza to zagrożenie kolizji lub wypadku na skutek blokowania ruchu
pieszo – rowerowego. Poinformował także, że wzdłuż pasa drogi, na tym odcinku
znajdują się miejsca parkingowe dla samochodów. Dlatego wprowadzenie znaku
zakazu i postoju samochodów na chodniku jest uzasadnione;
- drugi wniosek dotyczył podjęcia starań celem uporządkowania terenu –
zagospodarowania działki o nr 2192/39 położonej u zbiegu ulic 11 Listopada
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i Stanisława Mikołajczyka. Radny powiedział, że działka ta jest w użytkowaniu
wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej. Obecnie od wielu lat teren ten leży odłogiem
i stanowi dziki parking dla samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych,
a Spółdzielnia nie przejawia zainteresowania tym terenem celem jego
zagospodarowania. Zdaniem radnego w pierwszej kolejności należałoby ustalić
sposób zagospodarowania tej działki przez Spółdzielnie Mieszkaniową i jej
obowiązki w tym względzie na mocy obowiązującej umowy pomiędzy Gminą,
a Spółdzielnią. W przypadku zaś nie dotrzymania warunków umowy Gmina miejska
powinna rozwiązać umowę użytkowania wieczystego i przejąć teren, przeznaczając
działkę na cele publiczne. Zaproponował też by działkę tą wykorzystać celem
dokonania nasadzeń zieleni, w tym zieleni wysokiej, a część działki przeznaczyć na
publiczny parking wykorzystywany przez mieszkańców i innych użytkowników
korzystających z usług w tym rejonie;
- trzeci wniosek dotyczył podjęcia interwencji w sprawie parkowania samochodów
na trawniku przy bloku – ulica Stanisława Mikołajczyka nr 17 i 28. Nadmienił, że
właściciele tych bloków zwrócili się do radnego o interwencję w tej sprawie
i motywowali to tym, iż utrudnia im to normalne korzystanie z nieruchomości.
Powiedział też, że część tej nieruchomości na której parkują mieszkańcy
przeciwległego bloku, stanowi teren zielony, którego przeznaczenie nie jest
określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też
w imieniu właścicieli bloków przy ulicy Stanisława Mikołajczyka nr 17 i 28
zaproponował aby pas zieleni położony naprzeciw tych bloków zagospodarować
poprzez nasadzenie krzewów tym bardziej, że rejon ten ubogi jest w jakąkolwiek
zieleń i spełni to oczekiwania mieszkańców i zablokuje możliwość dzikiego
parkowania aut na tym trawniku;
- czwarty wniosek dotyczył modernizacji chodnika w ulicy Gnieźnieńskiej (od
przejazdu kolejowego do ronda);
Adam Kiełbasiewicz zgłosił dwa wnioski:
- w imieniu Dyrektora Przedszkola nr 7 „Pod Grzybkiem” w Wągrowcu wnioskował
o naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej oraz parkingu przy
przedszkolu;
- drugi wniosek dotyczył zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków na
zakup stojaka do rowerów oraz wiaty przy Przedszkolu nr 7.
Jakub Zadroga zabrał głos w kwestii dotyczącej kupowania przez rodziców
wyprawek do przedszkoli (bloków technicznych, kredek itp.). Radny poruszył tą
sprawę na prośbę rodziców, którzy dowiedzieli się, iż jest to niezgodne
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z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przytoczył radnym te wytyczne.
W imieniu rodziców dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli zadał pytanie
Burmistrzowi dlaczego rodzice nadal mają kupować dzieciom te wyprawki
i dlaczego jest to akceptowane w przedszkolach
Burmistrz w kwestii oświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej związanego
z zakupem przez rodziców wyprawek do przedszkoli powiedział, że nie jest to duża
kwota i miasto jest w stanie te wydatki udźwignąć, Nadmienił też, że od grudnia
2014 roku dyrektorzy przedszkoli i szkół nie pobierają już od rodziców pieniędzy na
bieżące remonty czy zakup materiałów edukacyjnych. Zdaniem Burmistrza jest to
zadaniem miasta i przed tym oświadczeniem ministerstwa, miasto już te standardy
stosowało. Nadmienił, że faktycznie zdarzały się pojedyncze przypadki w niektórych
placówkach, gdzie np. rodzice kupowali farbę.
W odniesieniu do wniosków zgłoszonych przez radnego Adama Kiełbasiewicza
powiedział, że niespełna 3 tygodnie temu spotkał się z dyrektorami naszych
przedszkoli i szkół i poprosił o przygotowanie informacji nt. bieżącego
zapotrzebowania i pilności spraw inwestycyjnych, remontowych i zakupów i taką
informacje uzyskał. Nadmienił również, że miasto ma już opracowaną wstępną
koncepcję wyposażenia wszystkich jednostek organizacyjnych w stojaki na rowery,
a także we wiaty, a także ich usytuowania na terenie miasta.
W sprawie wniosku zgłoszonego przez radnego Mieczysława Wołejko dotyczącego
budowy chodnika w ulicy Gnieźnieńskiej powiedział, że jest to droga wojewódzka
i wszystkie inwestycje realizuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz to, że
jest pozytywnie zaskakiwany decyzjami samorządu województwa wielkopolskiego
gdyż budowa chodnika od mostu do cmentarza nowofarnego planowana była na
przyszły rok. Rozmowy i pisma, które kierowane były do Dyrektora WZDW
dotyczyły remontu chodnika od ul. Targowej do ronda (na odcinku od cmentarza
satrofarnego do nowofarnego ze wzmocnionym podłożem do przejazdów
konduktów żałobnych, natomiast dalej w kierunku ronda ma być ścieżka pieszorowerowa). Nadmienił też, że na odcinku od ulicy Targowej do cmentarza
starofarnego trwają prace projektowe, gdyż otrzymał od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pismo do wiadomości w sprawie uzgodnień projektowych.
W sprawie dwóch wniosków zgłoszonych również przez radnego Mieczysława
Wołejko w sprawach związanych z parkowaniem samochodów na Osiedlu Wschód
powiedział, że wnioski te zostaną przekazane pod obrady Komisji do spraw
Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu. W przypadku wniosku dotyczącego działki na
Osiedlu Wschód
powiedział, że jest pewien problem, ponieważ w wielu
przypadkach, tam gdzie mamy wieczyste użytkowanie, nie ma tej pewności czy
przypadkiem to wieczyste użytkowanie nie jest pod kredytem i dodał, że zostaną
sprawdzone warunki prawne tej działki.

39

Radny Jakub Zadroga jeszcze raz zwrócił się do Burmistrza z prośbą o nie
bagatelizowanie sprawy związanej z kupowaniem wyprawek do przedszkoli
i powiedział, ż te zakupy miały miejsce w tym roku.
Burmistrz Miasta oświadczył, że miasto w tej sprawie będzie działało zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i nasze placówki oświatowe będą
doposażone w te środki i oznajmił, że problemu tego o nie bagatelizuje.
ad.pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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