Protokół Nr XIV/2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 grudnia 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Obrady IV Sesji Rady Miejskiej poprzedziło wystąpienie Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wągrowcu dr Władysława Purczyńskiego, który w kilku zdaniach
odniósł się do obchodzonej w tych dniach przez Wielkopolan 93. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego. Następnie radni Rady Miejskiej, burmistrzowie
udali się pod pomnik
Stanisław Wilczyński oraz Grzegorz Kamiński
Powstańców Wlkp. przy ul. Kościuszki, gdzie – składając wieniec i zapalone
znicze uczcili pamięć powstańców i ofiar tego wspaniałego zrywu
niepodległościowego. Pamięć tę uczcili także przedstawiciele Stowarzyszenia
Wiary Lecha dołączając do władz miasta.
Sesję rozpoczęto o godz. 1620, a zakończono o godz. 2010.
Otwarcia obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach 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 Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XIII Sesji z 29 listopada 2011 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zgłosił dwa wnioski do porządku
obrad sesji:
- pierwszy dotyczył wykreślenia z porządku obrad punktu 9 o treści „Podjęcie
uchwały w sprawie uchylenia uchwały” (dot. uchylenia Uchwały Nr V/30/2011
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-

Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2011 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Mieścisko),
drugi wniosek dotyczył wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego
punktu (jako 9) o treści – „Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie
zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji
miejskiej w Wągrowcu” (dotyczy uchylenia uchwały Nr XXXII/228/2009 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 roku). Uzasadniając swój
wniosek powiedział, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały
Nr V/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi
Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec, ustalanie cen za
przejazdy środkami komunikacji lokalnego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej w Wągrowcu leży w kompetencji Burmistrza Miasta.
W tej sytuacji realizacja wniosku Zakładu Komunikacji Miejskiej o ustalenie
cen biletów z uwzględnieniem podwyżki cen dotychczasowych wymaga
właśnie uchylenia wnioskowanej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu – jako 10 – o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników”.
Kolejne wnioski do porządku obrad sesji zgłosiła radna Katarzyna Jahnz – Jenek,
w związku z interpelacją, którą
złożyła w przeddzień sesji na ręce
Przewodniczącego Rady, a dotyczyła ona przekroczenia uprawnień przez
Burmistrza Miasta oraz Dyrektorów Przedszkoli miejskich w Wągrowcu
polegających na podjęciu decyzji o reorganizacji pracy jednostek organizacyjnych
miasta poprzez likwidację kuchni w przedszkolach miejskich. Zdaniem radnej taka
decyzja należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Wągrowcu. Ponieważ
w projekcie budżetu na 2012 r. zostały już ujęte oszczędności z tytułu zwolnienia
pracowników w przedszkolach wnioskowała o:
- zdjęcia z porządku obrad punktu 6 o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20122032”,
- zdjęcia z porządku obrad punktu 7 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 rok”.
Radny Krzysztof Poszwa w imieniu Klubu Radnych Platforma Obywatelska poparł
wniosek zgłoszony przez radną Katarzynę Jahnz – Jenek ze względu na istotne
wątpliwości prawne.
Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał interpelacje radnej Katrzyny Jahnz –
Jenek, która została złożona w biurze Rady w przeddzień sesji.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński odniósł się do złożonej przez radną
interpelacji. Powiedział, że zarzuty zawarte w niej są bezpodstawne, prawo nie
zostało złamane. Zaapelował do radnych o odrzucenie wniosku zgłoszonego
przez radną Katarzynę Jahnz-Jenek.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zgodnie z § 19 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej
w Wągrowcu stanowiącym załącznik nr 9 do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec
przekazał interpelację radnej Katarzyny Jahnz-Jenek na ręce Burmistrza Miasta
z prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie 21 dni od jej zgłoszenia.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone
wnioski do porządku obrad sesji:
- wniosek Burmistrza w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu 9 o treści
„Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały” ( dot. Uchwały Nr V/30/2011
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 24 lutego 2011 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Mieścisko).
Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła jednogłośnie.
- wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
dodatkowego punktu (jako 9) o treści – „Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały
w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami
komunikacji miejskiej w Wągrowcu”.
Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła 15 – głosami „za” przy 6 –
głosach „wstrzymujących”.
- wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu –
jako 10 – o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników”.
Rada Miejska powyższy wniosek przyjęła jednogłośnie.
- wniosek radnej Katarzyny Jahnz – Jenek w sprawie zdjęcia z porządku obrad
punktu 6 o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032”.
Rada Miejska powyższy wniosek oddaliła 8 – głosami „za”, 12 – głosami
„przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym.
- zdjęcia z porządku obrad punktu 7 o treści - „Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 rok”,
Rada Miejska powyższy wniosek oddaliła 7 – głosami „za”, 13 – głosami
„przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym.
Porządek obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu uwzględniający wcześniej
przyjęte przez Radę wnioski został przyjęty 12 – głosami „za”, 9 – głosami
„przeciw” j.n.:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XIII Sesji z 29 listopada 2011 r.
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2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2012-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat
taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami - m.in.:
- 10 grudnia br. wziął udział w uroczystej gali z okazji wręczenia Nagrody
Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć”,
- na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej uczestniczył w wigilii,
- 21 grudnia br. reprezentował miasto na spotkaniu opłatkowym w Komendzie
Powiatowej Policji w Wągrowcu,
- załatwiał bieżące sprawy Rady.
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ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Mieczysław Spychaj pytał, czy tory kolejowe na trasie Wągrowiec –
Inowrocław zostaną usunięte.
Radny Jarosław Wilk pytał na jakim poziomie zakupiono energię na potrzeby
oświetlenia ulic.
W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził:
- trasa kolejowa Wągrowiec – Inowrocław wyłączona jest z eksploatacji. Zabiega
w PKP, aby jej nie demontować, by w przyszłości można było ją uruchomić,
- w dniu 1 grudnia br. zakończyły się negocjacje (przetarg w trybie zamówienia
z wolnej ręki) z ENEA S.A. na świadczenie w roku 2012 kompleksowej usługi
polegającej na dostawie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic na
terenie miasta Wągrowca, w zakres której wchodzi sprzedaż i dystrybucja energii.
Wynegocjowana cena zakupu, to 0,2550zł (netto) za 1 kWh energii (dotychczas
obowiązująca 0,2565).

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2011 r.
Zaproponował również radnym w imieniu Burmistrza Miasta wniesienie do
omawianego projektu uchwały
autopoprawek z uwagi na następujące
okoliczności:
− wpływ pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmian w planie dotacji
na zadania zlecone,
− wpływ pisma od Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
w sprawie zwiększenia planowanych przychodów i kosztów zakładu,
− wpływ pisma od Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu w sprawie zmian w budżecie,
− wystąpiła konieczność zakupu specjalistycznego oprogramowania w związku
z czym zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne w administracji,
− wystąpiła konieczność zwiększenia planu w zakresie zakupu usług w rozdziale
związanym z drogami publicznymi,
− zawarto porozumienie z Gminą Damasławek w sprawie zwrotu kosztów
udzielonych dotacji w 2011 roku przedszkolom niepublicznym funkcjonującym
na terenie miasta Wągrowca za dzieci z terenu Gminy Damasławek,
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− w zakresie obsługi rady gminy wprowadza się wydatek inwestycyjny polegający
na zakupie oprogramowania komputerowego na potrzeby biura rady,
− w związku z większą realizacją dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w
przedszkolach, zwiększa się plan dochodów z tego tytułu oraz równolegle plan
wydatków na zakup żywności.
W związku z powyższym uwzględnia się przedstawione zmiany w załącznikach Nr
1, 2 i 3 do projektu uchwały. Dodatkowo zachodzi konieczność dostosowania
załącznika dotyczącego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
zleconych oraz załącznika obejmującego przychody i koszty zakładów
budżetowych co ujęto w ostatecznym projekcie uchwały.
Tekst jednolity uzasadnienia do projektu uchwały stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 8 – głosami ”za” przy 2 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”, przy 1głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 12 – głosami ”za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r. łącznie z przedstawionymi
autopoprawkami przez Skarbnika Miejskiego.
Rada Miejska 14 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
Uchwała Nr XIV/80/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
Zgłosił również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegającej na wprowadzeniu nowego zadania pn. opracowanie
dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim na
kwotę 99 384 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatku – 29 czerwca 2012 r.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz
z upływem roku budżetowego, łącznie z planem finansowym dla tych wydatków
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W zakresie realizacji zadania
„Budowa ulicy Bonowskiego – Mikołajczyka I etap” podpisano umowę o roboty
budowlane Nr TI.272.26.2011 na kwotę 837 787,17 zł brutto. Ostateczny termin
wykonania zadania określono na dzień 31 maja 2012 roku. Do końca 2011 roku
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wykonano roboty budowlane za kwotę 659 034,02 zł brutto. W związku
z powyższym w zakresie powyższej umowy niezbędne jest zabezpieczenie kwoty
178 753,15 zł w formie wydatków niewygasających na rok 2012. W zakresie
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższego zadania zawarto
umowę Nr TI.272.27.2011 o wartości 6 130,15 zł płatną po zakończeniu zadania.
Niezbędne jest zatem zabezpieczenie kwoty 184 884 zł w formie wydatków
niewygasających, z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.
Natomiast w zakresie realizacji zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji
przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim” w dniu 23 grudnia
2011 roku podpisano umowę Nr TI.272.38.2011 o wykonanie powyższej
dokumentacji. W związku z przedstawionym faktem niezbędne jest
zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających na przedstawiony cel kwoty
99 384 zł. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
celowe i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 10 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”, przy
1 - głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 13 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 łącznie ze
zgłoszoną wcześniej autopoprawką przez Skarbnika Miejskiego.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
Uchwała Nr XIV/81/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 - 2032. Poinformował
również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu odnośnie
omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Powiedział też, że uwzględniając zmiany w projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz instrukcje zawarte w opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 – 2032 do projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 - 2032 w imieniu
Burmistrza Miasta zgłosił następujące autopoprawki:

Lp.

Zakres autopoprawki

1.

W załączniku „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej” aktualizuje się wielkości dla roku 2012
celem zachowania pełnej zgodności z projektem budżetu na 2012 rok.
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Natomiast zmiany w kolejnych latach wynikają z przeprowadzonej
symulacji.
Na potrzeby prognozy nadwyżkę występującą w latach 2013 – 2032
postanawia się przeznaczyć na wydatki majątkowe.
W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
2.
na lata 2012 – 2032” w pkt. II „Umowy, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki…” dopisano zadanie „Umowa dotycząca
ubezpieczenia majątku i interesów Gminy Miejskiej Wągrowiec” celem
zachowania zgodności z prognozą obowiązującą w 2011 roku.
W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
3.
na lata 2012 – 2032” dostosowano limity zobowiązań dla poszczególnych
zadań w zgodzie z instrukcjami RIO.
W związku z powyższym uwzględnia się przedstawione zmiany w odpowiednich
załącznikach.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za” przy 3 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 - głosami „za” przy 1 –
głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta nie głosowała omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 –
2032 łącznie z wcześniej zgłoszonymi przez Skarbnika Miejskiego
autopoprawkami.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 6 głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 – 2032.
Uchwała Nr XIV/82/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta na rok przyszły
Przewodniczący obrad przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu
budżetu i podejmowania uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XLIII/302/2010 z 29 czerwca 2010 r.
Następnie zabrał głos Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz, który w imieniu
Burmistrza Miasta przedstawił projekt budżetu na 2012 rok. Zapoznał również
Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt. przedłożonego
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r. - opinia pozytywna.
Kolejno głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili
opinie w sprawie projektu budżetu na 2012 rok :
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Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła
opinię Komisji w sprawie projektu budżetu miasta Wągrowca na 2012 rok
j.n.:
„Budżet miasta Wągrowca na 2012 rok zamykający się po stronie dochodów
kwotą 56 119 656 zł jest wyższy o 4,1% od uchwalonego budżetu na bieżący rok,
a po stronie wydatków o 2,8%
Na przyszłoroczny budżet po stronie dochodów składają się:
• subwencja ogólna, która stanowi - 27%
• dochody własne, które stanowią - 56%
• dotacje i środki pozabudżetowe stanowią - 17% budżetu.
Wydatki w projekcie budżetu wynoszą ogółem 53 886 156 zł.
Największy udział w wydatkach mają:
• oświata i wychowanie – 19 451 156 zł, co stanowi - 36,0% budżetu
• pomoc społeczna – 12 638 607 zł, co stanowi - 23% budżetu
• administracja publiczna – 5 435 625 zł co stanowi 10% budżetu.
Natomiast mniejszy udział w wydatkach stanowią działy:
• kultura fizyczna i sport,
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
• transport i łączność,
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Komisja Budżetowa trzykrotnie analizowała projekt budżetu, ostatni raz 22
grudnia z udziałem Z-cy Burmistrza – Pana Grzegorza Kamińskiego i Skarbnika
Miejskiego – Pana Tomasza Pachowicza, który w poprzednich posiedzeniach
również uczestniczył.
Komisja Budżetowa jak i pozostałe Stałe Komisje Rady nie wypracowały
żadnych wniosków w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej 22 grudnia br. cztery wnioski do projektu
budżetu zgłosił Klub Platformy Obywatelskiej RP wspólnie ze Stowarzyszeniem
Porozumienie Społeczne. Dotyczyły one następujących propozycji zmian
w budżecie:
1. Zwiększyć do 70 000 zł dochody z tytułu działalności Straży Miejskiej
w zakresie grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (o 35 000 zł więcej
niż założono w planie).
2. Przeznaczyć kwotę 40 000 zł z zadań „sprzyjających rozwojowi sportu” na
cele inwestycyjne w tej samej dziedzinie.
3. Zmniejszyć wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza Miasta Wągrowca
o kwotę 1 500 zł miesięcznie oraz dodatek funkcyjny o kwotę 1 000 zł
(30 000 zł rocznie).
W wyniku przeprowadzonych głosowań złożone wnioski większością głosów
zostały przez Komisję Budżetową odrzucone.
Komisja Budżetowa na ostatnim posiedzeniu w dniu 22 grudnia br. 6- głosami
„za”, 1 – głosem „przeciw” przy 3 – głosach „wstrzymujących” pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu miasta Wągrowca na 2012 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Leszek Zdrzałka poinformował
radnych, że członkowie Komisji na dwóch posiedzeniach zajmowali się analizą
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projektu budżetu miasta na 2012 rok. Komisja 7 - głosami „za”, 5 – głosami
„przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na
2012 r.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska poinformował Radę, że Komisja debatowała nad
projektem budżetu miasta na 2012 r. na dwóch posiedzeniach i nie wniosła
żadnych wniosków. Komisja 4 - głosami „za” przy 3 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2012 r.
Następnie głos zabrał Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz i przedstawił
radnym dwie autopoprawki Burmistrza Miasta do omawianego projektu uchwały :

Lp.

Zakres autopoprawki

1.

W następstwie podpisania porozumień dotyczących refundacji udzielonych
dotacji przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie miasta
Wągrowca, na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, w tym z:
- Gminą Wągrowiec – Porozumienie Nr 031.25.2011 - na kwotę 48 374 zł,
- Gminą Damasławek – Porozumienie Nr 031.26.2011 – na kwotę 4 838 zł
oraz podpisania porozumienia dotyczącego refundacji kosztów
ponoszonych na dzieci z terenu miasta Wągrowca uczęszczających do
przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skoki – na kwotę
6 451 zł.
Po stronie dochodów:
- rozdział 80104§2310 – 53 212 zł.
Po stronie wydatków:
- rozdział 80104§2540 – 46 761 zł,
- rozdział 80104§2310 – 6 451 zł.
strona 11 uzasadnienia.
Wprowadzić pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w kwocie 15 000 zł
na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n. „Monitoring jakości wód jeziora
Durowskiego”.
Po stronie dochodów:
- rozdział 90095§2440 – 15 000 zł.
Po stronie wydatków:
- rozdział 90095§4300 – 15 000 zł.
strona 40 uzasadnienia.

2.

Ogółem zwiększenia dochodów budżetu
Ogółem zwiększenia wydatków budżetu
Dochody po autopoprawkach na 2012 rok wyniosą
Wydatki po autopoprawkach na 2012 rok wyniosą

68 212 zł
68 212 zł
56 187 868 zł
53 954 368 zł

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem budżetu miasta
Wągrowca na 2012 r. w której głos zabrali radni:
- dr Alojzy Jessa podziękował zespołowi, który projekt budżetu opracował.
Powiedział, że został on właściwie opracowany i uważa go jako bardzo dobry
materiał. Zwrócił się również do Rady i organu wykonawczego z prośbą, aby
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problemy jakie wyniknęły przy pracach nad projektem budżetu (dot. np. realizacji
takich zadań jak budowa ulic na Marcinkowie i innych spraw) zawsze rozstrzygać
z osobami wnoszącymi z wyczuciem i poszanowaniem osób, które biorą udział
w dialogach. Kolejna kwestia, którą podniósł radny dotyczyła podwyżki płac
pracowników samorządowych. Po uchwaleniu budżetu życzył sobie aby
uchwalony budżet na 2012 r. nie przysporzył nam wszystkim większych trudności
niż w roku bieżącym,
- radny Krzysztof Poszwa powiedział, że projekt budżetu na przyszły rok świadczy
o porażce naszego samorządu. Zabrakło radnemu poważnej debaty nad tym – co
jako radni mogą dać mieszkańcom. Analizując ten materiał, doszedł do wniosku,
że jesteśmy dość bogatym miastem, które wydaje duże pieniądze na promocję,
zarządzanie energią, sport, obsługę długu i utrzymanie aquaparku. Kolejną
kwestię, którą radny poruszył dotyczyła oszczędności, powiedział, że
oszczędzamy wyłącznie na mieszkańcach, którzy będą ponosili największe koszty
naszych decyzji, szkoda również, że oszczędzamy kosztem tych najmłodszych
mieszkańców. Ubolewał, że wiele osób z naszego miasta straci pracę poprzez
decyzje o likwidacji kuchni w przedszkolach. Powiedział też, że w projekcie
budżetu brakuje inwestycji. Rok temu Klub Radnych PO poparł projekt budżetu na
ten rok, niestety na rok 2012 budżet nie wróży nic dobrego. Przypomniał
zebranym, że Klub Radnych PO wspólnie z radnymi z Porozumienia Społecznego
złożył cztery wnioski do projektu budżetu,
- radny Jarosław Wilk podniósł kwestie zaplanowanych środków w projektach
budżetu szkół podstawowych i gimnazjum na zadanie – „opłaty za basen – usługi
instruktorów”. Radny stwierdził, że miasto wydało duże pieniądze na szkolenia
wągrowieckich nauczycieli w tym zakresie, a teraz płaci się obcym.
Do wypowiedzi radnych odniósł się Burmistrz Miasta, powiedział, że budżet jest
trudny, ale bezpieczny, oszczędny, odpowiedzialny i gwarantuje realizację
podstawowych zadań.
Przewodniczący obrad - dr Władysław Purczyński zamknął dyskusję nad
projektem budżetu miasta Wągrowca na 2012 r. i przystąpił do głosowanie
autopoprawek Burmistrza Miasta jak niżej:
Rada Miejska postanowiła:
- 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 8 głosach „wstrzymujących”
w następstwie podpisania porozumień dotyczących refundacji udzielonych dotacji
przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na terenie miasta Wągrowca, na
dzieci będące mieszkańcami innych gmin, w tym z:
- Gminą Wągrowiec – Porozumienie Nr 031.25.2011 - na kwotę 48 374 zł,
- Gminą Damasławek – Porozumienie Nr 031.26.2011 – na kwotę 4 838 zł
oraz podpisania porozumienia dotyczącego refundacji kosztów ponoszonych na
dzieci z terenu miasta Wągrowca uczęszczających do przedszkola publicznego
prowadzonego przez Gminę Skoki – na kwotę 6 451 zł.
Po stronie dochodów zwiększyć:
- rozdział 80104 § 2310 o kwotę 53 212 zł.
Po stronie wydatków zwiększyć:
- rozdział 80104 § 2540 o kwotę 46 761 zł,
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- rozdział 80104 § 2310 o kwotę 6 451 zł.
(strona 11 uzasadnienia).
- 12 głosami „za”, 2 głosem „przeciw” przy 7 głosach „wstrzymujących”
wprowadzić dodatkowo do projektu budżetu zadanie - pomoc finansową ze
środków WFOŚiGW w kwocie 15 000 zł na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
p.n. „Monitoring jakości wód jeziora Durowskiego”.
Po stronie dochodów:
- rozdział 90095 § 2440 – 15 000 zł.
Po stronie wydatków:
- rozdział 90095 § 4300 – 15 000 zł.
(strona 40 uzasadnienia).
Dochody po autopoprawkach na 2012 rok wynosić będą
Wydatki po autopoprawkach na 2012 rok wynosić będą

56 187 868 zł
53 954 368 zł

Po zakończeniu głosowania autopoprawek Przewodniczący obrad poddał
pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2012 r. łącznie z wcześniej
przyjętymi autopoprawkami.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 8 - głosami „przeciw” przy 1- głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2012 r.
Uchwała Nr XIV/83/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1930.
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minutową

przerwę

ad.pkt 8
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Pan Stanisław
Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015 Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Wniósł
również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały w załączniku – inwestycje sieciowe – realizację zadania – „Marcinkowo
I do torów” przenieść w całości na 2012 rok.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że planowanie rozwoju dotyczy
zwłaszcza tych podmiotów, które działają w oparciu o rozbudowaną infrastrukturę
techniczną, kosztowną i o długim okresie zwrotu zaangażowanego kapitału.
W odniesieniu do przedsiębiorstw użyteczności publicznej, a szczególnie
w stosunku do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będących
własnością samorządów, organy tegoż samorządu ustalają kierunki inwestycji
zgodne z kierunkami określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i zezwolenia wydanemu przedsiębiorstwu.
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Prawnym wyrazem zagadnienia planowania jest art. 21 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr
123, poz. 858 z późn..zm.). Przedstawiony plan wykonano w oparciu o dostępne
dokumenty oraz informacje własne dotyczące potrzeb w zakresie rozbudowy
infrastruktury
sieciowej,
przedsięwzięć
rozwojowo-modernizacyjnych
i odtworzeniowych. Plan uwzględnia również nakłady inwestycyjne w zakresie
kanalizacji opadowej zawarte w WPI miasta Wągrowca. Posiadane przez Spółkę
środki finansowe z amortyzacji zabezpieczają potrzeby w zakresie zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych. W zakresie odprowadzania
i oczyszczania wód opadowych i roztopowych środki dostępne z tej działalności
są zbyt małe i może być wymagane będzie dalsze finansowanie zewnętrzne
mające wpływ na poziom taryf. Niniejszy plan dostosowany do aktualnej hierarchii
potrzeb Wągrowca, pozwala na zachowanie jego spójności z Wieloletnim
Programem Inwestycyjnym, który będzie realizowany przez Burmistrza Miasta
Wągrowca. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Radny Alojzy Jessa zwrócił się z prośbą do Dyrektora Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o złożenie radnym sprawozdania
z realizacji poprzedniego wieloletniego planu rozwoju spółki.
W odpowiedzi radnemu Dyrektor Spółki – Pan Stanisław Ziółkowski oświadczył że
sprawozdanie to zostanie przedłożone radnym.
Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 10 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”„ przy 1
głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 13 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata
2012-2015 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wągrowcu łącznie z wniesiona autopoprawką.
Uchwała Nr XIV/84/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za przejazdy autobusami
komunikacji miejskiej w Wągrowcu
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że w związku z podjęciem przez
Radę Miejska w Wągrowcu uchwały Nr V/37/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz
korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej
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Wągrowcu, ustalanie cen za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego
komunikacji miejskiej w Wągrowcu leży w kompetencji Burmistrza Miasta
Wągrowca. W tej sytuacji realizacja wniosku Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z
o.o. w Wągrowcu, o ustalenie cen biletów z uwzględnieniem podwyżki cen
dotychczasowych, wymaga uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr
XXXII/228/2009, z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad i wysokości opłat
taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za”, przy 3 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za” przy 1
głosie „wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 16 - głosami „za” przy 5 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie zasad i wysokości opłat taryfowych za
przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w Wągrowcu (dot. to Uchwały Nr
XXXII/228/2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 r.).
Uchwała Nr XIV/85/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że zgodnie z art. 162 § 9 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.
1070 z późn. zm. ) Rada gminy zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników. Wobec powyższego podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników.
Uchwała Nr XIV/86/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11 i 12
Przewodniczący obrad udzielił głosu mieszkańcowi Wągrowca, który
reprezentował Stowarzyszenie Ochrony Wągrowca. W swoim wystąpieniu
wyraził sprzeciw odnośnie budowy łącznicy drogowej od ronda Pałuckiego do ulicy
Gnieźnieńskiej. Do wystąpienia mieszkańca Wągrowca odniósł się Kierownik
Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski.
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Pismo Stowarzyszenia Ochrony Wągrowca Przewodniczący Rady Miejskiej
przekazał na ręce Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta – Pana Leszka
Zdrzałki.
Radny Mariusz Nowak pytał Burmistrza – dlaczego szkoły korzystają z usług
instruktorów nauki pływania zatrudnionych w aquaparku płacąc za godzinę 45 zł,
skoro koszt pracy nauczyciela dyplomowanego, który posiada uprawnienia
instruktora pływania wynosi 24-28 zł za 1 godzinę.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu powiedział, że zgadza się z tym, że koszt
instruktora pływania zatrudnionego w aquaparku jest wyższy od kosztu
nauczyciela – instruktora. Jest to tryb awaryjny, jeżeli szkoła nie jest w stanie
zapewnić opieki nauczycielskiej uczniom przebywającym na pływalni, wówczas
korzysta z usług instruktorów aquaparku. Wynika to również z umowy jaką
dyrektor szkoły zawarł z prezesem aquaparku.
Radny Mieczysław Spychaj wnioskował o nadanie nazwy jednej z ulic miasta –
imieniem Michała Rajewicza – pierwszego poległego w Powstaniu Wielkopolskim.
Wnioskował również o wykonanie chodnika przed posesją w której mieszkał
Michał Rajewicz.
Przewodniczący Rady Miejskiej w odpowiedzi radnemu powiedział, że w sprawie
tej należy się spotkać i wspólnie zastanowić się jak godnie uczcić postać Michała
Rajewicza, który 7 stycznia 1919 r. w Budzyniu jako pierwszy mieszkaniec
Wągrowca, poległ w Powstaniu Wielkopolskim w wieku 19 lat.

ad.pkt 13
Wobec wyczerpania porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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