Protokół nr XV / 2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 23 lutego 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.2015.
Otwarcia obrad XV 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 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Mariusz Nowak.
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 protokoły Nr XIV/2011 z 29 grudnia 2011 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym
z zaproszeniem na Sesję.

wraz

Nikt z radnych nie wniósł uwag ani wniosków do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez radnych
jednogłośnie.
Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XIV Sesji z 29 grudnia 2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2012 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2012 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2012 r.
9. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady w 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie miejskiej Wągrowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Wągrowcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od
1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata
na ławnika bez dalszego biegu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na wnioski.
18. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej
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ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.
- uczestniczył w Gali wręczenia „Złotych Pieczęci” zorganizowanej przez Starostwo
Powiatowe w Wągrowcu,
- imieniu Rady i Urzędu Miejskiego wziął udział w spotkaniu zorganizowanym
przez Związek Sybiraków,
- uczestniczył wraz z Zastępca Burmistrza Miasta w spotkaniu podsumowującym
pracę policji w 2011 r.
Zapoznał również radnych z pismami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
- Burmistrza Miasta stanowiącym odpowiedz na interpelacje Pani Katarzyny JahnzJenek w sprawie 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,
- radnego Mieczysława Spychaja skierowane do Burmistrza
Miasta – (do
wiadomości Przewodniczący Rady) w sprawie braku oświetlenia w godzinach
rannych przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Letniej oraz uruchomienia do
szkoły dodatkowych kursów autobusów ZKM z ul. Kościuszki i Berdychowa wraz
z odpowiedzią Dyrektora ZKM Sp. z o.o. na pismo radnego,
- Burmistrza Miasta dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec,
- Fedaracji Młodych Socjaldemokratów z Wągrowca w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu,
- Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
w Poznaniu stanowiącym odpowiedź na zaproszenia przedstawicieli NFZ na wspólne
posiedzenie Komisji Rady, które planowane było na przełomie marca/kwietnia br.
W piśmie tym Dyrektor NFZ podziękował za zaproszenie, jednak z uwagi na liczne
obowiązki służbowe zaproponował spotkanie w siedzibie NFZ w Poznaniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował
w Wągrowcu zamówił w Wielkopolskim
Samorządowych szkolenie dla radnych, które
w Wągrowcu w zakresie nowelizacji ustawy
w gminach.

również radnych, że Urząd Miejski
Ośrodku Kształcenia i Studiów
ma się odbyć w Urzędzie Miejskim
o utrzymaniu czystości i porządku

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Od punktu 4 porządku obrad Sesji (godz. 1700) do punktu 9 włącznie (godz.
1750) w obradach nie uczestniczył Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Byczyński.
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ad.pkt 4
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na
2012 r.
Wniósł również autopoprawkę w załączniku do omawianego projektu uchwały, która
polegała na przesunięciu z maja tematów zapisanych pod poz. 4 i 5. do marca.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2012 rok.
Uchwała Nr XV/87/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Wągrowcu na 2012 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV/88/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej Wągrowcu na 2012 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała XV/89/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej Wągrowcu na 2012 r.
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Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała XV/90/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Jadwiga Mianowska zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej Rady Miejskiej Wągrowcu na 2012 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XV/91/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu

ad.pkt 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa przedstawił radnym
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka przedstawił
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta w 2011 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Jadwiga Mianowska przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w 2011 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła radnym
sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w 2011 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Przewodniczący
Rady
w obradach do godz. 1810.

zarządził

25

minutową

przerwę

Od punktu 10 porządku obrad Sesji (godz. 1810) do punktu 12 włącznie (godz.
1900) w obradach nie uczestniczył radny – Pan Marceli Kamiński.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że Rada Miejska w Wągrowcu podjęła
uchwałę Nr VII/47/2011 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego. Burmistrz Miasta Wągrowca
przeprowadził tryb formalny sporządzenia planu miejscowego zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko i przeprowadził strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko. W trybie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęły wnioski od organów
i jednostek organizacyjnych, w tym organów uzgadniających m. p. z. p. oraz
uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania ustaleń planu
na środowisko. W ustaleniach planu miejscowego oraz prognozie uwzględniono
wymagania organów uzgadniających, zgłoszone w trybie zawiadomienia
o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu. Do ustaleń planu wpłynęły wnioski
dotyczące zagospodarowania terenów, stanowiących własność osób fizycznych.
Burmistrz Miasta Wągrowca uwzględnił wnioski zgodne z polityką przestrzenną
gminy, zapisaną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca i sporządził projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz wymagane prognozy. Do przedstawionego
do opiniowania i uzgodnień projektu planu miejscowego Burmistrz Miasta Wągrowca
uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. Do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania ustaleń planu na środowisko wpłynęły 3 uwagi. Burmistrz Miasta
Wągrowca uwzględnił uwagę odnoszącą się do korekt linii zabudowy i obsługi
technicznej terenów przeznaczonych pod zabudowę na obszarze, wyznaczonego w
projekcie planu – Parku Cysterskiego, nienaruszających przeznaczeń terenów oraz
dokonanych uzgodnień, jak również w części wynikających z ustaleń planu, ale
wymagających ich doprecyzowania, jako uwag zasadnych dla jednoznaczności
tekstu uchwały i przyjętych rozwiązań.
Zgodnie z przedłożoną listą uwag – nieuwzględnione uwagi odnoszą się do:
1) przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej lub przemysłowej działki nr ewid.
2923, zlokalizowanej na terenie nieprzeznaczonym pod zabudowę;
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2) zmiany ustaleń i przeznaczenia działki nr ewid. 2932/5, przeznaczonej na cele
zabudowy usługowej turystyki i rekreacji – na zapisy dotychczasowych ustaleń
planu.
Nieuwzględnienie uwag uzasadniono w Rozstrzygnięciach Burmistrza Miasta
Wągrowca następująco:
1) Tereny poza obszarem obwodnicy, w żadnym z dokumentów planistycznych dla
obszaru miasta Wągrowca, nie były przewidziane do zabudowy i określone jako
tereny przyrodnicze niezabudowane. Powyższe dotyczy ustaleń:
− studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca – uchwała Nr 19/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca
1998 r;
− opracowania ekofizjograficznego miasta Wągrowca – jako podstawowego
dokumentu określającego wymagania Prawa ochrony środowiska;
− obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – uchwała Nr VI/100/2007 Rady Miejskiej
Wągrowca z dnia 28 grudnia 2007 r.;
− obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
pomiędzy ul. Skocką, a ul. Rogozińską w Wągrowcu (IV etap budowy ulicy
zbiorczej - obwodnicy) – uchwała Nr 30/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
25 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 178, z dnia 18.11.2003 r.).
Przyjęcie uwagi stanowiłoby istotne naruszenie ustaleń studium, co uniemożliwia
przedłożenie projektu planu do uchwalenia, jak również narusza przepisy
o środowisku.
2) Zachowanie dotychczasowych ustaleń planu jest nieuzasadnione, gdyż:
− ustalenia §25 uchwały nie spełniają wymogów art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz.717, z późniejszymi zmianami), w zakresie zasad kształtowania zabudowy
i wskaźników zagospodarowania, w tym wymaganych linii zabudowy;
− proponowany zapis §25, w określeniu pojęcia usług różnych jest również
niezgodny z zasadami ustawowymi art. 15 ust.2 pkt 1 – „w planie miejscowym
określa się obowiązkowo przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania”, a zatem
zasada dowolności jest wyznaczona powyższym zapisem ustawy;
− ustalenia planu z 2003 r. nie są zgodne z ustaleniami obowiązującego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
– uchwała Nr VI/100/2007 Rady Miejskiej Wągrowca z dnia 28 grudnia 2007 r.,
w zakresie kształtowania dopuszczalnych przekształceń na terenie
wyznaczonego przyrodniczego ekosystemu wód otwartych na obszarze miasta
Wągrowca;
− nie jest dopuszczalne uchwalenie planu naruszającego ustalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – na
podstawie art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedstawiając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego – Burmistrz Miasta
Wągrowca wnosi o nieuwzględnienie zgłoszonych uwag ze względu na brak
zgodności proponowanych zmian w projekcie planu miejscowego z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały spełnia wymagania
art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
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o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko. Przedkładany do uchwalenia projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” przy 3
głosach „wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 11 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali radny Jarosław Wilk w sprawie braku zjazdu z obwodnicy na
tereny zalesione (w kwestii ochrony p.poż). oraz w sprawie ewentualnych
odszkodowań z tytułu przejęcia działek pod cmentarz czy z tytułu utworzenia użytków
ekologicznych na terenach objętych omawianym planem.
Szczegółowych wyjaśnień na zapytania radnego udzielił Kierownik Wydziału
Infrastruktury, Architektury i Ekologii Pan Krzysztof Tchorzewski.
W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie:
Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia o nienaruszeniu, w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego, ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.) Rada
Miejska w Wągrowcu 12 – głosami „za”, 2 – głosami – „przeciw” przy 5 –
głosach – „wstrzymujących” stwierdziła, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny
i Jeziora Łęgowskiego, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego obejmuje obszar dolin
rzek: Nielby, Wełny i Strugi Gołanieckiej oraz Jeziora Łęgowskiego. W obszarze
objętym planem wskazano w studium tereny wód śródlądowych oraz towarzyszący
ekosystem przyrodniczy, podstawowy układ komunikacyjny dróg zbiorczych oraz
tereny objęte aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
i obszary przekształceń, dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy,
w tym zmianę planu obowiązującego, strefy ochrony archeologicznej i tereny
z ograniczonym prawem do zabudowy: zieleni urządzonej i cmentarzy. W ustaleniach
studium wskazano:
− system dolin rzecznych: Wełny, Nielby i Strugi Gołanieckiej, z dopuszczalnym
wykorzystaniem na cele rekreacyjne w szczególności w centralnej części miasta,
stanowiącej „zielone centrum”, identyfikujące wiodącą funkcję miasta;
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− dopuszczalne przekształcenie części terenów wyłączonych z zabudowy w strefę
wypoczynkową, z zielenią urządzoną oraz budowlami i obiektami małej
architektury, służącymi wyznaczonej funkcji obszaru w południowo-zachodniej
części doliny rzeki Wełny od obwodnicy do ul. Rogozińskiej, jako zieleni
częściowo urządzonej, służącej celom rekreacyjnym;
− tereny zieleni naturalnej, seminaturalnej i urządzonej (w rejonie rzeki Nielby i ul.
Klasztornej) oraz cmentarze i tereny przewidziane na rozszerzenie cmentarzy,
jako tereny z prawem do zabudowy obiektami związanymi z funkcją terenu.
Zakazem przekształceń przestrzeni przyrodniczej objęte zostało: otoczenie Jeziora
Łęgowskiego w strefie ograniczonej ul. Rogozińską, obwodnicą i ul. Skocką, doliny
rzek Wełny i Nielby we wschodniej części miasta oraz tereny lasów. Ustalenia
projektu planu miejscowego są zgodne z zasadami określonymi w studium
w zakresie dopuszczalnego zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej, obszarów
objętych ochroną oraz systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, i nie
naruszają ustalonej polityki przestrzennej gminy.
Następne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm) Rada
Miejska w Wągrowcu 12 – głosami „za”, 2 – głosami – „przeciw” przy 5 –
głosach – „wstrzymujących” rozstrzygnęła, co następuje:
§1.1. Na obszarze objętym planem oraz w drogach zapewniających zewnętrzną
obsługę komunikacyjną, zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej, służące
obsłudze terenów wyznaczonych w planie oraz zapewniające możliwość pełnego
uzbrojenia terenu.
2. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie
rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego, dotyczą:
1) realizacji dróg publicznych KD-D i KD-Z3, stanowiących bezpośrednią obsługą
wyznaczonych terenów z odwodnieniem sieciami kanalizacji deszczowej o łącznej
długości ~ 900 m;
2) realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Klasztornej ~ 400 m, z odbiorem
poza obszarem planu.
§2. Zadania wymienione w §1 będą realizowane etapowo, na podstawie
projektów budowlanych dla wyodrębnionych obszarów, odpowiednio do stanu ich
zagospodarowania.
§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, zostaną
sfinansowane zgodnie z przepisami o finansach publicznych, wieloletnich planach
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz
strategią rozwoju miasta Wągrowca.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.) Rada
Miejska w Wągrowcu, po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta
Wągrowca uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
12 – głosami „za”, 2 – głosami – „przeciw” przy 5 – głosach –
„wstrzymujących” rozstrzygnęła, co następuje:
§1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej terenu działki nr ewid. 2923, polegającej
na zmianie terenu zieleni naturalnej, wyłączonego z zabudowy – na teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową.
§2. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej terenu działki nr ewid. 2932/5,
polegającej na zmianie przeznaczenia zabudowy usługowej turystyki i rekreacji – na
cele terenu zabudowy usługowej o niesprecyzowanej funkcji oraz zabudowy
mieszkaniowej.
§3. Uwzględnienie uwag, o których mowa w §1 i §2, spowodowałoby
naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca), przepisów Prawa
ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w studium – nieuwzględnienie
uwag uzasadnione jest merytorycznie i prawnie.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717. z późn. zm.) Rada
Miejska w Wągrowcu, po rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta
Wągrowca uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
12 – głosami „za”, 2 – głosami – „przeciw” przy 5 – głosach –
„wstrzymujących” rozstrzygnęła, co następuje:
§1. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej terenu działki nr ewid. 2923, polegającej
na zmianie terenu zieleni naturalnej, wyłączonego z zabudowy – na teren
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub przemysłową.
§2. Nie uwzględnić uwagi dotyczącej terenu działki nr ewid. 2932/5,
polegającej na zmianie przeznaczenia zabudowy usługowej turystyki i rekreacji – na
cele terenu zabudowy usługowej o niesprecyzowanej funkcji oraz zabudowy
mieszkaniowej.
§3. Uwzględnienie uwag, o których mowa w §1 i §2, spowodowałoby
naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca), przepisów Prawa
ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w studium – nieuwzględnienie
uwag uzasadnione jest merytorycznie i prawnie.

11

Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały - Rada Miejska 12 – głosami „za”,
2 – głosami – „przeciw” przy 5 – głosach – „wstrzymujących” podjęła uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego.
Uchwała Nr XV/92/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie miejskiej Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że celem konsultacji społecznych jest
przede wszystkim poznanie opinii uczestników konsultacji, na temat przedmiotu
konsultacji społecznych, a także informowanie o planowanych działaniach Gminy
miejskiej Wągrowiec. Drugim celem jest zebranie wniosków i uwag uczestników
konsultacji społecznych, ich analiza, stosowna zwrotna reakcja (informacja), w tym
ze wskazaniem tych uwag i sugestii, które zostały uwzględnione, jak również tych
z nich, które odrzucono, wraz z podaniem uczestnikom konsultacji stosownego
uzasadnienia. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych powinny zostać
udostępnione uczestnikom, zaś samym skutkiem przeprowadzenia konsultacji
społecznych jest zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania w sprawie
przedmiotu konsultacji. Należycie przeprowadzone konsultacje społeczne
determinują stopień realizacji pokładanych w dialogu społecznym celów. Od
świadomości zaś nie tylko celów, których spełnienia oczekuje się od instytucji dialogu
społecznego, lecz także od przejrzystej, opartej na określonych zasadach regulacji
procedury konsultacji społecznych, zależeć będzie sukces w realizacji określonych
zamierzeń, opartych na udziale społeczeństwa w ich podejmowaniu. Taki dialog
społeczny polegać ma zatem na poznawaniu zdania określonych grup społecznych,
nie zaś na narzucaniu pewnych założeń poprzez klasyczne informowanie. Ustalenie
sui Genesis (swego rodzaju) regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych
wraz ze stosownym harmonogramem uwzględniającym fakt, iż konsultacje
przeprowadza się odpowiednio wcześniej, przed finalnym opracowaniem określonych
rozwiązań, należy do Rady Miejskiej w Wągrowcu, zaś jego wykonanie do organu
wykonawczego - Burmistrza Miasta Wągrowca. Zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji społecznych w Gminie miejskiej Wągrowiec zostały przygotowane
w ramach Projektu „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla
efektywniejszej realizacji usług publicznych” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej. Gmina miejska Wągrowiec jest jednym z partnerów ww. Projektu na
podstawie umowy partnerskiej z 18 czerwca 2010 roku. Zgodnie z art. 5a ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w przypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium
konsultacje z mieszkańcami gminy. Przedstawiany Wysokiej Radzie projekt uchwały
określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Projekt
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procedury konsultacji społecznych opracowany w ramach ww. Projektu konsultowany
był z mieszkańcami Wągrowca w okresie od 9 do 26 września 2011 r. W tym okresie
nie wniesiono uwag do projektu procedury. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie miejskiej Wągrowiec podany
został konsultacjom w trybie Uchwały Nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 30 września 2010 r. 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 podany był
konsultacjom w okresie od 11 do 17 stycznia 2012 r. Do projektu nie zgłoszono
uwag. Niniejsza uchwała nie wywołuje skutków finansowych. Mając powyższe na
uwadze, Sekretarz Miasta stwierdził, że podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XV/93/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, że w związku ze zmianą przepisów
oraz nałożeniem na gminę nowych zadań, obowiązujący dotychczas statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu wymaga aktualizacji. Wobec
powyższego zaistniała potrzeba opracowania nowego statutu, który odzwierciedla
aktualnie obowiązujący stan prawny. Mając powyższe na uwadze, Pani Kierownik
MOPS-u stwierdziła, że podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 2 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” przy 3
głosach „wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 9 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 12 - głosami „za”, 1 głosem – „przeciw” przy 6 – glosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XV/94/2012 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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ad.pkt 13
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Pan Stanisław
Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia
2012 r. do 31 marca 2013 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że w trakcie postępowania
zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, na
podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Miasta Wągrowca ustalił, że:
1)
wniosek został złożony w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowej taryfy;
2) taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia
7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) zwanej dalej ustawą oraz przepisami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127/2006, poz. 886), zwanego dalej
rozporządzeniem.
Założono, że w okresie obowiązywania taryfy dostawy wody oraz ilości odebranych
i oczyszczonych ścieków pozostaną na poziomie zbliżonym do okresów minionych.
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci przedsiębiorstwa zostały wyposażone
w wodomierze główne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostawiono dwie
odrębne grupy odbiorców usług. Decydujący wpływ na takie rozwiązanie ma zróżnicowanie
kosztów obsługi odbiorcy i stopień nierównomierności poboru wody i zrzutu ścieków oraz
zróżnicowane opłaty środowiskowe. Stosując się także do obecnie obowiązujących
przepisów, pozostawia się taryfę ryczałtową za wody opadowe i roztopowe
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, które wg Prawa Ochrony Środowiska
i innych przepisów są ściekami. Przy kalkulacji na okres 01.04.2012 - 31.03.2013
podstawę ustalenia taryf stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia ) dane ewidencji
księgowej za poprzedni okres obrachunkowy.
Do obliczeń niezbędnych przychodów zastosowano:
- wskaźnik amortyzacji środków trwałych zgodny z Ustawą o podatku dochodowym od
osób prawnych, zróżnicowany w zależności od oceny technicznego zużycia.
- aktualne stawki podatków i opłat obowiązujące w 2012 roku, zarówno w zakresie
podatku od nieruchomości i budowli, opłat za wbudowanie sieci w pas drogowy jak
i opłat za korzystanie ze środowiska.
- w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen jednostkowych wynikający
z wzrostu cen produkcji przemysłowej, cen nośników energii oraz zmiany zakresu
rzeczowego.
Zmiana wysokości taryf wynika ze wzrostu kosztów, które w porównaniu do wykonania
2011 r. zwiększą się o 152 tys. zł. tj. 1,73%
Na kwotę tą składają się:
• wzrost amortyzacji o kwotę 30 tys. zł. z tytułu przyrostu wartości środków trwałych
• wzrost kwoty należnych podatków lokalnych i opłat o kwotę 54 tys. zł.
• przyrost kosztów usług materialnych zewnętrznych (skrawki, badania laboratoryjne,
zagospodarowanie osadów ściekowych) o kwotę 36 tys. zł.
• wzrost cen energii - zaplanowano 7,3% wzrost opłat za nośniki energii tj. o 52 tys. zł.
• przyrost płac i pochodnych o kwotę 195 tys. zł.. w tym narzutów na płace o 80 tys. zł.
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• spadek kosztów remontów o 207 tys. zł.
• spadek kosztów materiałów o 14 tys. zł.
• spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o 7 tys. zł.
Zakłada się też zmianę wyniku działalności, tj. spadek o 459 tys. zł.
Dochód z kanalizacji opadowej pozostający do dyspozycji Spółki przeznaczony będzie na
spłatę kredytów zaciągniętych na budowę tej sieci i zapewnienie środków na realizację
planu rozbudowy i modernizacji.
We wnioskowanych taryfach przewiduje się:
a) wzrost ceny jednostkowej wody dla:
• gospodarstw domowych o 3,5% tj. o 8 gr,
• pozostałych odbiorców o 4,0% tj. o 10 gr,
b) niezmienione ceny jednostkowe ścieków,
c) niezmienione ceny jednostkowe za odprowadzanie wód opadowych,
d) niezmienione opłaty abonamentowe,
e) wzrost opłat za ładunki przekraczające wartości umowne w ściekach i płynnych
odpadach komunalnych.
Konsekwencją proponowanych zmian taryf i opłat będą zmiany kosztów ponoszonych
przez odbiorców. Przykładowe rachunki płacone przez odbiorcę, uwzględniające opłaty
abonamentowe, przedstawione są w tabeli poniżej.
ilość
osób

m3/M*m
iesiąc

2011

2012

zmiana

zł/za
okres

2011
brutto

2012
brutto

odbiorca w domu
jednorodzinnym

5

2,5

199,65

201,65

101,00%

2,00

215,62

217,78

odbiorca w domu
jednorodzinnym

2

3

102,02

102,98

100,94%

0,96

110,18

111,22

odbiorca w domu
wielorodzinnym
2
wodomierze(zw i cw)

4

2,5

155,96

157,56

101,03%

1,60

168,44

170,16

odbiorca w domu
wielorodzinnym
2
wodomierze(zw i cw)

2

2,5

80,86

81,66

100,99%

0,80

87,33

88,19

m3/m

m3/mies
iąc
1000

2522,92

2622,92

103,96%

m3/m

1000

5430
7952,92

5430
8052,92

100,00%
101,26%

100,0
0
0,00
100,0
0

8589,1
5

8697,1
5

47,42
81,45
128,87

48,92
81,45
130,37

103,16%
100,00%
101,16%

1,50
0,00
1,50

139,18

140,80

zakład
d=40
woda

wodomierz

ścieki
razem na miesiąc
zakład
wodomierz
d=20
woda
ścieki
razem na miesiąc

m3/m
m3/m

m3/mies
iąc
15
15

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania jej na optymalnie niskim poziomie dla
odbiorców i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki. Wniosek
otrzymał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
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- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 2 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” przy 3
głosach „wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 9 – głosami ”za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za” przy 6 głosami „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia
2012 r. do 31 marca 2013 r.
Uchwała Nr XV/95/2012 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 14
Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów
powszechnych - radny Krzysztof Poszwa odczytał protokół z prac tego Zespołu
stanowiący załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia
kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że zgodnie z art. 163 § 2 ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych Rada Miejska w Wągrowcu Uchwałą Nr
VIII/56/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. powołała Zespół ds. zaopiniowania
kandydatów na ławników, który przeprowadził określone prawem czynności związane
z oceną formalną kandydatów. Zespół przeanalizował 10 zgłoszeń kandydatów, które
wpłynęły w terminie do Rady Miejskiej w Wągrowcu. Trzy zgłoszenia zaopiniował
negatywnie, gdyż nie spełniają wymogów formalnych ustawy:
a) zgłoszenie Pana Radosława Jeżewskiego ze względu na pełnienie przez niego
funkcji kuratora społecznego co pozostaje w sprzeczności z art. 159 § 1, pkt 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
b) zgłoszenie Pani Barbary Piechowiak ze względu na nieaktualną kserokopię
odpisu KRS co pozostaje w sprzeczności z art. 162 § 3 i 5 ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr
98, poz. 1070 z późn. zm.),
c) zgłoszenie Pani Ewy Marii Popiak ze względu na brak informacji o czasie
zamieszkania w trybie art. 158 § 1, pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
oraz braku odpowiedniego zapisu w karcie zgłoszenia B pkt. 8.
Zgodnie z art. 162 § 10 ww. ustawy zgłoszenia niespełniające wymagań formalny
pozostawia się bez dalszego biegu, a Rada Miejska w Wągrowcu stwierdza
powyższe w drodze uchwały.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę
w sprawie stwierdzenia pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez
dalszego biegu.
Uchwała Nr XV/96/2012 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 15
Przed przystąpieniem do wyboru ławników do sądów powszechnych Przewodniczący
obrad poinformował radnych, że zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi
zmianami ), wyboru ławników Rada dokonuje w głosowaniu tajnym.
W celu przeprowadzenia wyboru ławników, Przewodniczący obrad zaproponował
radnym powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych:
- Pana Marcelego Kamińskiego,
- Pana Dionizego Macioszka,
- Panią Danutę Strzelecką
Ww. radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, Rada Miejska w głosowaniu
tajnym (w trzech turach głosowania) wybrała:
- Panią Elżbietę Sabinę Rączkowiak,
- Panią Joannę Marię Jeneralczyk.
Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki nr 19, 20 i 21 do protokołu.
Na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Pile
wybrała Panią Małgorzatę Marię Strzelecką.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/97/2012 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

ad.pkt 16 i 17
Nikt z radnych nie zgłosił wniosków ani zapytań.
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ad.pkt 18
Wobec wyczerpania porządku obrad XV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu
Sekretarz obrad

/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

