Protokół Nr XXXVIII/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 26 października 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 2000.
Otwarcia obrad XXXVIII 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 21 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
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 XXXVII sesji z 28 września br. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został
przesłany radnym.
Przewodniczący Rady zaproponował wykreślenie z porządku obrad punku 17
dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca z uwagi na fakt, że
dniu dzisiejszym wpłynęło kolejne pismo skarżących wnoszące nowe okoliczności
do sprawy.
Wobec tego Rada Miejska jednogłośnie postanowiła wykreślić punkt 17
z porządku obrad.
Pismo to Przewodniczący Rady przekazał do Komisji Rewizyjnej.
Burmistrz wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o dodatkowe dwa punkty
o treści:

2

- „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zespole
klasztornym cystersów przy ulicy Klasztornej 21, Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu – renowacja muru ogrodzeniowego wzdłuż ulicy
Klasztornej”;
- „Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”
(po punkcie 6 porządku obrad).
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punku
dotyczącego - „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty
budowlane przy zespole klasztornym cystersów przy ulicy Klasztornej 21, Parafia
Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu – renowacja muru
ogrodzeniowego wzdłuż ulicy Klasztornej” został przyjęty przez radnych
jednogłośnie.
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punku
dotyczącego - „Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego”
został przyjęty przez radnych 14 – głosami „za’ przy 7 – głosach
„wstrzymujących”.

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty 18 –
głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących” jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXXVII sesji z 28 września br.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy
zespole klasztornym cystersów przy ulicy Klasztornej 21, Parafia RzymskoKatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu – renowacja muru
ogrodzeniowego wzdłuż ulicy Klasztornej.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pomnika.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Pamięci Powstania
Wielkopolskiego.
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 w sprawie nadania nazwy ulicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich
w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Cystersów
Wągrowieckich w Wągrowcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wągrowcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski.
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę miejską
Wągrowiec w roku szkolnym 2016/2017.
20. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
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21. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne
wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu dotycząca potrzeb w tym
zakresie.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Odpowiedzi na wnioski.
24. 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:
- w sprawie zaplanowania w przyszłorocznym budżecie środków na budowę
chodnika w ulicy Poznańskiej;
- sprzedaży w trybie bezprzetagowym nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej
w Wągrowcu;
- doprowadzenie deszczówki i utwardzenie ulicy Siostry Joanny;
które zgodnie z właściwością przekazał Panu Burmistrzowi.
Ponadto do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęły dwa pisma radnego Krzysztofa
Tyborskiego. Pierwsze dotyczyło nazwania nowego ronda przy ulicy Przemysłowej
- NSZZ Solidarność, a kolejne pismo dotyczyło doposażenia jednostki OSP
w Wągrowcu w niezbędny sprzęt jak miernik wielogazowy, kamery termowizyjne,
przyrząd do mierzenia prądu oraz doposażenie zestawu R-1.
Powiedział również radnym, że do Rady Miejskiej w Wągrowcu wpłynęła skarga
mieszkańca Poznania na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu, którą to
Rada 18 – głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących” przekazała do Komisji
Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając w okresie między sesjami
uczestniczył:
- 30 września w otwarciu boiska na Osiedlu Berdychowo;
- 1 października w uroczystości 30 – lecia Muzeum Regionalnego w Wągrowcu;
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- 2 października na zaproszenie Filharmonii Pałuckiej w koncercie inaugurującym
Międzynarodowy Dzień Muzyki;
- 18 października uczestniczył w spotkaniu ludzi zaangażowanych w sprawy
społeczne miasta Wągrowca, wolontariuszy, przedstawicieli instytucji lokalnej
polityki społecznej i szkół, które odbyło się pod patronatem Burmistrza Miasta
Wągrowca;
- 20 października uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza
Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w Galerii Miejskiego
Domu Kultury;
- 20 października uczestniczył w spotkaniu z publicystą Szymonem Hołownią;
- 21 października uczestniczył
w uroczystym koncercie inaugurującym XIV
Kampanię „Hospicjum to też życie”, który odbył się sali Kina Miejskiego Domu
Kultury w Wągrowcu. Nadmienił, że dochód z koncertu charytatywnego „Pod
wspólnym niebem” z cyklu „Głosy dla Hospicjów” w wykonaniu Marty Matuszewskiej
oraz duetu Duo Wolańska – Gajda, zostanie przeznaczony na wsparcie Hospicjum
im. Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.
- 22 października uczestniczył w spotkaniu z „Żywą Historią Powstania
Wielkopolskiego” – imprezie przygotowanej przez Muzeum Regionalne
w Wągrowcu oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Rogatywka 1918-1939.
ad.pkt 4
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedział, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała 2 razy. 19 października na wspólnym posiedzeniu i zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych. 24 października komisja spotkała się
z dyrektorami jednostek kultury i sportu: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego, Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tematem
posiedzenia była informacja nt. bieżącej działalności jednostek.
Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 30 września w otwarciu boiska sportowego na Berdychowie;
- 1 października w Miejskim Domu Kultury w Jubileuszu 30-lecia Muzeum
Regionalnego w Wągrowcu;
- 8 października w Ośrodku Sportu i Rekreacji w obchodach Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych, gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska;
- 13 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Dniu Patrona Szkoły oraz Dniu
Edukacji Narodowej;
- 14 października w Miejskim Domu Kultury w Jubileuszu 60-lecia Szkoły
Podstawowej nr 3;
- 18 października w konferencji pn. "Razem możemy więcej" zorganizowanej przez
MOPS w Wągrowcu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu;
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- 20 października w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień pracownikom
oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 22 października w Muzeum Regionalne w spotkaniu z Żywą Historią Powstania
Wielkopolskiego upamiętniającym 98. rocznicę wręczenia sztandaru oddziałom
I Batalionu Saperów Wielkopolskich.
Kończąc wystąpienie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej – radna Małgorzata Fimiak oczytała list Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej Nr 4, w której zawarta była prośba rodziców dzieci z „czwórki” by
Burmistrz i radni zajęli się uciążliwą sprawą dwuzmianowości w szkole przy ulicy
Reja. List Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 stanowi załącznik nr 3 po
protokołu.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska poprosiła o wyjaśnienie rozbieżności
słów Przewodniczącej Komisji, gdyż dwa dni wcześniej, podczas posiedzenia
Komisji Edukacji twierdziła, że pismo zostało skierowane wyłącznie do niej
i Burmistrza, a jak się okazało rodzice dzieci chcieli spotkania również z radnymi.
Radna Małgorzata Fimiak oświadczyła, że radna Danuta Strzelecka - Purczyńska
mówi prawdę i przyznała się do pomyłki i do tego, że wprowadziła radnych w błąd.
Radna Iwona Matuszak - Łosińska powiedziała, że droga e-mailową zwróciła się
do Przewodniczącej Komisji – prosząc o treść tego pisma, którego nie otrzymała.
Zdaniem radnej było to zamierzone działanie.
Zdaniem radnej Małgorzaty Fimiak nie było to zamierzone działanie i oznajmiła,
że chciała przedstawić wszystkim radnym, w jednym czasie, treść tego pisma.
Dodała też, że na posiedzeniu Komisji Edukacji nie miała tego pisma i stąd to
nieporozumienie do którego ponownie się przyznała i przeprosiła radnych.
Radny Jakub Zadroga powiedział, że skoro Komisja Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej nie miała czasu pochylić się nad tym pismem i spotkać się
z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 – to dlaczego dzisiaj wywoływany jest
ten temat. Prosił Przewodniczącą Komisji Edukacji o wyjaśnienie tej kwestii.
Radna Małgorzata Fimiak powiedział, że sytuacja oświaty w naszym mieście jest
wszystkim radnym dobrze znana i rodzice uczniów SP nr 4 zwrócili się z prośbą
o zniesienie dwuzmianowości i czy spotkanie odbędzie się czy nie to niczego
nowego się nie dowiemy.
Radna Iwona Matuszak - Łosińska oznajmiła, że ma wątpliwości – ponieważ nad
tematem oświaty radni pochylają się od września i że wszyscy członkowie Komisji
Edukacji – jednogłośnie złożyli wniosek do Burmistrza o wydanie zarządzenia
w sprawie ogłoszenia naboru do klas IV, V i VI w Szkole Podstawowej Nr 1
w przyszłym roku szkolnym i dodała, że wniosek ten jest troską Komisji o dalsze
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losy oświaty. Kończąc zapytała – czy działanie takie jak te nie kłóci się z wnioskiem
komisji.
Radna Małgorzata Fimiak w swoim imieniu powiedziała, że też głosowała za tym
wnioskiem aby zwrócić uwagę na problem. Dalej mówiła, że ten problem nie wziął
się od radnych ani nie zawinił Burmistrz. Stało się tak jak radnym powiedział Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 – że kiedyś oddziały danej szkoły mogły być
w innych budynkach, tylko teraz to przeszkadza. Radna kończąc oświadczyła, że
jeśli można coś naprawić, to naprawmy to dzisiaj.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia. 18 października odbyła
posiedzenie wyjazdowe w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej którego tematem
był transport zbiorowy po zmianach. 19 października na wspólnym posiedzeniu
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
12 października tematem posiedzenia była analiza finansowa Spółki Veolia.
19 października na wspólnym posiedzeniu komisja 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 4 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- miesiąc przed planowanym terminem, 30 września otwarto zmodernizowane
boisko na osiedlu Berdychowo. Wraz z dziećmi i młodzieżą osiedla, a także
Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Zającem oraz radnymi Dariuszem
Bąkiem i Dionizym Macioszkiem miał przyjemność oddać ten obiekt do dyspozycji
miłośników gry w piłkę nożną. Było to już piąte boisko zmodernizowane lub
zbudowane przez nasze miasto w ostatnim roku. Przypomniał, że w ramach
inwestycji wyrównany został teren boiska, a jego nawierzchnia została wymieniona
na sztuczną, dzięki czemu będzie ono mogło być użytkowane niemal przez cały rok.
Ułatwi to z pewnością zamontowane oświetlenie umożliwiające grę, treningi
i prowadzenie zajęć sportowych niezależnie od pory dnia. Dodatkowo pod płytą
boiska zostały zamontowane dreny odprowadzające wodę, a wokół murawy ze
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sztucznej trawy zregenerowano trawniki. Na poprawę bezpieczeństwa
użytkowników boiska wpłynie także fakt, że zostało ono oddzielone od
wielofunkcyjnego boiska asfaltowego ogrodzeniem, wyregulowano także
piłkochwyty i odnowiono ławki. Za modernizację boiska na osiedlu Berdychowo
miasto zapłaciło 681,6 tys. zł, z czego 320 tys. złotych stanowiło dofinansowanie
uzyskane na ten cel od Ministra Sportu i Turystyki;
- dla uczczenia Dnia Podziemnego Państwa Polskiego i powstania Szarych
Szeregów, 1 października przy grobowcu rodziny Keglów w Durowie odbył się
uroczysty apel upamiętniający konspiracyjną walkę wągrowieckich harcerzy
podczas II wojny światowej. W uroczystości, zorganizowanej przez harcerzy
z Harcerskiego Kręgu Seniorów ZHP „Damy Radę”, udział wzięli m.in. druhowie
z Wągrowieckiego Hufca ZHP, harcerze seniorzy, hm. Tomasz Kujaczyński Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, zaś gościem specjalnym uroczystego
apelu był prof. Marek Mikołajczak (UAM w Poznaniu), który podczas spotkania
wygłosił krótki referat, przybliżający zebranym tło historyczne wydarzeń, jakie miały
miejsce 77 lat temu. Burmistrz reprezentując podczas apelu wągrowiecki samorząd,
podziękował wszystkim osobom, które dbają o pamięć tamtych wydarzeń, a wiedzę
o nich przekazują kolejnym pokoleniom;
- 1 października Muzeum Regionalne w Wągrowcu obchodziło trzydzieści lat
swojej działalności. Jubileusz uświetniła projekcja okolicznościowego filmu,
przygotowanego przez stowarzyszenie „Zapomniana Historia”, podczas którego
uczestnicy uroczystości mieli okazję przypomnieć sobie o najważniejszych
wydarzeniach z przeszłości tej placówki, ale także o zasłużonych dla jej powstania
i rozwoju byłych dyrektorach: Waldemarze Balcerowiczu oraz Zofii Zawol.
Składając gratulacje obecnej dyrektor Muzeum Regionalnego Małgorzacie KrancRybczyńskiej, podkreślił znaczenie Muzeum Regionalnego dla popularyzacji wiedzy
oraz zachowania świadectw o przeszłości naszego miasta, a korzystając z okazji
wręczył na jej ręce okolicznościowy podarunek dla muzeum – reprint pierwszego
wydania Biblii w tłumaczeniu ks. Jakuba Wujka;
- tego samego dnia, w godzinach południowych, podczas tradycyjnego Święta
Latawca, z rąk prezesa Oddziału Okręgu TPD w Pile, Leszka Raźniewskiego
otrzymał odznakę Przyjaciel Dziecka, przyznawaną przez Zarząd Główny
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dowód uznania za zaangażowanie i działania
miasta na rzecz poprawy wypoczynku najmłodszych wągrowczan i wsparcia
udzielanego Towarzystwu Przyjaciół Dzieci przy organizacji licznych imprez
dedykowanych dzieciom;
- 2 października Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom uhonorowała
Wągrowiec za realizowaną politykę wspierania osób starszych. Ceremonia
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wręczenia nagród odbyła się podczas VI Kongresu „Obywatel Senior” w Chorzowie,
a w imieniu Burmistrza „Wyróżnienie za działanie na rzecz seniorów” odebrał
asystent burmistrza Remigiusz Priebe. Uznanie kapituły nagrody zyskał nasz
projekt pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych
w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów
i opiekunów faktycznych”, który jest realizowany dzięki współpracy wągrowieckiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z poznańskim Centrum Kompetencji
Grupa Szkoleniowo-Doradcza oraz organizacją non-profit OAK Usługi Opiekuńcze.
W ramach tego projektu 63 niesamodzielne osoby starsze (w pierwszej kolejności
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym) objęte zostały Indywidualnym
Planem Pomocy. Dzięki temu uzyskały dostęp do pakietów pomocowych,
składających się z wybranych form wsparcia podczas 7-dniowego pobytu
całodobowego w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym
wyżywieniem i dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających. Koalicja na
rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom, w skład której wchodzą m.in. Polskie
Towarzystwo Gerontologiczne i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, wyróżniła
w tym roku tylko trzy gminy: Siemianowice Śląskie, Czeladź i właśnie Wągrowiec;
- 2 października rozpoczęto cykl spotkań z wągrowieckimi seniorami, którzy przez
wiele kolejnych dni świętowali z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora.
Rozpoczęło je uroczyste spotkanie w Galerii Miejskiego Domu Kultury członkowie
Klubu Seniora „Srebrna Nić”, podczas którego naszym seniorom okolicznościowe
życzenia w imieniu Burmistrza złożył zastępca Bogdan Smykowski. Podkreślił, że
Klub Seniora „Srebrna Nić”, pod przewodnictwem pani Gabrieli Smogór, należy do
najaktywniejszych organizacji seniorskich w naszym mieście – obecnie liczy 130
członków. Kilka dni później, 6 października uczestniczył w podobnym spotkaniu,
dziękując tym razem za aktywność członkom Polskiego Związku Rencistów,
Emerytów i Inwalidów w Wągrowcu. Kulminacją tych obchodów był Wągrowiecki
Dzień Seniora zorganizowany przez nasze miasto po raz pierwszy 8 października.
Z tej okazji zorganizowano koncert Alicji Majewskiej, której akompaniował
Włodzimierz Korcz wraz z Warsaw Opera Quartet. Uroczystość, której Burmistrz był
inicjatorem, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ponad 800 osób
zgromadzonych w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. I chyba najlepszym
podsumowaniem tego pomysłu i koncertu była owacja na stojąco, którą zgotowali
artystce wągrowieccy seniorzy;
- 6 października rozmawiał o najnowszych możliwościach pozyskiwania środków
z minister Jadwigą Emilewicz. Swoją wizytę w naszym mieście podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju Jadwiga Emilewicz rozpoczęła od spotkania w ratuszu,
podczas którego Burmistrz przedstawił najnowsze osiągnięcia wągrowieckiego
samorządu, jak i problemy, z którymi miasto boryka się na co dzień. Doceniając
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sukcesy Wągrowca w pozyskiwaniu funduszy unijnych, minister Jadwiga Emilewicz
wraz z posłem Grzegorzem Piechowiakiem, inicjatorem jej przyjazdu, przedstawili
nam możliwości korzystania z kolejnej puli środków europejskich, dedykowanej
miastom o średniej wielkości. W spotkaniu tym uczestniczyli także zastępca
Bogdan Smykowski oraz rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium dr Hubert
Paluch. Po zakończeniu rozmów delegacja udała się do dwóch wągrowieckich firm:
TB Hydro oraz Merx Polska, by zapoznać panią minister z ich działalnością
i porozmawiać o możliwościach rozwoju;
- w pierwszych dniach października rozpoczęte zostały prace przy doświetleniu
kolejnych dziesięciu przejść dla pieszych w naszym mieście. Przypomniał, że
zapoczątkowana przed rokiem akcja doświetlania pasów to m.in. inicjatywa
radnego Krzysztofa Tyborskiego, a dzięki niej późną jesienią ubiegłego roku oraz
w pierwszym kwartale 2017 roku przy 24 przejściach dla pieszych pojawiły się
lampy ledowe, które uzupełniły dotychczasowe oświetlenie. Nasza akcja spotkała
się z bardzo przychylnymi opiniami, zarówno kierowców, jak i pieszych Poprawiła
się widoczność, co przy trudnych jesienno-zimowych warunkach oraz przy szybko
zapadającym zmroku ułatwia kierowcom jazdę, a piesi na doświetlonych
przejściach czują się dużo bezpieczniej;
- od niespełna dwóch tygodni wągrowieckich pasażerów komunikacji miejskiej
przewozi pierwszy nowoczesny autobus Solaris Urbino 12. Nowy pojazd jest
dopracowany w każdym calu. Karoserię zdobią miejskie akcenty – herb miasta,
logo i charakterystyczne, kolorowe trójkąty. We wnętrzu uwagę przykuwają kamery,
rozmieszczone w całym autobusie, mające za zadanie poprawić bezpieczeństwo
pasażerów oraz naszpikowana nowoczesną elektroniką konsola kierowcy.
6 października w towarzystwie prezesa wągrowieckiego Zakładu Komunikacji
Miejskiej Michała Nowaka uczestniczył w jego odbiorze w Bolechowie. Nowy
pojazd to pierwszy z czterech ekologicznych autobusów, które unowocześnią tabor
wągrowieckiego Zakładu Komunikacji Miejskiej. Wkrótce nastąpi odbiór pozostałych
pojazdów: dwóch autobusów o napędzie hybrydowym oraz jednego elektrycznego.
Wągrowiecki Solaris Urbino 12 to niskopodłogowy, jednoczłonowy autobus
o długości 12 m posiadający m.in.:
- 85 miejsc, w tym 35 siedzących oraz 8 dostępnych z poziomu niskiej podłogi;
- silnik DAF o pojemności 10 dm3 i mocy 240 kW;
- klimatyzację całego wnętrza pojazdu;
- system zliczania pasażerów;
- system monitoringu;
- cyfrowy rejestrator wizji i foni;
- tablice kierunkowe LED;
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- w połowie miesiąca dobiegły końca prace przy przebudowie kolejnej części
chodnika przy ulicy Gnieźnieńskiej. Na odcinku od cmentarza nowofarnego do
mostu na rzece Nielbie został on poszerzony oraz ułożony na wzmocnionej
podbudowie, tak aby w przyszłości mogły się po nim poruszać kondukty żałobne.
Przypomniał, że w wyniku uzgodnień pomiędzy naszym samorządem
a Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przebudowa chodnika
na tym ruchliwym odcinku ulicy Gnieźnieńskiej jest realizowana z oszczędności
uzyskanych z innych przetargów Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie. Dlatego
jest ona realizowana etapowo. W ubiegłym roku prace remontowe objęły chodnik
na odcinku od torów kolejowych do końca cmentarza nowofarnego. Docelowo trakt
dla pieszych zostanie wzmocniony oraz poszerzony do cmentarza starofarnego
i będą się mogły tamtędy przemieszczać kondukty żałobne, nie utrudniając ruchu
pojazdów na ulicy Gnieźnieńskiej. Takie rozwiązanie poprawi także bezpieczeństwo
żałobników. W przyszłości zaś chodnik zostanie przebudowany aż do Ronda
Gnieźnieńskiego i prowadził będzie tędy ciąg pieszo-rowerowy, ułatwiając
wągrowczanom dotarcie m.in. do Targowiska Miejskiego oraz ogrodów
działkowych;
- 12 października w pięknej scenerii Sali Kryształowej Hotelu Pietrak swoje
przysięgi małżeńskie odnowiło dwanaście wągrowieckich par małżeńskich:
jedenaście pobrało się 50 lat temu, a jedna para obchodzi w tym roku diamentowe
gody (60 lat małżeństwa). Podczas tej niecodziennej uroczystości miał zaszczyt
wręczyć im medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożyć życzenia. Uroczystość zwieńczyły wspólna
fotografia jej uczestników oraz lampka szampana i jubileuszowy tort, przy którym
jubilaci wspólnie z towarzyszącymi im najbliższymi wspominali minione lata;
- 13 października skorzystał z zaproszenia uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich, by uczestniczyć w obchodach
święta patrona tej placówki. Z tej okazji uczniowie przygotowali interesujące
przedstawienie
prezentujące
terminowanie
w warsztacie
w czasach
średniowiecznych;
- następnego dnia zaś uczestniczył w obchodach 60-lecia powstania Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Uczniowie i nauczyciele tej placówki
uświetnili jubileusz szkoły pięknym, wielowątkowym przedstawieniem;
- 14 października skorzystał także z zaproszenia Cechu Rzemiosł Różnych
w Wągrowcu, na Drzwi Otwarte Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia
w Wągrowcu. Odbyły się one w nowej siedzibie szkoły przy ulicy Wierzbowej 1.
Przypomniał, że szkoła ta istnieje od 2014 roku, a takich placówek edukacyjnych,
jak ta powstaje w Polsce coraz więcej. Do wągrowieckiej Rzemieślniczej Szkoły
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Branżowej I Stopnia uczęszcza obecnie prawie sto młodych osób, które pragną się
uczyć zawodu pod okiem fachowców. Szkoła kształci uczniów we wszystkich
zawodach rzemieślniczych związanych z branżami reprezentowanymi przez niemal
dwustu członków Cechu Rzemiosł Różnych. Przez dwa dni w tygodniu uczniowie
klas: pierwszej, drugiej i trzeciej (dwa oddziały) uczą się tutaj przedmiotów
ogólnych, a w pozostałe dni mają praktyki zawodowe u wągrowieckich
rzemieślników;
- 15 października wręczył medale i puchary parom tanecznym uczestniczącym
w Pucharze Okręgu Wielkopolskiego oraz Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Wągrowca. Zmagania tancerzy w hali
naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwały od rana do wieczora w wielu kategoriach
wiekowych, a na parkiecie wirowało łącznie około 150 osób;
- 18 października uczestniczył w konferencji pn. "Razem możemy więcej"
zorganizowanej przez MOPS w Wągrowcu oraz Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu;
- tego samego dnia wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kolejowej;
- 18 października, z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Ośrodku Sportu
i Rekreacji spotkały się osoby niedowidzące i niewidome z Wągrowca i terenu
powiatu wągrowieckiego. W tak licznym gronie członkowie Koła Powiatowego
Polskiego Związku Niewidomych spotykają się tylko raz w roku. Okolicznościowe
życzenia złożył w imieniu Burmistrza Sekretarz Miasta Marek Sturma, który
w sposób szczególny podziękował i pogratulował pani Jolancie Dei z okazji
jubileuszu 25. lat kierowania Kołem Powiatowym PZN w Wągrowcu;
- 20 października w Galerii Miejskiego Domu Kultury grupie nauczycieli,
wytypowanej przez dyrektorów wągrowieckich szkół podstawowych i przedszkoli,
wręczył nagrody Burmistrza Miasta Wągrowca z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Złożył także gratulacje osobom, które uzyskały awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego oraz – za pośrednictwem dyrektorów – życzenia wszystkim
pracownikom oświaty w naszych placówkach;
- 21 października uczestniczył w Pile w obchodach 120-lecia ruchu działkowego
w Polsce. Z tej okazji na ręce Mariana Praczyka prezesa Okręgu Zarządu
Polskiego Związku Działkowców w Pile wręczył list gratulacyjny;
- 22 października wręczał medale i nagrody uczestnikom II Półmaratonu
Wągrowiec – Skoki, w którym pomimo niesprzyjającej aury uczestniczyło aż 357
miłośników biegania;
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- tego samego dnia miał przyjemność uczestniczyć w lekcji z żywą historią, które
odbyło się w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Było to bardzo ciekawe
spotkanie, przygotowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Rogatywka 19181939 oraz nasze muzeum. Jego uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na
temat udziału naszego miasta w walce o niepodległość Polski i w Powstaniu
Wielkopolskim;
- w ramach XIV kampanii „Hospicjum to też życie”, z okazji Światowego Dnia

Hospicjów i Opieki Paliatywnej, 21 października w sali Kina Miejskiego Domu
Kultury uczestniczył w koncercie charytatywnym z cyklu „Głosy dla Hospicjów” pt.
Pod wspólnym niebem w wykonaniu: Marty Matuszewskiej oraz Duo Wolańska –
Gajda oraz w akcji sadzenia cebulek żonkili, która we wtorek 24 października
odbyła się na terenie hospicjum.
ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zespole klasztornym cystersów
przy ulicy Klasztornej 21, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP
w Wągrowcu – renowacja muru ogrodzeniowego wzdłuż ulicy Klasztornej.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że wnioskiem z dnia 28 września
2017 r. Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu
wystąpiła o przyznanie dotacji w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie robót budowlanych - renowacja muru ogrodzeniowego wzdłuż ul.
Klasztornej. Istniejące ogrodzenie wokół kościoła jest w złym stanie technicznym.
Ogrodzenie wykazuje liczne spękania i ubytki co zagraża bezpieczeństwu
użytkowników i obniża walory historyczne zabytku. Zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr
27/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na wnioskowane zadanie może być
udzielone dofinansowanie z budżetu gminy. Kościół znajduje się na terenie
historycznego układu urbanistycznego i jest wpisany do rejestru zabytków pod
numerem 945/Wlkp/A z dnia 10 marca 2017 roku. Obiekt ze względu na swoją
wartość historyczną posiada szczególne znaczenie dla miasta i dziedzictwa
kulturowego. Wykonanie wnioskowanych robót budowlanych jest uzasadnione
i konieczne. Udzielenie pomocy finansowej parafii umożliwi wykonanie przyjętego
zakresu robót. Biorąc powyższe pod uwagę powiedział, że podjęcie przedmiotowej
uchwały uważa się za uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 4 – głosach „przeciw” podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zespole klasztornym
cystersów przy ulicy Klasztornej 21, Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu – renowacja muru ogrodzeniowego wzdłuż
ulicy Klasztornej.
Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku sesji radny Jakub
Zadroga z uwagi na fakt, że radni nie mieli czasu zapoznać się z projektem uchwały
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkól
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zwrócił się z prośbą do
Przewodniczącego Rady Miejskiej o zarządzenie półgodzinnej przerwy.
Prowadzący obrady przychylił się do prośby radnego i ogłosił 15 min. przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 16.10.
ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że z podjęciem przedmiotowej uchwały
wiąże się konieczność zastosowania procedury określonej w art. 206-210 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, co
oznacza obowiązek zasięgnięcia opinii związków zawodowych, uzyskania
pozytywnej opinii kuratora oświaty oraz podjęcia przez radę uchwały w sprawie
zmiany uchwały dostosowującej. Zmiana uchwały Nr XXX/202/2017 z dnia
30 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego polegająca na tym, że
w załączniku nr 1 w kolumnie Adres siedziby szkoły, adresy ewentualnych innych
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych
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w rubryce Lp.4 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie wprowadza
się punktu 2 o treści: 62-100 Wągrowiec ul. Św. Wojciecha 20 spowodowany jest
organizacją pracy szkoły w systemie dwuzmianowym. Wprowadzenie dodatkowej
lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla
Szkoły Podstawowej nr 4 spowoduje to, że szkoła będzie mogła pracować
w systemie jednozmianowym Proponowana lokalizacja ul. Św. Wojciecha 20 to
budynek Szkoły Podstawowej nr 1 powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum
nr 1 w Wągrowcu. Szkoła nr 1 dysponuje 37 salami dydaktycznymi dwoma salami
komputerowymi, pracowniami przedmiotowymi i halą sportową. W roku szkolnym
2017/2018 w szkole zorganizowanych jest 21 oddziałów w roku szkolnym
2018/2019 zaplanowanych jest 15 oddziałów, co oznacza, że budynek szkoły
nie jest w pełni wykorzystany. Szkoła Podstawowa nr 4 oddalona jest około 600 m
od budynku Szkoły Podstawowej nr 1.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali:
Radny Jakub Zadroga powiedział, że uchwała ta została wywołana za pięć
dziewiąta, że znowu zmienia się coś co wymaga długiej procedury – dzisiaj jest
uchwała intencyjna, która wymaga opinii Kuratora Oświaty i która ponownie będzie
przedmiotem obrad Rady. Zdaniem radnego ta mała zmiana nie uleczy oświaty
w Wągrowcu i odniósł wrażenie, co również potwierdziła Przewodnicząca Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, że problem oświaty istnieje i będzie
istnieć i ta zmiana tego problemu nie załatwi. Radny zwrócił uwagę na problem
lokalowy Szkoły Podstawowej Nr 2, gdzie w przyszłym roku przyjdą nowe klasy
i w związku z tym stanem rzeczy potrzebna jest w naszym mieście szeroka debata
oświatowa z rodzicami uczniów wszystkich szkół, nie tylko z rodzicami uczniów
Szkoły Podstawowej nr 4. Nadmienił też, że ten list rodziców dzieci Szkoły
Podstawowej Nr 4 jest potwierdzeniem tego, że są potrzebne rozmowy nt. oświaty,
a nie wywoływanie już dzisiaj tej uchwały.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska poparła wystąpienie przedmówcy
i powiedziała, że wywoływanie tej uchwały – czyli lokalizacja Szkoły Podstawowej nr
4 w Szkole Podstawowej nr 1 nie rozwiąże sytuacji, że nie zostało również
powiedziane, które klasy zostaną przeniesione. Nadmieniła, że prawdopodobnie jak
mówił wcześniej Dyrektor SP nr 4 – będą to klasy 1-3. Zwróciła też uwagę na fakt,
że teraz dwie szkoły będą funkcjonowały pod jednym adresem i jeżeli ta uchwała
przejdzie – zapytała - co z tradycją szkoły, co różnymi przedsięwzięciami, jak to
będzie funkcjonowało – zdaniem radnej będzie to bardzo utrudnione. Dalej mówiła,
że sytuacja w przyszłym roku się powtórzy i nie będzie dotyczyła już tyko SP nr 4
ale i SP nr 2, w której już dzisiaj 3 klasy uczą się w piwnicach. Kolejny bardzo
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ważny argument na który radna zwróciła uwagę to taki, że nadal należy wsłuchiwać
się w głosy rodziców, że należy ich rzetelnie i jasno poinformować, że
prawdopodobnie istnieją inne rozwiązania, które by raz na zawsze rozwiązały
problem dwuzmianowości w naszych szkołach. Zdaniem radnej należy wysłuchać
próśb rodziców uczniów SP nr 4 i żeby było to spotkanie nie tylko z Przewodniczącą
Komisji Edukacji i Burmistrzem, ale z wszystkimi radnymi. Należy wysłuchać
wszystkich argumentów i kontrargumentów i jeżeli rodzice uznają, że takie
rozwiązanie sytuacji jest dobre to będziemy za. Kończąc prosiła Kierownika Oświaty
o informację, które to klasy miałyby być przeniesione z SP nr 4 do SP nr 1 i co
z propozycją spotkania rodziców z radnymi. Zdaniem radnej dopiero po tym
spotkaniu należałoby wywołać tą uchwałę. Radna uznała, że jest to bardzo
poważna sprawa i nie zgadza się z faktem, że pięć minut przed sesją, kładzie się
radnym na biurka tak istotny projekt uchwały.
Radny Mieczysław Wołejo powiedział, że pospiech będzie stratą w rozwiązaniu
problemu oświaty i że skoro wpłynął wniosek rodziców dzieci SP nr 4 to należy ich
wysłuchać i zgłosił formalny wniosek aby omawiany w tym punkcie projekt
uchwały zdjąć z porządku obrad i przenieść na kolejno sesję, po dyskusji
z rodzicami.
Radny Adam Kiełbasiewicz powiedział, że stara się wsłuchiwać w głosy radnych,
zarazem te przychylne Panu Burmistrzowi jak i głosy opozycji i stara się to ważyć
z tym co usłyszał na spotkaniu Rady Rodziców SP nr 4. Rady wyraził pogląd, że
bez względu na to czy ta uchwała zostanie przyjęta, czy nie to należy się
z rodzicami spotkać i powiedział, że odnosi wrażenie, że głos rodziców jest jeden –
dla dobra dzieci znieść dwuzmianowość w szkołach. Kończąc powiedział, że tak
faktycznie to teraz na sesji robiona jest zadyma, a Rada nie kierują się dobrem
dzieci.
Radny Tomasz Kruk powiedział, że omawiany projekt uchwały zmierza w dobrym
kierunku i jest rozwiązaniem dobrym dla rodziców i uczniów. Jednak oznajmił, że
odnosi wrażenie, że tu nie chodzi o dobro dzieci już dawno. Chodzi oto żeby
podbijać bębenek, żeby cały czas ta sprawa była mocno podburzana i być może
ktoś liczy, że na tym coś ugra. Kończąc - w nawiązaniu do wystąpienia radnego
Adama Kiejbasiewicza - oznajmił , że do zadymiarzy się nie zalicza.
Radny Adam Kiełbasiewicz przytoczył słowa Minister Zalewskiej z zeszłego
tygodnia o tym, że szkoły dwuzmianowe będą otrzymywały mniejszą subwencję na
ucznia i jeżeli dalej będziemy iść w kierunku, żeby szkoły były dwuzmianowe to
spowoduje to, że Gminy które zarządzają takimi szkołami mogą wiele stracić.
Kończąc zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Przewodniczącej Komisji Edukacji, by
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mimo tego czy ta uchwała przejdzie – czy nie – by doprowadzić do spotkania
z rodzicami.
Radna Iwona Matuszak - Łosińska zwróciła się do Kierownika Wydziału Oświaty
i powiedziała, że ma wątpliwości co do zasadności omawianego projektu uchwały w tym sensie, że ma ona rozwiązać problem dwuzmianowości. Dalej mówiła, że tym
projektem uchwały gasimy pożar w SP nr 4, ale zabieramy możliwość zapisania
uczniów do oddziałów w SP nr 1 innym rodzicom (być może tym, którzy
zamieszkują bliżej SP nr 1 niż pozostali). Przytoczyła też wniosek skierowany przez
Komisję Edukacji do Burmistrza Miasta, który został jednogłośnie przegłosowany
przez wszystkich jej członków i dotyczył utworzenia oddziałów klas IV, V, VI i VII w
SP nr 1. Dalej nawiązała do wyjazdowego posiedzenia Komisji podczas którego
Dyrektor SP nr 1 powiedziała, że tak naprawdę nie ma wolnego miejsca i wszystkie
klasy są wykorzystane i w związku z tym zadała pytanie – czy nie ma zagrożenia,
że nie będzie w SP nr 1 warunków do nauki jak również zapytała o koszty związane
z ewentualną zmianą tej uchwały.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska w odniesieniu do wystąpienia radnego
Tomasza Kruka powiedziała, że radnym zależy aby raz, a dobrze sformułować tą
uchwałę i żeby zakończyć ten problem. Zapewniła Radę, że tak naprawdę zależy
Jej na dobru dzieci i ich rodziców. Zaproponowała radnym żeby przełożyć na
tydzień – dwa podjęcie decyzji i zorganizować spotkanie z rodzicami i wsłuchać się
w ich głosy i dopiero potem podjąć ostateczną decyzję i dodała, że to co jest
zapisane w tej uchwale w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.
Burmistrz Miasta powiedział, że oczom i uszom nie wierzy, widząc co się tutaj
dzieje. Zwracając się do radnych powiedział - mówicie, że jesteście po stronie
rodziców, a chcecie ich prośbę odrzucić. Dalej mówił, że tuż przed sesją wpłynął
wniosek Rady Rodziców SP nr 1 i aby go pozytywnie załatwić – przedłożył Radzie
omawiany projekt uchwały. Wspomniał, że poprzednia Dyrektor Gimnazjum
mówiła, że nie ma już klas wolnych klas i skierowała do Burmistrza pismo, że nie
ma możliwości przeniesienia dzieci z SP nr 4 do SP nr 1. Następnie wnioskowała
do Burmistrza, jak wspomniał nie wie na jakiej podstawie, o przeprowadzenie
w trybie zarządzenia, dodatkowego naboru. W odniesieniu do wypowiedzi radnej
Iwony Matuszak – Łosińskiej i wydania zarządzenia w sprawie naboru do klas II, IV,
V , VI i VII powiedział, że Burmistrz może tylko wydać zarządzenie w sprawie
naboru do klas IV i VII i że nie należy mówić coś, co prawnie jest niedozwolone.
Powiedział też, że SP nr 1 nie tylko, że będzie się zapełniać, ale będzie również się
zwalniać (za moment będzie tylko jedna klasa gimnazjalna w SP nr 1) i to są
argumenty, które przeważają za tym, aby dać szansę na możliwość rozładowania
dwuzmianowości SP nr 4. Odniósł się również do kwestii, którą poruszyli radni,
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a dotyczyła ona bazy lokalowej i powiedział, że te standardy takie były i ta reforma
niczego nie zmieniła i że należy uświadomić sobie, że to nie my tą reformę
wprowadziliśmy, ale musimy wszystko zrobić aby zminimalizować jej skutki dla
uczniów, bo to uczniowie w tym momencie są najważniejsi. Następnie odniósł się
do wystąpienia radnego Jakuba Zadrogi w kwestii podważenia tego co się dzieje
w szkołach i przypomniał radnemu jak wnioskował o rozszerzenie obwodów SP nr
2 o Straszewo, Jaśniak i ul. Piaskową i zadał pytanie – jak to się ma z tym co teraz
Pan powiedział. Oznajmił, że nie chodzi o to żeby mnożyć problemy, ale zacząć je
rozwiązywać i ta uchwała ma temu służyć (mogą zostać wykorzystane wolne
pomieszczenia w SP nr 1 i służyć dzieciom z SP nr 4 zgodnie z wnioskiem Rady
Rodziców SP nr 1). Wspomniał też o pierwszym projekcie jaki został złożony
radnym w sprawie reformy oświaty. Radnemu Mieczysławowi Wolejko powiedział –
rodzice oczekują, że zmiana zaproponowana w omawianym projekcie uchwały
będzie obowiązywać już od II semestru (dzisiaj jest to uchwała intencyjna
wymagająca opinii związków zawodowych i kuratora oświaty), a Pan mówi, że
jeszcze mamy czas. W związku z tym oznajmił – co w przypadku gdy z opinią
spóźnią się związki zawodowe i kuratorium i czy o to wnioskowali rodzice, aby te
zmiany nastąpiłyby dopiero z nowym rokiem szkolnym. Kończąc wystąpienie
Burmistrz zachęcił radnych do lektury prawa oświatowego i przepisów prawa, które
wprowadzają nie tylko reformę, ale i do przepisów prawa, które funkcjonują już od
lat. Zdaniem Burmistrza dyskusja na Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej nie rozwiąże tego problemu gdyż to Burmistrz, a nie radni,
odpowiedzialny jest za organizację szkół i to Burmistrz przygotowuje projekty
uchwał, które następnie przedstawia do akceptacji Radzie.
Radny Jakub Zadroga powiedział, że bardzo cieszy się z faktu, że dopiero teraz
Burmistrz dostrzega dobro dziecka. Wspomniał, że Burmistrz informowany był
przez radnych o dwuzmianowości w SP nr 4 już w marcu i o tych wszystkich
konsekwencjach, które mamy dzisiaj. Wówczas rodzice też chcieli tego
przeniesienia, ale Burmistrz nie słuchał rodziców. Prosił Burmistrza aby nie kierował
w kierunku opozycji zarzutów, bo już w marcu zwracali uwagę na ten problem.
Radna Iwona Matuszak - Łosińska zwróciła się do kierownika Wydziału Oświaty –
czy znane są koszty wprowadzenia w życie proponowanych zmian w uchwale.
Kierownik Wydziału Oświaty powiedziała, że organizacją pracy w szkole zajmuje
się dyrektor. Koszty byłyby związane z przygotowaniem sal lekcyjnych dla przyjęcia
uczniów. Oznajmiła, że jest po rozmowie z dyrektor SP nr 1 i cały ten dodatkowy
blok, w którym zajęcia prowadził cech - od jakiegoś czasu nie był remontowany
i wymaga remontu i że w najbliższym czasie trzeba będzie go przeprowadzić dbając
o standard i bezpieczeństwo uczniów. W kwestii klas, które mają zostać
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przeniesione powiedziała, że w tej sprawie może wypowiedzieć się tylko dyrektor –
co organizacyjnie dla niego będzie najbardziej sprawne. Odniosła się też do naboru
i obwodów i powiedziała, że są obwody i dyrektorzy mają obowiązek ich
przestrzegać. Nadmieniła, że wcześniej już wspominała, że jeżeli w szkołach
zorganizowane są oddziały i oddziały nie są pełne – to dyrektor ma możliwość
przyjęcia ucznia z innego obwodu (ale tylko w takim momencie, gdzie nie będzie
potrzeby tworzenia nowego oddziału, ale mają prawo dopełniać oddziały do 25
uczniów).
Radny Jakub Zadroga zadał pytanie – czy radni, którzy są zatrudnienie w naszych
szkołach podstawowych mogą brać udział w głosowaniu nad omawianym projektem
uchwały.
Radny Tomasz Kruk powiedział, że jeżeli radni opozycyjni mają dylemat czy iść za
głosem rodziców to niech mają odwagę w głosowaniu odrzucić tą uchwałę.
Radca prawny Marzena Borowińska nawiązała do opinii prawnej, którą
przedłożyła radnym w momencie podejmowania przez Radę uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego (sesja – 23.02.2017 r.) i powiedziała, że omawiany projekt uchwały
dotyczy Szkoły Podstawowej nr 4, w której nie jest zatrudniony nikt z radnych,
zatem w głosowaniu nad omawianym projektem uchwały, zdaniem radczyni, mogą
wziąć udział wszyscy radni.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i przed przystąpieniem do głosowania
omawianego projektu uchwały i w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
wniosek formalny zgłoszony przez radnego Mieczysławo Wołejko, który
dotyczył przesunięcia punktu dot. podjęcia uchwały o zmianie uchwały
w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na kolejną sesję.
Rada Miejska odrzuciła wniosek radnego 8 – głosami „za”, 12 – głosami
„przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie
uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na kolejną
sesję.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska 13 – głosami „za”, 4 – głosami „przeciw przy 4 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie projektu zmiany uchwały
w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Uchwała Nr XXXVIII/245/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
likwidacji pomnika.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że dla upamiętnienia przypadającej
w 2018 roku setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego miasto zamierza
w Wągrowcu w pobliżu budynków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy
ulicy Kościuszki na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1440/2, 1439/6 wznieść
nowy pomnik Pamięci Powstania Wielkopolskiego w miejscu istniejącego. Mając
powyższe na uwadze konieczne jest rozebranie istniejącego pomnika. Na rozbiórkę
pomnika uzyskano zgodę od Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
oraz od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali:
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zadała pytanie Burmistrzowi – czy będzie
to większy obelisk czy symboliczny monument i w jakiej formie. Radna wyraziła
obawę, gdyż podczas wspólnego posiedzenia komisji zostało powiedziane, iż nie
będzie konkursu na ten pomnik i tylko ktoś zaprojektuje i taki projekt zostanie
przyjęty przez Burmistrza. Powiedziała też, żeby nie był to podobny obelisk, który
stoi przy ulicy Kościuszki poświęcony ofiarom II wojny światowej, tylko żeby był to
pomnik, przy którym będzie chciało się zatrzymać wzrok, pobyć przy nim
i popatrzeć. Radnej zależało na tym aby było to coś ładnego i by pomnik ten
w godny sposób uczcił tych, którzy zginęli w 1918 roku w obronie naszej Ojczyzny.
Radny Mieczysław Wołejko zadał pytanie czy będzie rozpisany konkurs.
Burmistrz Miasta powiedział, że z konkursem związane są duże koszty i nie ma
pewności – czy po tym konkursie z wszystkich złożonych propozycji będziemy
w stanie cos wybrać. Z uwagi na czas Burmistrz zaproponował radnym takie
rozwiązanie, że projektant przedstawi 3 propozycje (z odpowiednia wizją).
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Powiedział, że na każdym etapie będziemy mogli sugerować projektantowi swoje
pomysły. Wspomniał też, że musimy spojrzeć na to co mamy wokół – zabytkowy
budynek Starostwa oraz to, że projekt pomnika będzie wymagał uzgodnienia
konserwatora zabytków. Wspomniał również o obelisku przy ZSP nr 2 i powiedział,
że miasto jest na etapie przejęcia gruntu i uzgodnień konserwatorskich, które nie
zalecają dużych zmian. Obelisk pozostanie w tej samej formie, ale zostanie
odnowiony, a pomnik pamięci Powstania Wielkopolskiego będzie nowy.
Radny Marek Drobik powiedział, że z uwagi na obawy radnych co do kształtu
i wyglądu tego pomnika zaproponował Burmistrzowi powołanie komisji przy
wyborze projektu pomnika, w skład którego weszliby radni – przedstawiciele Klubów
Radnych.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 17- głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 3 – glosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie likwidacji pomnika.
Uchwała Nr XXXVIII/246/2017 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad. pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
wzniesienia pomnika pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że 23 stycznia 1793 roku rosyjska
caryca Katarzyna II i król pruski Fryderyk Wilhelm II zawarli traktat, w wyniku
którego dokonany został II rozbiór Polski. Wojska pruskie, dowodzone przez
Joachima Heinricha von Möllendorfa, zajęły Wielkopolskę, która na ponad 125 lat
dostała się do niemieckiej niewoli. Dwa lata później, w efekcie III rozbioru, Polska
całkowicie utraciła niepodległość. Dokładnie sto lat temu w pogrążonej w wojnie
Europie zrodziła się szansa na uzyskanie przez Polskę wolności.
Polacy
wykorzystali ten moment i wspólnym, patriotycznym wysiłkiem odzyskali
niepodległą ojczyznę. Niestety, nowa Polska nie objęła jeszcze wtedy Wielkopolski.
Potrzebny był zbrojny zryw naszych przodków, w tym wielu wągrowczan, którzy
walcząc w Powstaniu Wielkopolskim, wyparli pruskiego najeźdźcę, dzięki czemu
nasz region mógł wrócić w granice wolnej Polski. Dla upamiętnienia przypadającej
w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wybuchu
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Powstania Wielkopolskiego miasto zamierza wznieść nowy pomnik Pamięci
Powstania Wielkopolskiego, który stanąłby w pobliżu budynków Starostwa
Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy ulicy Kościuszki. W ten sposób miasto odda
hołd najlepszym synom wągrowieckiej ziemi, dzięki których poświęceniu
i bohaterstwu możemy żyć dzisiaj w wolnej ojczyźnie, a pomnik posłuży budowaniu
postaw patriotycznych i pielęgnowaniu tożsamości narodowej kolejnych pokoleń
wągrowczan. Nowy pomnik powstanie w miejscu istniejącego, na działkach
o numerach ewidencyjnych nr 1440/2, 1439/6, stąd też uzyskano już zgodę na
rozbiórkę obecnego pomnika od Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej
oraz od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 17- głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 3 – glosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika pamięci
Powstania Wielkopolskiego.
Uchwała Nr XXXVIII/247/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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:
- pismem z 10 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan
dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 1 200,00 zł w rozdziale 85213 Składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- pismem z 4 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 825 504,00 zł z tego:
• w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 464,00 zł,
• w dziale 855 Rodzina o kwotę 816 040,00 zł.
Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10
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ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne.
- pismem z 18 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 32 841,00
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.
- pismem z 28 września 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 359 900,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
- pismem z 20 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach w kwocie 637,49 zł na sfinansowanie wyposażenia
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.
- pismem z 14 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów przyznał Miastu
Wągrowiec na 2017 rok kwotę 135 960,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych
przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. Z uwagi na
fakt posiadania zabezpieczenia na realizację powyższych zadań z własnych
środków, umniejsza się zaangażowanie środków własnych na te zadania, uwalnia
się wolne środki w finasowaniu przychodów budżetu w ww. kwocie.
Plan wydatków budżetu natomiast zwiększa się o kwotę 459 000,00 zł w tym:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące 109 000,00 zł
utrzymanie czystości w mieście
• zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją 350 000,00 zł
gospodarki odpadami- rozliczenie nadwyżki lat poprzednich
Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości
459 000,00 zł.
Ponieważ realizacja zadania pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji
ruchu (RPWP.03.03.01-30-0011/16) nastąpi w I kwartale 2018 r. dokonuje się
zmniejszenia w 2017 roku planu dochodów o kwotę 76 500,00 zł, natomiast plan
wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 110 700,00 zł. Jednocześnie uwalnia
się wolne środki w wysokości 34 200,00 zł ujęte w przychodach budżetu.
Plan wydatków budżetu na 2017 rok zmniejsza się w zakresie wydatków
inwestycyjnych o kwotę 2 509 311,80 zł w tym:
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Drogi publiczne gminne
zadanie pn. „Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole 1 299 000,00 zł
Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej”
Plany zagospodarowania przestrzennego
zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
6 000,00 zł
przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów
pokolejowych w rejonie ul. Średniej”
Oświata i wychowanie
1. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 175 000,00 zł
placu zabaw w Przedszkolu Nr 1”
2. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 176 711,80 zł
placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na zadanie Budowa 50 000,00 zł
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
Pozostała działalność
1. zadanie pn. „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz
z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu”
2. zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu”
3. zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i
modernizacja placu zabaw, boiska, budowa siłowni przy
ul. Zespołowej w Wągrowcu”
4. zadanie
pn.
„Opracowanie
dokumentacji
projektowej
i modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP
w Wągrowcu”
5. zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na
odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu –
opracowanie dokumentacji projektowej”
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zadanie pn. „rozbudowa i przebudowa budynku
Regionalnego w Wągrowcu”

Muzeum

149 400,00 zł
136 000,00 zł
236 600,00 zł

120 600,00 zł

135 000,00 zł

25 000,00 zł

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych w 2017 roku
umniejsza się zaangażowanie środków własnych w realizację powyższych zadań
uwalniając wolne środki w kwocie 2 509 311,80 zł.
W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 2 400,00 zł
w rozdziale 80104 Przedszkola na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem
dzieci z terenu miasta Wągrowca do niepublicznych przedszkoli w Gminie
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Rogoźno. Zgodnie z pismem Pani Kierownik Wydziału Oświaty dokonuje się
dalszych przesunięć w planie wydatków w poszczególnych rozdziałach w celu
bieżącej realizacji budżetu.
Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
104 670 853,16 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 91 500 968,16 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 169 885,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości
106 001 723,36 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 85 360 898,36 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 20 640 825,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 1 330870,20 zł zostanie finansowany przychodami
z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „6 819 604,68 zł” zastępuje się kwotą „4 387 181,88 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie omawianej uchwały
powiedziała, że pismem z 10
października 2017 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 1 000,00 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi
tego zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne. Pismem z dnia 10 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski
zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 1 200,00 zł w rozdziale
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
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świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych
zadań. Pismem z 4 października 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan
dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 825 504,00 zł z tego:
• w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 464,00 zł,
• w dziale 855 Rodzina o kwotę 816 040,00 zł.
Powyższe środki przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10
ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, na opłacenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Również pismem z 18 października 2017 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85219
Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 32 841,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017. Pismem z 28 września
2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale
85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 359 900,00 zł z przeznaczeniem na
realizację świadczenia wychowawczego. Pismem z 20 października 2017 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach w kwocie
637,49 zł na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczenia. Pismem z 14 września 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów
przyznał Miastu Wągrowiec na 2017 rok kwotę 135 960,00 zł ze środków rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych
i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w
stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej
na 2017 r. Z uwagi na fakt posiadania zabezpieczenia na realizację powyższych
zadań z własnych środków, umniejsza się zaangażowanie środków własnych na te
zadania, uwalnia się wolne środki w finasowaniu przychodów budżetu w ww.
kwocie. W związku z zakończeniem i poniesieniem niższych kosztów realizacji
zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na
lata 2017-2025 zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 rok w rozdziale
75095 – Pozostała działalność o kwotę 40 088,00 zł. Jednocześnie niższe koszty
realizacji tego zadania pozwoliły na zmniejszenie wydatków o kwotę 44 539,00 zł
w zakresie zakupu pozostałych usług oraz zakupu usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii finansowanych. O kwotę 4 451,00 zł umniejsza się wolne
środki w finansowaniu przychodów budżetu. Również zostało zakończone zadanie
pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19”. W celu urealnienia
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otrzymanych dochodów i poniesionych wydatków na ww. zadanie dokonuje się
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 178 245,00 zł, natomiast plan wydatków
zmniejsza się o kwotę 238 245,00 zł. Kwota 60 000,00 zł umniejsza się
zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów budżetu w 2017 r.
Wydłużająca się procedura wyboru wykonawcy dotycząca zadania „Rozwój
infrastruktury edukacyjnej w palcówkach oświatowych Gminy miejskiej Wągrowiec”
spowodowała późniejszy termin rozpoczęcia prac. W związku z powyższym w 2017
r. zostanie dokonana jedna płatność za roboty budowlane i nadzór inwestorski
(planowano 2 płatności w 2017 r.).
Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2017 r. o kwotę 552 500,00 zł z tytułu
dotacji otrzymanych ze środków europejskich w 2017 r.
Zmniejsza się również plan wydatków budżetu na 2017 rok w zakresie powyższego
zadania w poszczególnych paragrafach wydatków inwestycyjnych o kwotę
700 000,00 zł, co powoduje zmniejszenie zaangażowania wolnych środków
w przychodach o kwotę 147 500,00 zł.
Plan wydatków budżetu zwiększa się o kwotę 459 000,00 zł w tym:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie czystości w mieście
109 000,00 zł
• zwiększenie planu wydatków bieżących związanych
z realizacją gospodarki odpadami- rozliczenie nadwyżki lat 350 000,00 zł
poprzednich
Celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki w wysokości
459 000,00 zł.
Ponieważ realizacja zadania pn. „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem budowy systemu zarządzania i organizacji
ruchu” (RPWP.03.03.01-30-0011/16) nastąpi w I kwartale 2018 r. dokonuje się
zmniejszenia w 2017 roku planu dochodów o kwotę 76 500,00 zł, natomiast plan
wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 110 700,00 zł. Jednocześnie uwalnia
się wolne środki w wysokości 34 200,00 zł ujęte w przychodach budżetu.
Plan wydatków budżetu na 2017 rok zmniejsza się w zakresie wydatków
inwestycyjnych o kwotę 2 509 311,80 zł w tym:
Drogi publiczne gminne
zadanie pn. „Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole 1 299 000,00 zł
Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej”
Plany zagospodarowania przestrzennego
zadanie
pn.
„Opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

6 000,00 zł
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Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej”
Oświata i wychowanie
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
placu zabaw w Przedszkolu Nr 1”
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na zadanie Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
Pozostała działalność
- zadanie pn. „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz
z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu”
- zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa
placu zabaw na terenie OSiR w Wągrowcu”
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i
modernizacja placu zabaw, boiska, budowa siłowni przy ul.
Zespołowej
w Wągrowcu”
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i
modernizacja placu zabaw, budowa siłowni przy OSP w
Wągrowcu”
- zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na
odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Opackiej w Wągrowcu –
opracowanie dokumentacji projektowej”

175 000,00 zł
176 711,80 zł

50 000,00 zł

149 400,00 zł

136 000,00 zł
236 600,00 zł

120 600,00 zł
135 000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
25 000,00 zł
zadanie pn. „rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum
Regionalnego w Wągrowcu”
związku ze zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych w 2017 roku umniejsza
się zaangażowanie środków własnych w realizację powyższych zadań uwalniając
wolne środki w kwocie 2 509 311,80 zł.
W planie wydatków budżetu dokonuje się przesunięcia kwoty 2 400,00 zł
w rozdziale 80104 Przedszkola na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem
dzieci z terenu miasta Wągrowca do niepublicznych przedszkoli w Gminie
Rogoźno.
Pozostałe wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Przychody budżetu po zmianie będą wynosić 4 387 181,88 zł.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- umniejsza się zaangażowanie wolnych
środków w przychodach w kwocie 2 432 422,80 zł;
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• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi przepisami na 2017 rok;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla
jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na
2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/248/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 11
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
Powiedziała, że w związku z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok uległ zmianie również przedstawiony
projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033. W związku z tym wniosła
autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, 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:
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zmniejszenie dochodów majątkowych
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących

770 901,15 zł
1 578 146,15 zł
-807 245,00 zł
-1 661 521,65 zł
1 897 820,15 zł
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Zmniejszenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zmniejszenie przychodów

-3 559 341,80 zł
-1 330 870,20 zł
-2 432 422,80 zł

W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze bieżącym
wprowadza się nowe zadanie:
• „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania
w Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie miejskiej Wągrowiec” o łącznych
nakładach finansowych w kwocie 149 123,00 zł – limit 2018 roku 109 923,00 zł,
limit 2019 roku 39 200,00 zł, okres realizacji 2018-2019 rok.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze bieżącym
wprowadza się zmiany w zadaniu:
• „Wągrowiecki żłobek - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”okres realizacji 2019-2020 oraz z limitem nakładów w 2019 r- 243 857,00 zł,
w 2020- 483 251,00 zł.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze majątkowym
wprowadza się zmiany w zadaniach:
• „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcuzmiana okresu realizacji na lata 2016-2017 w związku z zakończeniem inwestycji
w 2017 r. zmniejsza się limit 2018 o kwotę 104 682,00 zł, łączne nakłady
finansowe wynosić będą 1 719 466,00 zł;
• „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej zadanie roczne –
usunięcie z WPF;
• „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu” przesunięcie limitu z 2017
w kwocie 110 700,00 zł (do roku 2018) nowy limit 2018 r. 123 000,00 zł;
• „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu- zadanie roczne – usunięcie
z WPF.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmiany w
zadaniach o charakterze bieżącym :
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•

„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej nie będzie realizowane
i usuwa się z WPF.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zminę w
zadaniu o charakterze majątkowym
• ”Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu” nie
będzie realizowane , usuwa się z WPF;,
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu;okres realizacji 2016-2020 , limit 2019-480 000,00 zł, limit 2020 120 000,00 zł;
Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu;okres realizacji 2019-2020 , limit 2019-500 000,00 zł, limit 2020 50 000,00 zł;
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wągrowcu; okres realizacji 20192020, limit 2019-600 000,00 zł, limit 2020 600 000,00 zł;
Dodano następujące przedsięwzięcia:
Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu - łączny limit nakładów
7 500 000,00 zł, okres realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r 0,00 zł, limit 2018 r.
7 500 000,00 zł.
Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury
w Parku 600 -lecia w Wągrowcu; łączny limit nakładów 200 600,00 zł, okres
realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 10 600,00 zł, limit 2018 r.190 000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na terenie
OSiR w Wągrowcu łączny limit nakładów 199 000,00 zł, okres realizacji 2017-2018
rok , limit na 2017 r. 4000,00 zł, limit 2018 r. 195 000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw
w Przedszkolu nr 1 w Wągrowcu łączny limit nakładów 235 000,00 zł, okres
realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 5 000,00 zł, limit 2018 r. 230 000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw
w Przedszkolu nr 6 w Wągrowcu łączny limit nakładów 304 200,00 zł, okres
realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r.4 200,00 zł, limit 2018 r.300 000,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu łączny limit nakładów 154 400,00 zł, okres
realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 4 400,00 zł, limit 2018 r.150 000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu; łączny limit nakładów
318 400,00 zł, okres realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 8 400,00 zł, limit
2018 r. 310 000,00 zł.
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Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na
odcinku od ul. Opackiej do linii kolejowej PKP łączny limit nakładów 105 000,00 zł,
okres realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r.0,00 zł, limit 2018 r. 105 000,00 zł.
Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Wągrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej łączny limit nakładów 1 400,000,00 zł,
okres realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 51 000,00 zł, limit 2018 r. 1 349
000,00 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.
Proponowane zmiany nie powodują 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:
770 901,15 zł
Zwiększenie dochodów w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
1 578 146,15 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zmniejszenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zmniejszenie przychodów

-807 245,00 zł
-1 661 521,65 zł
1 897 820,15 zł
-3 559 341,80 zł
-1 330 870,20 zł
-2 432 422,80 zł

Dodano do załącznika Nr 2 nowe przedsięwzięcia.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.)
o charakterze bieżącym wprowadza się nowe zadanie:
• „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i zwiększenie efektywności nauczania w
Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie Miejskiej Wągrowiec” o łącznych nakładach
finansowych w kwocie 149 123,00 zł – limit 2018 roku - 109 923,00 zł, limit
2019 roku - 39 200,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2018-2019.
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W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe o charakterze majątkowym
wprowadza się nowe zadania:
• „Budowa pomnika pamięci Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu przy
ul. Kościuszki” o łącznym limicie nakładów - 250 000,00 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);
• „Budowa żłobka na Os. Wschód w Wągrowcu” - o łącznym limicie nakładów - 7
500 000,00 zł, okresie realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. - 0,00 zł, limit
2018 r. 7 500 000,00 zł;
• „Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku
600 -lecia
w Wągrowcu” o łącznym limicie nakładów - 200 600,00 zł, okresie realizacji
2017-2018 rok , limit na 2017 r. - 10 600,00 zł, limit na 2018 r. - 190 000,00 zł;
• „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw na terenie OSiR
w Wągrowcu” łączny limit nakładów - 199 000,00 zł, okres realizacji 2017-2018
rok , limit na 2017 r. 4 000,00 zł, limit 2018 r. - 195 000,00 zł;
• „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr
1 w Wągrowcu” o łącznym limicie nakładów - 235 000,00 zł, okresie realizacji
2017-2018 rok , limit na 2017 r. - 5 000,00 zł, limit 2018 r. - 230 000,00 zł;
• „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w Przedszkolu nr
6 w Wągrowcu” o łącznym limicie nakładów - 304 200,00 zł, okresie realizacji
2017-2018 rok , limit na 2017 r. - 4 200,00 zł, limit 2018 r. - 300 000,00 zł;
• „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni przy OSP w Wągrowcu” o łącznym limicie nakładów - 154 400,00
zł, okresie realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 4 400,00 zł, limit 2018 r.150
000,00 zł;
• „Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw i boiska,
budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Zespołowej w Wągrowcu” o łącznym limicie
nakładów 318 400,00 zł, okres realizacji 2017-2018 rok , limit na 2017 r. 8 400,00 zł, limit
2018 r. 310 000,00 zł;
• „Opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu doliny rzeki Wełny na
odcinku od ul. Opackiej do linii kolejowej PKP” o łącznym limicie nakładów 105 000,00 zł, okresie realizacji w latach 2017-2018 rok , limit na 2017 r.0,00 zł,
limit 2018 r. 105 000,00 zł;
• „Przebudowa dróg i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Wągrowcu oraz rozbudowa ul. Krótkiej” o łączny limicie nakładów 1 400
000,00 zł, okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2018, limit na 2017 r. 51
000,00 zł, limit 2018 r. 1 349 000,00 zł.
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Również dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze bieżącym
wprowadza się zmiany w zadaniu:
• „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na lata 20172025” zmniejszając łączne nakłady finansowe o 44 539,00 zł. do kwoty
36 161,00 zł w roku 2017 oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2016 –
2017;
• „Wągrowiecki żłobek- wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców miasta”ulega zmianie okres realizacji na lata 2019-2020 oraz limit nakładów w 2019 r243 857,00 zł, w 2020- 483 251,00 zł.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.)
o charakterze majątkowym wprowadza się zmiany w zadaniach:
• „Budowa drogi rowerowej od ul. Przemysłowej do osiedla Wschód w Wągrowcu"
- zmiana okresu realizacji zadania na lata 2016-2017 w związku z zakończeniem
inwestycji w 2017 r., zmniejsza się limit 2018 roku o kwotę 104 682,00 zł, łączne
nakłady finansowe wynosić będą 1 719 466,00 zł;
• „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3
w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 19” – zmniejszając łączne
nakłady finansowe o 238 245,00 zł do kwoty 1 155 573,00 zł w roku 2017 oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2016 – 2017;
• „Podwyższenie kapitału w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. celem
budowy systemu zarządzania i organizacji ruchu” przesunięcie limitu z 2017
w kwocie 110 700,00 zł (do roku 2018) nowy limit 2018 r. 123 000,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2017-2018;
• „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej
Wągrowiec” – zwiększając łączne nakłady finansowe o 510 000,00 zł,
zmniejszając limit 2017 r. o 700 00,00 zł do kwoty 1 377 228,00 zł, oraz
zwiększając limit 2018 r. o 1 210 000,00 zł do kwoty 3 680 000,00zł. Okres
realizacji przypada na lata 2017-2018.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się zmiany
w zadaniach o charakterze majątkowym:
• „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Wągrowcu” -
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wprowadza się okres realizacji przypadający na lata 2019-2020, łączny nakład
finansowy - 600 000,00 zł oraz limit nakładów na 2019 r.-480 000,00 zł, limit na
2020 r. - 120 000,00 zł;
• „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu”
wprowadza się o okres realizacji przypadający na lata 2019-2020, łączny nakład
finansowy - 550 000,00 zł oraz limit nakładów finansowych w 2019 r. 500 000,00 zł, limit – 2020 r. - 50 000,00 zł;
• „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Wągrowcu” wprowadza się okres
realizacji na lata 2019-2020, łączny nakład finansowy 1 200 000,00 zł oraz limit
nakładów finansowych w 2019 r. - 600 000,00 zł, a w 2020 r. - 600 000,00 zł.
Wycofano się również z realizacji przedsięwzięć.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn.zm.) o charakterze majątkowym
wycofano zadania:
• „Budowa ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej” - zadanie zostanie
zakończone w 2017 r., zadanie roczne – usunięto z WPF;
• „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Wągrowcu” - zadanie zostanie zakończone
w 2017 r., zadanie roczne – usunięto z WPF.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wycofano zadanie
o charakterze bieżącym :
• „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej" nie będzie realizowane
z uwagi na odstąpienie od wykonania ww. dokumentów przez Metropolia
Poznań, zadanie usunięto z WPF;
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wycofano zadanie
o charakterze majątkowym:
• ”Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum Regionalnego w Wągrowcu”
zadanie nie będzie zrealizowane, ponieważ wniosek nie uzyskał dofinansowania,
zadanie zostanie usunięte z WPF.
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.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2017- 2033 wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033.
Uchwała Nr XXXVIII/249/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy harcmistrza Franciszka Grajkowskiego.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawą prawną podjęcia uchwały
jest art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: Do
wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn.zm.), a także wznoszenia pomników.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z unormowań ustawy prawo geodezyjne,
która nakłada na gminę obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji miejscowości, ulic
i adresów, a tym samym nadawania nazw ulicom. Nadając ulicy nazwę harcmistrza
Franciszka Grajkowskiego, obok dopełnienia obowiązku ustawowego, Rada
zrealizuje wnioski Związku Harcerstwa Polskiego dotyczące upamiętnienia osoby
szczególnie zasłużonej dla wągrowieckiego harcerstwa. Koszt realizacji uchwały
związany z oznakowaniem ulicy wyniesie ca 1.000 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że jest to ulica na której nic nie ma i chyba
nic nie powstanie i zdaniem radnego osoba hm. Franciszka Grajkowskiego
zasługuje na większy szacunek. Nadmienił, że na wspólnym posiedzeniu komisji
zaproponował radnym, aby jeszcze poczekać z nadaniem tej nazwy ulicy, gdyż są
w mieście ulice bez nazw by przygotować godniejsze miejsce dla harcmistrza
Franciszka Grajkowskiego.
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Burmistrz Miasta powiedział, że spośród wszystkich naszych ulic, jest to ulica
wyjątkowa, która wymaga upamiętnienia. Przyznał, że tego wyboru dokonał sam
i był to wybór nieprzypadkowy. Mówił, że dobrze jest, że jest to ulica niezbudowana,
gdyż w innym przypadku pojawiłby się problem związane ze zmianą nazwy. Jest to
ulica położona bardzo blisko Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie ta nazwa
w szczególny sposób będzie widoczna, będą przechodzić nią uczniowie, rodzice.
To jest ulica, którą poruszają się mieszkańcy idący do kościoła św. Wojciecha oraz
ważna rzecz o której wspomniał to to, że jest to ulica, która kieruje nas w stronę
Grobowca Rodziny Keglów Wspomniał, że przy grobowcu 2 lata temu powstała
pamiątkowa tablica i co roku wspólnie z harcerzami tam się spotykamy
i wspominamy rocznicę Powstania Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów,
które również działały na naszym terenie. Kończąc nadmienił, że z jednej strony jest
to miejsce, które ukierunkowuje nas w stronę ważnego historycznego miejsca,
a z drugiej strony też pamięć o następnych pokoleniach, które zapewne tą ulica
będą przechodzić.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zapytała, jak wnioskodawcy – harcerze
odnoszą się do nazwania tej ulicy im. harcmistrza Franciszka Grajkowskiego – czy
wyrazili zgodę i jaki jest ich stosunek do tej propozycji.
Burmistrz Miasta powiedział, że najlepiej o to zapytać obecnego na sesji
i wnioskodawcę druha hm. Jerzego Mianowskiego – Komendanta Kręgu Starszyzny
Harcerskiej i Seniorów „Damy Radę”. Jednak nadmienił, że propozycja ta była
uzgadniana z harcerzami, w szczególności z Kręgiem Starszyzny Harcerskiej
i Seniorów „Damy Radę” pod kierunkiem druha hm. Jerzego Mianowskiego oraz
z harcerzami z drużyny im. Franciszka Grajkowskiego i nie wpłynęły żadne protesty.
Prowadzący obrady zamkną dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami ”za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uchwała Nr XXXVIII/250/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Druh hm. Jerzy Mianowski – Komendant Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów
„Damy Radę” wraz z druhną hm. Ireną Grochowską podziękowali Panu
Burmistrzowi za wielokrotnie okazywaną harcerzom przychylność i zrozumienie,
a wszystkim radnym za godne uhonorowanie hm. Franciszka Grajkowskiego.
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Prowadzący obrady ogłosił przerwę w obradach do godziny 17.30.
ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2018 rok.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że
podstawą prawną podjęcia
niniejszej uchwały jest art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, który stanowi, że: Organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych
w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program
współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres
obowiązywania programu. Przepis ten rozstrzyga także o konieczności podjęcia
uchwały w terminie do końca listopada danego roku. Program powstał w oparciu
o propozycje dostarczone przez organizacje pozarządowe działające na terenie
miasta lub na rzecz jego mieszkańców. Konsultacje programu przeprowadzono
w terminie od 3 do 11 października br. według zasad określonych Uchwałą
Nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu
programu. Realizacja uchwały pociąga za sobą obciążenie dla budżetu miasta w
kwocie przewidzianej w programie tj. 148 300 zł.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.
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Uchwała Nr XXXVIII/251/2017 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Gospodarki i Rozwoju Miasta – Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
Wniósł również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały – w podstawie
prawnej - po słowie „podstawie” – wykreślono słowa – „art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a
ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975)”.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawą prawną podjęcia uchwały
jest art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że:
Wojewoda albo minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - w odniesieniu do
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo odpowiednia rada lub
odpowiedni sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
jednostki samorządu terytorialnego, odpowiednio w drodze zarządzenia lub
uchwały, mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą
realizowane przez podmiot, dla którego są to cele statutowe i którego dochody
przeznacza się w całości na działalność statutową. Konieczność podjęcia uchwały
wynika z woli zapewnienia inwestorowi – spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
możliwości budowy na terenie Wągrowca zaplecza technicznego obsługi pojazdów
szynowych oraz budowy hali postojowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa
tego rodzaju obiektów stanowi cel publiczny w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 2250/1 zlokalizowana jest na terenie,
na którym ma być realizowana wyżej opisana inwestycja, co determinuje wybór
bezprzetargowego trybu jej zbycia. Wartość nieruchomości, której dotyczy uchwała,
wynosi 108 300 zł. Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla
budżetu miasta.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie bezprzetargowego
zbycia nieruchomości.
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Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów
Wągrowieckich w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2
im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że obowiązek podjęcia uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej
w ośmioletnią szkołę podstawową, wynika z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przekształcenie
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu
nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad.pkt 16
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że obowiązek podjęcia uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej
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w ośmioletnią szkołę podstawową, wynika z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przekształcenie
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu
nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad.pkt 17
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że obowiązek podjęcia uchwały
w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej
w ośmioletnią szkołę podstawową, wynika z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przekształcenie
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu
nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXX/202/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
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 omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
ad.pkt 18
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że podstawowym celem
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski jest działalność na rzecz integracji
poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany
doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski. Przynależność do
Stowarzyszenia umożliwia skoordynowane, zbiorowe występowanie do władz
centralnych i wojewódzkich w istotnych dla gmin i powiatów sprawach, wyrażanie
opinii, a także składanie zbiorowych wniosków. Zbiorowe działanie daje szansę
skutecznego działania. Do statutowych zadań Stowarzyszenia należy min. :
1) reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym
i europejskim poprzez wieloaspektową działalność lobbystyczną.
2) wspieranie rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin i powiatów.
3) wspieranie administracji gmin i powiatów członkowskich w realizacji zadań
wynikających z członkostwa Polski w UE.
4) promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej.
Ponadto działalność Stowarzyszenia obejmuje:
1) reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów,
2) wspieranie rozwoju gospodarczego oraz promocja gmin i powiatów,
3) działalność informacyjno–szkoleniowa na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego,
4) rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych
regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 106 gmin i 13 powiatów z terenu
Wielkopolski. Przynależność Gminy miejskiej Wągrowiec do tej organizacji mogłaby
stworzyć korzystne warunki dla nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innym
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jednostkami samorządu terytorialnego, zainteresowanymi wszechstronnym
rozwojem tego regionu z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych tych jednostek.
Uchwała wywołuje skutek finansowy dla budżetu miasta w postaci składki
członkowskiej. W 2017 r. składka roczna w grupie gmin i miast od 20 001 do
30 000 mieszkańców wynosi 5 022 zł. Wobec powyższego podjęcie niniejszej
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.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
ad.pkt 19
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna przedstawiła radnym Informację
o stanie realizacji zadań oświatowych prowadzonych przez Gminę miejską
Wągrowiec w roku szkolnym 2016/2017.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Rada Miejska nie wniosła uwag do przedłożonej informacji.
ad.pkt 20
Prowadzący obrady przedstawił informację dotyczącą złożonych oświadczeń
majątkowych za 2016 r. przez:
- Zastępcę Burmistrza Miasta,
- Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego,
- 10 osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza,
- 5 osób zarządzających gminną osobą prawna (spółką prawa handlowego),
- 16 osób będących kierownikami jednostek organizacyjnych gminy miejskiej,
oraz wszystkie zobowiązane osoby w związku z zatrudnieniem lub zwolnieniem
z pracy.
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Poinformował również radnych, że Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie
Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje oświadczenie o stanie majątkowym
za 2016 r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady przedstawił również informacje dotyczące:
- złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r. przez radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu.
Ww. informacje stanowi załączniki nr 20 do protokołu.
Zapoznał również radnych z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Wągrowcu dot. analizy oświadczeń majątkowych osób wymienionych w art. 24h
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Wojewody
Wielkopolskiego nt. złożonych oświadczeń przez Burmistrza Miasta oraz
Przewodniczącego Rady.
ad.pkt 21
Sekretarz Miasta - Pan Marek Sturma przedstawił Radzie Miejskiej informację
o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
użytecznej wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu dotyczącą potrzeb
w tym zakresie.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
ad.pkt 22 i 23
Radny Krzysztof Tyborski powiedział, że wszyscy zapewne cieszymy się
z oddania do użytku ścieżki rowerowej na Osiedle Wschód. Zwrócił jednak uwagę
na fakt, że od strony ul. Rzecznej wjazd na ścieżkę zastawiony jest słupami (na
stałe zakotwiczonymi w podłoże), co zdaniem radnego jest słuszne, ale w związku
z tym brak jest dostępności tej ścieżki dla służb ratowniczych i policji. Zadał pytanie
Burmistrzowi – czy jest jeszcze możliwe rozważenia możliwości korzystania ze
ścieżki rowerowej przez służby ratownicze, w szczególności radny prosił
o informację dotyczącą nośności mostu na rzece Nielba. Nadmienił też, że nie
otrzymał konkretnej odpowiedzi na wniosek dotyczący doposażenia w niezbędny
sprzęt naszej jednostki OSP.
Radny Adam Kiełbasiewicz prosił Burmistrza o informację nt. stanu zakończenia
remontu ulicy Przemysłowej oraz inwestycji dotyczącej budowy łącznika drogi
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ul. Średnia – Przemysłowa. Radny podziękował też Burmistrzowi za realizację
wniosków zgłoszonych na ostatniej sesji
i zgłosił wniosek o uzupełnienia
oświetlenia obwodnicy szczególnie łuku tej drogi przy stacji benzynowej ORLEN.
Radny Mieczysław Wołejko powiedział, że nie za bardzo jest zadowolony
z odpowiedzi Burmistrza na wnioski, które zgłosił na ostatniej sesji. Jeszcze raz
ponowił wniosek w sprawie zagospodarowania zielenią narożnikowej działki przy
ulicy Mikołajczyka oraz w sprawie wyrównania drogi gruntowej na Osiedlu Wschód
przy blokach usytuowanych przy ul. Mikołajczyka 17 i 31.
Radny Jakub Zadroga zwrócił uwagę na bezpieczeństwo ścieżki rowerowej na
Osiedle Wschód – ulica Rzeczna Zwrócił się z prośbą do Burmistrza
o przeprowadzenie rozmów z mieszkańcem posesji przy ulicy Rzecznej o przycięcie
krzewów w celu poprawy widoczności.
Burmistrz Miasta:
- w sprawie poprawy bezpieczeństwa ścieżki rowerowej na Osiedle Wschód
powiedział, że rozmowy z mieszkańcem posesji przy ulicy Rzecznej były już
prowadzone i jest obietnica, że krzewy te będą przycięte. Oprócz ustawienia znaku
stop na tej ulicy planuje się również wprowadzenie oznakowania poziomego oraz
elementu migającego podobnego jak na ulicy Rogozińskiej;
- w sprawie dostępności ścieżki rowerowej dla służb ratowniczych - odpowie na
piśmie;
- w sprawie wniosku dotyczącego doposażenia naszej jednostki OSP oświadczył,
że jest ona najlepiej wyposażoną jednostką w powiecie oraz, że wniosek radnego
został przekazany do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i jeżeli
będzie taka potrzeba to zostanie on zrealizowany. Przypomniał też radnym, że
w przyszłym roku nasza jednostka OSP będzie obchodziła 150 lecie jej powstania
i miasto postara się wszystkie ich potrzeby zrealizować;
- w sprawie uzupełnienia oświetlenia obwodnicy jak również w sprawie wyrównania
drogi gruntowej w ul. Mikołajczyka przy blokach nr 17 i 31 – odpowie na piśmie;
- w sprawie uzupełnienia zielenią działki narożnikowej przy ulicy Mikołajczyka
powiedział, że w tej sprawie będzie rozmawiał z Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wągrowcu;
- w sprawie inwestycji – zakończenie budowy ścieżki rowerowej na Osiedle Wschód
– oznajmił, że ustalony jest już termin odbiorów technicznych. Planowany termin
zakończenia budowy łącznika ulicy Średniej z Przemysłową ustalony jest na 10
listopada br. Dodał, że opóźnienie terminu oddania tej inwestycji do użytku jest
uzasadnione.
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ad.pkt 24
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Prowadzący obrady

/ Wiesław Zając /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Małgorzata Fimiak /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

