Protokół nr XVI / 2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 marca 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1930.
Otwarcia obrad XVI 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 protokoł Nr XV/2012 z 23 lutego 2012 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani wniosków do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez radnych
jednogłośnie.
Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XV Sesji z 23 lutego 2012 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku
2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w
Wągrowcu.
10. Przyjęcie informacji z realizacji w 2011 roku:
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca,
 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
 Programu Współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2011.
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.
- podziękował radnym za udział w szkoleniu nt. gospodarowania odpadami
komunalnymi po 1 stycznia 2013 r. , które prowadził dr Jędrzej Bujny, adiunkt
w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa
i Administracji UAM, konsultant WOKiSS-u,
- 11 marca br. wziął udział wraz z Wiceburmistrzem Panem Grzegorzem
Kamińskim w otwarciu XIV Zimowej Spartakiady LZS,
- 22 marca br. z Burmistrzem Panem Stanisławem Wilczyńskim uczestniczył w III
Powiatowych Targach Edukacyjnych,
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Poinformował też radnych, że na ukończeniu są prace związane z opracowaniem
Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu. W związku z tym zaproponował
radnym, aby opinią projektu tego statutu zajął się Zespół, który w ubiegłym roku
pracował nad zmianami Statutu Gminy miejskiej w Wągrowcu. Przypomniał, że
w skład tego zespołu wchodzili radni: Katarzyna Jahnz-Jenek, Danuta Strzelecka,
Jadwiga Mianowska i Krzysztof Poszwa oraz spoza Rady: Pan Marek Sturma –
Sekretarz Miasta oraz Pani Marzena Borowińska – radca prawny. Zaopiniowany
przez powyższe osoby projekt statutu będzie następnie przedmiotem obrad Stałych
Komisji Rady.
Zapoznał również radnych z pismami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
- Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto (pismo
tej samej treści otrzymał Pan Burmistrz) w sprawie nadania jednej z ulic w mieście
(placu) im. Ludwika Zamenhofa ( w br. przypada 125 rocznica powstania esperanto),
- Pana Krzysztof Poszwy – w sprawie zgłoszenia w ramach inicjatywy
uchwałodawczej projektu uchwały w sprawie zmian w „Strategii rozwoju miasta
Wągrowca do 2020 r.. Przewodniczący poinformował zebranych, że pismo radnego
wg. właściwości przekazał Burmistrzowi Miasta oraz, że temat ten będzie
przedmiotem obrad najbliższej sesji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka zabrał również
głos w tej sprawie i powiedział, że najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta
(najprawdopodobniej 17 kwietnia br.) odbędzie się z udziałem Dyrektora
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na którym szczegółowo zostanie
omówiony temat „budowy małej obwodnicy”.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że 30 kwietnia br. upływa termin
złożenia oświadczeń majątkowych za 2011 r.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Poszwa pytał Burmistrza - czy coś wiadomo w sprawie przetargu
jaki został rozpisany przez Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na
modernizację ulicy Kościuszki. Zwrócił się również z prośbą do Pana Burmistrza
o informowanie radnych o wszystkich zamierzeniach inwestycyjnych, jakie maja być
prowadzone w naszym mieście.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – radny Zbigniew Byczyński pytał Burmistrza
o stan prawny budynku przy ulicy Paskowej, w którym ma swoją siedzibę
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu.

4

W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział, że:
- od kilku lat zabiega w WZDW w Poznaniu o zabezpieczenie środków na
modernizację ulicy Kościuszki. Poinformował radnych, że realizacja tego zadania
z uwagi na brak środków została przesunięta na kolejny rok. Zadeklarowaliśmy
dyrekcji WZDW, że jak już będzie decyzja odnośnie realizacji projektu technicznego,
to jako miasto chcemy się w to zadanie włączyć (np. oświetlenie, ścieżki rowerowe,
chodniki. Powiedział, że chcemy aby miasto miało wpływ na to, jak ta ulica po
modernizacji miałaby wyglądać
- budynek przy ulicy Piaskowej jest własnością miasta.

ad.pkt 4
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, że art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu
spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także
wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.
Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 10 ustawy
o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w
drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie
wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy,
w tym pomocy finansowej. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest szczególnie utrudnione wobec osób,
które zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi wymagają doprowadzenia do izby wytrzeźwień, zakładu opieki
zdrowotnej lub innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę
samorządu terytorialnego – w przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do
miejsca zamieszkania. Izba wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do
przyjmowania osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich
życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób. Izba zapewnia
zachowanie
odpowiednich
warunków
sanitarno-higienicznych
i
opiekę
wykwalifikowanego personelu. Doprowadzanie oraz przetrzymywanie osób
nietrzeźwych w Komendzie Policji dezorganizuje pracę Policji. Udzielenie pomocy
finansowej Gminie Piła umożliwi zapewnienie przez Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, przy którym działa izba
wytrzeźwień (Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi), całodobowej gotowości
dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Miasta Wągrowca oraz
prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek działalności informacyjnej
i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze profilaktycznym.
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Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 19 - głosami „za”, 1 - głosem „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Piła.
Uchwała Nr XVI/98/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu pismem Nr L. Dz. ZGM/58/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku wystąpił
z wnioskiem o zmianę stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie szaletu miejskiego
zlokalizowanego na terenie Parku 600 – lecia w Wągrowcu. Konieczność zmiany
stawki wynika z potrzeby urealnienia planowanych kosztów funkcjonowania tegoż
szaletu. Do wyliczenia stawki przyjęto następujące dane:
- planowane przychody
- planowane koszty

-27 678 zł

- deficyt do pokrycia
- liczba miesięcy

27 678 zł
12

Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie przedmiotowego szaletu wyniesie
zatem 2 306,50 zł na 1 miesiąc. W związku z powyższym zmienia się wielkość
dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
318 547 zł. Biorąc powyższe pod
w Wągrowcu, która obecnie będzie wynosić
uwagę, Skarbnik Miejski stwierdził, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
celowe i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVI/99/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2012 r.
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Wniósł w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego projektu uchwały
z uwagi na następujące okoliczności:
− Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu pismem
Nr 0448/DRP/ZSdU/2012 z dnia 15 marca 2012 roku poinformowało o przyznaniu
dofinansowania w 2012 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu
powszechnej nauki pływania, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów w wysokości - 10 000 zł.
Całkowity koszt realizowanego zadania to kwota - 36 966 zł.
Wkład własny w wysokości 26 966 zł uzupełnia się przenosząc powyższą kwotę
ze środków wcześniej zabezpieczonych na zajęcia basenowe w rozdziale „Szkoły
podstawowe”,
− konieczność dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach posiadanych
środków w rozdziale „Pozostała działalność” dział „Administracja publiczna” (71 zł
z par. 4410 na par. 4110), co jest związane z bieżącą realizacją budżetu.
Dochody na 2012 rok po autopoprawkach wyniosą - 56 452 242 zł
Wydatki na 2012 rok po autopoprawkach wyniosą - 54 218 742 zł
W związku z powyższym uwzględnia się przedstawione zmiany w załącznikach Nr 1
i 2 do projektu uchwały.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że w związku z realizacją projektu pn.
„Dobry start dla uczniów klas I-III wągrowieckich szkół podstawowych” do budżetu po
stronie dochodów i wydatków wprowadza się środki w wysokości 5 921 zł. Środki
powyższe wynikają ze zwiększenia zakresu zadań realizowanych w ramach projektu
w 2012 roku, co będzie podlegać refundacji. Dofinansowanie stanowi 100%
poniesionych kosztów. Pismem Nr L.Dz. ZGM/58/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wystąpił o ustalenie nowej niższej
stawki dotacji przedmiotowej do miesięcznego utrzymania szaletu miejskiego
zlokalizowanego w Parku 600 – lecia. W związku z powyższym zmniejsza się
zaplanowaną na 2012 rok dotację przedmiotową dla Zakładu o kwotę 24 142 zł.
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/100/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
25 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy
finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec w formie dotacji celowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną
powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do
budżetu wprowadza się kwotę 7 500 zł i przeznacza na realizację powyższego
programu. W związku z udziałem Gminy Miejskiej w realizacji projektu partnerskiego
pn. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji
usług publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wprowadza się
dotację celową w wysokości 268 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów
podróży służbowych w związku z wyjazdami pracowników Urzędu Miejskiego na
szkolenia z zakresu zamówień publicznych i obsługi rad gmin. Zgodnie z podpisanym
porozumieniem Nr 031.27.2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku z Gminą Mieścisko,
wprowadza się dotację w wysokości 4 838 zł, będącą zwrotem poniesionych kosztów
związanych z pobytem dzieci z terenu Gminy Mieścisko w przedszkolach
niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Wągrowca. Jednocześnie o tą
samą kwotę zwiększeniu ulegają zaplanowane wydatki na ten cel. Na podstawie
umowy z dnia 06 grudnia 2011 roku Fundacja Muszkieterów w ramach prowadzonej
akcji charytatywnej przekazała kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację celów
statutowych Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Wągrowcu. Środki powyższe przeznacza się na zakup zestawu
komputerowego dla uczniów korzystających z pomocy Świetlicy Socjoterapeutycznej.
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Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu pismem
Nr 0448/DRP/ZSdU/2012 z dnia 15 marca 2012 roku poinformowało o przyznaniu
dofinansowania w 2012 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu
powszechnej nauki pływania, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
w wysokości 10 000 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania to kwota 36 966 zł.
Wkład własny w wysokości 26 966 zł uzupełnia się przenosząc powyższą kwotę ze
środków wcześniej zabezpieczonych na zajęcia basenowe w rozdziale „Szkoły
podstawowe”.
Dochody własne zwiększa się również o kwotę 49 047 zł z następujących tytułów:
* ostateczne rozliczenie usług świadczonych przez Zakład
1 816 zł
Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. za 2010 rok
* refundacja wydatków dotyczących projektu pn.”Pałuki –
nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego
45 931 zł
w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto”
wynikających z rozliczeń roku 2011
* zwrot pobranych zasiłków stałych udzielonych przez MOPS w
1 300 zł
latach ubiegłych
Powyższe środki w wysokości 49 047 zł oraz środki ze zmniejszenia dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 24 142 zł
przeznacza się na:
Transport i łączność
* zwrot do Gminy Wągrowiec należnej dotacji w wyniku
227 zł
ostatecznego rozliczenia usług świadczonych przez Zakład
Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w 2010 roku
Administracja publiczna
* zabezpieczenie środków finansowych na opłaty sądowe
10 462 zł
Pomoc społeczna
* przekazanie do Wojewody otrzymanych zwrotów zasiłków
5 500 zł
i świadczeń
Kultura fizyczna
* zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie przez
57 000 zł
OSIR koniecznych remontów bazy noclegowej i pawilonu
sportowego. Przeprowadzone prace obejmą wymianę okien oraz
pozwolą na podniesienie standardu 35 miejsc noclegowych.
W następstwie zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia środków
zabezpieczonych w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” dotyczących
wynagrodzenia asystenta rodziny, do rozdziału „Wspieranie rodziny”. W zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się przeniesień środków wyodrębniając
dotację celową dla Gminy Piła w wysokości 3 240 zł z przeznaczeniem na
podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Wągrowca.
Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami i związane są
z prawidłową realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
* plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zmniejszenie przychodów
o 24 142 zł, a kosztów o 39 440 zł.
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Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski stwierdził, że proponowane zmiany są
konieczne i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 20 – głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała XVI/100/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2012 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła
w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której głównym celem jest
zapewnienie pełniejszej ochrony zwierzętom bezdomnym. Zgodnie z art. 11a ustawy
o ochronie zwierząt, rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31
marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Najpóźniej do 1 lutego, projekt programu winien być
przekazany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
działającym na obszarze gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów
łowieckich, działających na obszarze gminy. Projekt programu został przekazany
w ustawowym terminie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu,
Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu
Nr 32 Jeleń z Wągrowca oraz Kołu Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Projekt
został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Wągrowcu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku.
Koła łowieckie nie wydały opinii w terminie 21 dni, co zgodnie art. 11a ust. 8 ustawy
o ochronie zwierząt, jest jednoznaczne z akceptacją projektu programu.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych w niniejszym programie działań ma
na celu zmniejszenie ilości bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca a tym
samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z powyższym
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii stwierdził, że podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 15 – glosami „za”, 1 – głosem „przeciw” przy 5 – głosach
„wstrzymujących”
podjęła
uchwałę w sprawie Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Wągrowca w 2012 r.
Uchwała XVI/101/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2012.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały – w podstawie prawnej po słowach „Prawo wodne” zmienić zapis
w nawiasach na „DZ.U. z 2012 r., poz.145”. Konsekwencją tej zmiany jest
wykreślenie przypisu pod nr 2).
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że nowelizacja ustawy Prawo
wodne z dnia 18 lipca 2010 r., na podstawie art. 34a ust. 1 nałożyła na radę gminy
obowiązek podjęcia corocznie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na
terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie w wykazie
kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
wystąpił z wnioskiem z dnia 28 grudnia 2011 r. o umieszczenie jednego kąpieliska
położonego nad Jeziorem Durowskim w wykazie kąpielisk miasta Wągrowca.
Ponadto na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu
kąpielowego w Wągrowcu w 2012 r. Projekt uchwały podano do publicznej
wiadomości w dniach od 16 stycznia do 7 lutego 2012 r., poprzez wywieszenie go na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej. Do projektu uchwały nie napłynęły żadne uwagi. Ponadto projekt uchwały
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie 14 dni nie wydał
stosownej opinii, co zgodnie z art. 34 a, ust. 9 ustawy Prawo wodne uznaje się za
akceptację projektu uchwały. W związku z powyższym Kierownik Wydziału
Infrastruktury, Architektury i Ekologii stwierdził, że podjęcie niniejszej uchwały jest
konieczne.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie miasta Wągrowca w roku 2012.
Uchwała Nr XVI/102/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu
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ad.pkt 9
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Pan Włodzimierz Naumczyk w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione ze względu na konieczność dostosowania Statutu Miejskiego Domu
Kultury do Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230), będącej
nowelizacją ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr XVI/103/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu

ad.pkt 10
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informacje z realizacji w
2011 r.
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca,
 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informacje stanowiące
załączniki nr 10 i 11 do protokołu.
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak
przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji w 2011 r. Programu Współpracy Gminy
miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Pan Wiesław Zając, który prosił o zmianę kilku zapisów w załączniku Nr 2 do
sprawozdania na – „organizacja zajęć sportowych: piłka ręczna, piłka nożna” itp.,
- Mariusz Nowak nie zgodził się z zapisem w załączniku Nr 2 na str. 13 w punkcie 9 –
efekty działania Klubu TIGER” z tego względu, że miasto dofinansowało dwa wyjazdy
- na Mistrzostwa Polski w Mikołowie oraz na Mistrzostwa Wielkopolski w Śremie. Nie
uwzględniono również wszystkich zdobytych na tych mistrzostwach medali.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapewnił radnego Mariusza Nowaka, że omawiana
informacja zostanie uzupełniona o te dane oraz zostaną też naniesione poprawki, na
które zwrócił uwagę radny Wiesław Zając.
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Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 11 i 12
Radna Katarzyna Jahnz – Jenek zabrała głos w sprawie opłat za świadczenia
przedszkoli wykraczające poza podstawę programową. Powiedziała, że w uchwale,
którą przyjęła Rada Miejska 25 maja 2010 r w sprawie opłat za dodatkową usługę
świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę miejską
Wągrowiec – w uzasadnieniu - jest mowa o kalkulacji, w której były brane pod uwagę
koszty utrzymania przedszkoli przez miasto. Stwierdziła, że w związku z likwidacją
kuchni zostały poczynione oszczędności wynikające z kosztów utrzymania
przedszkoli. Powiedziała, że obowiązująca uchwała jest nieadekwatna do obecnego
stanu, który obowiązuje jeżeli idzie o finanse, które przekazujemy na utrzymanie
przedszkoli. Kończąc wystąpienie zadała pytanie - kiedy powyższa uchwała zostanie
dostosowana do kosztów jakie faktycznie miasto ponosi na utrzymanie przedszkoli.
Wystąpienie radnego Mariusza Nowaka dotyczyło braku prowadzenia nauki pływania
przez nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w naszym Gimnazjum.
Powiedział, że ostatnio jest stałym bywalcem w aquaparku, w poniedziałki między
godz. 13.00 – 14.30. Nauczyciele z gimnazjum przychodzą z młodzieżą, siadają na
oknie, a w tym czasie trzech instruktorów z aquaparku prowadzi naukę pływania,
mimo, że nauczyciele mają ukończony kurs instruktora pływania z oceną pozytywną.
Radny Alojzy Jessa zadał pytanie pokolejowych.

kiedy miasto będzie właścicielem terenów

Radna Danuta Strzelecka zadała pytanie – jak wygląda sytuacja w przedszkolach po
sprywatyzowaniu kuchni.
W odpowiedzi na pytanie radnej Katarzyny Jahnz-Jenek, Kierownik Wydziału
Oświaty Pan Ryszard Walkowiak stwierdził, że przy sporządzaniu kalkulacji do
Uchwały w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach
publicznych nie były brane pod uwagę koszty osobowe pracowników kuchni ani
koszty działalności kuchni. Byłoby to niezgodne z art. 67 Ustawy o systemie oświaty.
Pan Ryszard Walkowiak udzielił również odpowiedzi radnej Danucie Strzeleckiej.
Powiedział, że wielokrotnie kontaktował się z dyrektorkami przedszkoli w tej sprawie,
posiłki są gorące, dobre. Nie ma drastycznego spadku odnośnie liczby dzieci
korzystających z posiłków (3 dzieci mniej korzysta z obiadów, ze śniadań
i podwieczorków zrezygnowało ponad 10 dzieci).
Burmistrz Miasta stwierdził, że jest zaniepokojony informacją przekazaną przez
radnego Mariusza Nowaka. Odwrotnie wyjaśni tą sprawę. Odnośnie przejęcia
terenów pokolejowych – powiedział, że ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć
Minister Transportu i dlatego sprawa ta wymaga czasu.
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Następnie Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Pawłowi Gilewskiemu –
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wągrowcu, który powiedział, że
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest jednym z organów państwa wyznaczonych do
nadzorowania realizacji postanowień Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9.11.1995 r. Realizując to zadanie
ocenił oznakowanie miejsc, które z mocy ustawy powinny być wolne od dymu
tytoniowego pod kątem ich właściwego oznakowania. Stwierdził, że przystanki
autobusowe komunikacji miejskiej w Wągrowcu nie posiadają takich oznakowań oraz
istnieją braki w oznakowaniach na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Wystosował pisma do Zakładu Komunikacji Miejskiej i Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wągrowcu w tej sprawie. .Powiedział również, że Państwowa Inspekcja Sanitarna
wdraża projekt pod nazwą „Odświeżamy nasze miasta”, który będzie realizowany
przez 2 lata, a jego celem jest m. in. zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej
mieszkańców
na temat szkodliwości palenia tytoniu i zagrożeń związanych
z działaniem dymu tytoniowego oraz wiedzy na temat obowiązujących przepisów
prawnych. Wobec powyższego jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu przedstawił Wysokiej Radzie propozycję rozszerzenia stref
bezdymnych w mieście Wągrowcu zgodnie z art. 5 pkt. 4 w/w Ustawy. Zaproponował
objąć zakazem palenia takie miejsca jak np.: Amfiteatr, Park 600 lecia, promenadę
nad jeziorem Durowskim, Rynek.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to temat bardzo ważny, którym
zajmie się Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej i wypracuje w tej
sprawie stanowisko.

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