Protokół nr XVII/2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 31 maja 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu

Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1940.
Otwarcia obrad XVII 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 19 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni - Barbara Linetty i Andrzej Zając.
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 Nr XVI/2012 z 29 marca 2012 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński wnioskował o zdjęcie z porządku obrad
punktu 7 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu”. Powiedział,
że po analizie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Rady, na których opiniowano
projekty uchwał, większa część radnych była przeciwna nadaniu rondu przy ulicy
Reja nazwy „Rondo Ludwika Zamanhofa”. Szanując prawo demokracji złożył wniosek
o zdjęcie tego punktu z porządku obrad.
Wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został również przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XVI Sesji z 29 marca 2012 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej,
Piaskowej i Gnieźnieńskiej.
7. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej
Wągrowiec do projektu „Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie „STRATEGII ROZWOJU MIASTA
WĄGROWCA DO 2020 ROKU”.
9. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011
dla Gminy miejskiej Wągrowiec.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na wnioski.
12. Zakończenie.
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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.

- 3 maja br. z okazji Święta Konstytucji 3 Maja uczestniczył wraz z Burmistrzem

-

-

-

w mszy Świętej Dziękczynnej w intencji Ojczyzny w kościele p.w.
Błogosławionego Michała Kozala. Podziękował za udział we mszy świętej
pocztowi sztandarowemu (radnej Aleksandrze Podemskiej, radnym: Wojciechowi
Koconiowi i Bogdanowi Smykowskiemu. Powiedział też, że radna Katarzyna
Jahnz – Jenek zrezygnowała z członka pocztu sztandarowego,
4 maja br. z większością radnych uczestniczył w uroczystości związanej z 10
rocznicą podpisania umów partnerskich z Krasnogorskiem i Gyula,
5 maja br. w hali OSiR-u odbył się turniej piłki ręcznej oldbojów o puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady uczestniczył w otwarciu
i zakończeniu tego turnieju.,
18 maja br. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Zbigniew Byczyński
uczestniczył w spotkaniu „Młodzi Samorządni” zorganizowanym przez Centrum
Inicjatyw Młodzieżowych ”Horyzonty”,
Przewodniczący Rady podziękował zespołowi opiniującemu statut Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu - radnym: Jadwidze Mianowskiej, Katarzynie JahnzJenek, Danucie Strzeleckiej oraz Krzysztofowi Poszwie za prace związane
z opracowaniem tego statutu. Poinformował zebranych, że temat ten będzie
przedmiotem obrad Sesji we wrześniu br.

Zapoznał również radnych z pismami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej:
− w sprawie utworzenia na terenie miasta Wągrowca Miejskiej Rady Sportu jako
organu opiniodawczo-doradczego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu (adresatem pisma był radny Krzysztof Poszwa) Poinformował
radnych, że powyższe pismo według właściwości przekazał Burmistrzowi Miasta.
Powiedział też, że Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi na ten wniosek, jednak
wspólnie z Panem Burmistrzem doszli do wniosku, że taka rada sportu powinna
powstać. Wniosek radnego Krzysztofa Poszwy zostanie ponownie rozpatrzony,
− w sprawie zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca dla obszaru pomiędzy ulicą Taszarowo, a obwodnicą miasta oraz dla
terenu leżącego na południe od obwodnicy. Poinformował radnych, że powyższe
pismo według właściwości przekazał Burmistrzowi Miasta oraz, że członkowie
Komisji Rozwoju Miasta zostali z nim również zapoznani,
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− Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – wystąpienie pokontrolne
informujące o wynikach doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ekspozycję nowego hasła
promocyjnego Miasta Wągrowca na oficjalnych stronach internetowych
Zleceniobiorcy oraz na meczach PGNiG Superligi piłki ręcznej mężczyzn, Pucharu
Polski oraz spotkań kontrolnych rozgrywanych w 2011 roku” . Kontrola wykazała,
że postępowanie przetargowe oraz rozliczenie realizowanej przez MKS NIELBA
usługi odbywało się zgodnie z umową oraz przepisami Ustawy Prawo zamówień
Publicznych,
− w sprawie udostepnienia do kontroli dokumentacji w zakresie wydatkowania
dotacji udzielonej przez miasto Wągrowiec Klubowi MKS Nielba – pismo to złożyli
na ręce Burmistrza Miasta radni: Katarzyna Jahnz-Jenek, Mariusz Nowak,
Mieczysław Spychaj oraz Jarosław Wilk.

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 o kondycję finansową spółki Aquapark Wągrowiec,
oraz czy planowane jest podpisanie ugody z rodzicami odnośnie dalszych zwrotów
za opłaty pobierane w przedszkolach. Powiedział też, że popiera przekazanie
środków z budżetu miasta na rozbudowę Hospicjum, natomiast jest przeciwny
przedwczesnym deklaracjom. Mówił, że warto jest się nieraz wstrzymać z dawaniem
obietnic i poczekać do oficjalnej decyzji Rady (dot. to informacji przekazanej na
otwarciu nowego skrzydła Hospicjum).
W odpowiedzi radnemu Krzysztofowi Poszwie Burmistrz Miasta powiedział, że:
− dzisiaj nie wiemy jaka jest kondycja finansowa spółki Aqupark. W połowie czerwca
odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki. Jak będzie już pełna
informacja w tym temacie to radni zostaną poinformowani,
− w sprawie dalszych zwrotów opłaty za przedszkola - nie mamy wyrobionego
stanowiska jak postępować. Trzeba uważnie prześledzić całą dokumentację.
Jeżeli okaże się, że kolejne sprawy będziemy przegrywać, to wówczas
zastanowimy się i skonsultujemy z Państwem radnymi, jaką drogą dalej
pójdziemy,
− odnośnie przekazanej informacji podczas uroczystości poświecenia nowego
skrzydła Hospicjum, a dotyczącej przekazania środków finansowym dla Hospicjum
z budżetu miasta na zakup wyposażenia dla nowopowstałych pomieszczeń dla
chorych – Burmistrz Miasta poinformował zebranych na tej uroczystości, że na
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posiedzeniach wszystkich Komisji Rady była pełna aprobata radnych w tej sprawie
i na Sesji będzie taka sama decyzja.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2012 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że Minister Finansów pismem Nr ST
3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku poinformował o rocznych kwotach
poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z uchwały budżetowej na
2012 rok. Jak wynika z powyższego pisma część oświatowa subwencji ogólnej
przewidziana dla naszej jednostki na 2012 rok została zmniejszona o kwotę
137 871 zł. Tym samym pismem Minister Finansów poinformował również, iż
planowana dla naszej jednostki kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych uległa zmniejszeniu o kwotę
568 668 zł względem wielkości określonej w projekcie ustawy budżetowej na 2012
roku. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.113.2012.9 z dnia 16 kwietnia
2012 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 145 879 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym. Powyższe środki uzupełniono wkładem własnym do
zadania w wysokości 36 470 zł pochodzącym z wolnych środków roku 2011.
W związku z realizacją projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja
walorów turystycznych miasta Wągrowca” do budżetu po stronie dochodów
wprowadza się środki w wysokości 107 848 zł, natomiast stronę wydatkową
zwiększa się o kwotę 126 880 zł. Zwiększenie środków finansowych przewidzianych
na realizację przedmiotowego projektu wynika z zamiaru wykonania w 2012 roku
zadań wcześniej niezrealizowanych pn. „Opracowanie, kolportaż i emisja materiałów
promocyjnych” oraz „Utworzenie zakładki Turystyka na stronie internetowej miasta”.
Zadania powyższe zostały zaakceptowane przez instytucję zarządzającą projektem i
będą podlegały refundacji. Dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85%
poniesionych kosztów. Wkład własny w wysokości 19 032 zł pokryto z wolnych
środków roku 2011. W następstwie odstąpienia przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego od realizacji projektu pn. „Internet zmieni Twój los –
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Wielkopolsce” uwalnia się planowany
wkład własny w wysokości 8 319 zł.
Uwolnione środki w wysokości 8 319 zł powiększa się o kwotę 995 681 zł
pochodzącą z wolnych środków roku 2011 i przeznacza na:
45 000 zł
Transport i łączność
* wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę ciągu pieszo-jezdnego dla pasażu
pomiędzy Rynkiem, a ul. Kolejową”
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500 000 zł
Gospodarka mieszkaniowa
* wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie i tereny publiczne
Działalność usługowa
80 000 zł
*
opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej,
Piaskowej i Gnieźnieńskiej
65 000 zł
* pokrycie kosztów wykonania analizy historyczno-urbanistycznej
miasta
15 000 zł
Administracja publiczna
34 000 zł
* uruchomienie i realizację Programu Monitoringu Zużycia Energii
i Mediów w obiektach gminnych
Oświata i wychowanie
250 000 zł
* zabezpieczenie środków na zwroty opłat za usługi przedszkolne
na rzecz powodów , co wynika z prawomocnych wyroków Sądu
15 000 zł
Ochrona zdrowia
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
80 000 zł
* 1% kosztu całkowitego Projektu pn. ”Termomodernizacja
miejskich obiektów użyteczności publicznej – Ciepły Wągrowiec” –
środki służące utrzymaniu rezultatów Projektu – zabezpieczenie
środków
wynika
z
umowy
o
dofinansowanie
Nr
PL0179/E1/2.1.3/037/07
W rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” zwiększa się planowane wpływy z tytułu
różnych dochodów o kwotę 16 000 zł zwiększając równocześnie o powyższą kwotę
plan na wynagrodzenia bezosobowe. W związku z powierzeniem organizacji
żywienia w przedszkolach miejskich podmiotowi zewnętrznemu zmniejsza się plan
dochodów z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie oraz równolegle plan
wydatków na zakup środków żywności o kwotę 332 645 zł. Pozostałe zmiany
związane są z prawidłową realizacją budżetu.
W zakresie przychodów budżetu planowany do zaciągnięcia w 2012 roku kredyt
w wysokości 914 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Spółki
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych oraz na wykupy terenów pod
zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne zmniejsza się do kwoty 714 000 zł
ograniczając równocześnie zakres jego przeznaczenia do sfinansowania wniesienia
wkładu do Spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych.
Wykupy terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny publiczne sfinansowane
zostaną w całości z wolnych środków roku 2011.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się wolne
środki z roku 2011 w wysokości 1 957 722 zł oraz zmniejsza się wielkość
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planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę
200 000 zł,
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski stwierdził, że proponowane zmiany są
konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 3 – głosami ”za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” przy 2
głosach „wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 2 - głosami „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 11 - głosami „za”, przy 8 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2012 r.
Uchwała Nr XVII104/2012 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 uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że w załączniku nr 1 „Szczegółowy
kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” w związku
z realizacją budżetu roku 2012 dostosowano poszczególne pozycje prognozy do
aktualnego stanu budżetu. Zmiany budżetu Miasta Wągrowca na 2012 r. wpływają
automatycznie na wielkości występujące w kolejnych latach prognozy, co pozwala
zapewnić wysoki realizm prognozy. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2032” w ramach programów,
projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykreśleniu
uległ projekt pn. „Internet zmieni Twój los – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Wielkopolsce” w związku z odstąpieniem przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego od realizacji powyższego projektu.
W zakresie projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów
turystycznych miasta Wągrowca” do kwoty 278 980 zł zwiększeniu uległ limit
wydatków dla roku 2012. Łączne nakłady finansowe dla powyższego projektu
pozostają na niezmienionym poziomie ponieważ wprowadzone zwiększenie limitu dla
2012 roku obejmuje zadania niezrealizowane w roku 2011. Biorąc powyższe pod

8

uwagę Skarbnik Miejski stwierdził, że proponowane zmiany należy uznać za
konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 3 – głosami ”za”, przy 5 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” przy 2
głosach „wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 2 - głosami „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 11 - głosami „za”, przy 8 – głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr XVII/105/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic:
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że główne zadania z zakresu
planowania przestrzennego określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w następujących zapisach:
„Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych
gminy (art.3), a ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu
publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego” (art. 4).
Sporządzenie miejscowego planu jest zasadniczym dokumentem zagospodarowania
przestrzennego na obszarze miasta szczególnie w odniesieniu do celów publicznych.
W przedstawianej uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic:
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej można wyodrębnić następujące cele
publiczne:
− korytarz ekologiczny rzeki Nielby,
− korytarz komunikacyjny wspomagający podstawowy układ komunikacyjny miasta,
− zagospodarowanie turystyczne doliny, poprzez utworzenie parku w rejonie
skrzyżowania rzek,
− poszerzenie cmentarza.
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Lokalizacja i rozbudowa cmentarza może nastąpić tylko na podstawie ustawy z 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz.
687), poprzez sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia
2007 r.) określony został podstawowy układ komunikacyjny miasta i dotychczasowe
działania Gminy prowadzone są zgodnie ze studium, w celu osiągnięcia optymalnych
rozwiązań drogowych. Rozczłonkowany układ komunikacyjny miasta poprzez układ
hydrograficzny rzek i jezior stanowi istotne ograniczenie w rozwoju sieci
komunikacyjnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiąc
przepis prawa miejscowego, z założenia służy minimalizacji konfliktów
przestrzennych i jest uzasadnione przeanalizowanie rozwiązań umożliwiających
określenie
warunków
wyznaczenie
przebiegu
drogi
i
równocześnie
zagospodarowania otoczenia, w tym:
− terenów przyrodniczych, stanowiących korytarze ekologiczne,
− terenów zieleni zagospodarowanej doliny rzeki Wełny i skrzyżowania rzek Nielby
Wełny,
− poszerzenie cmentarza, z uwzględnieniem dopuszczalnych wymagań
lokalizacyjnych.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii stwierdził, że podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną
w studium.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 3 – głosami ”za”, 5 – głosami – „przeciw” negatywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” , 2 głosami „przeciw” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 5 – głosami ”za”, 6 - głosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” nie poparła omawianego projekt uchwały.
Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udzielił głosu Księdzu Kanonikowi
Piotrowi Kalinowskiemu proboszczowi Parafii Farnej, który wszystkim radnym rozdał
mapy z zaznaczonym terenem planowanej trasy tzw. małej obwodnicy i cmentarzem
nowofarnym oraz przedstawił Radzie stanowisko odnośnie zamierzeń parafii poszerzenia cmentarza oraz budowy kaplicy.
Kolejno głos w dyskusji zabrali:
−

radny Krzysztof Poszwa powiedział, że już czwarty raz występuje w tej sprawie,
zadał pytanie - po co tworzymy ten plan, który jest nierealny, naraża budżet na
duże skutki finansowe. Mówił o bezpieczeństwie dzieci chodzących do szkoły
gdzie ma przebiegać obwodnica, poszerzeniu cmentarza, co jest najbardziej
słuszne, tak samo pobudowanie kaplicy. Powiedział też, że przy podejmowaniu
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decyzji odnośnie przystąpienia do uchwalenia omawianego planu szczególnie
powinien być brany pod uwagę interes mieszkańców. Mieszkańcy proponowali
drogę alternatywną, która tak naprawdę została od razu odrzucona bez żadnej
dyskusji, mówił też o naruszeniu naturalnego środowiska, który znajduje się na
obszarze planowanej obwodnicy. Na komisjach radni byli zapewniani, że są
opracowania, pomiary, szczegółowe analizy dotyczące budowy spornej drogi. Na
dwa dni przed sesją radni to opracowanie otrzymali - był to wyciąg z koncepcji
przekształceń układu komunikacyjnego miasta Wągrowca. Opracowanie, które
liczy kilka stron, któremu ta mała obwodnica poświęca trzy linijki . Dostarczone
opracowanie, które zawierało różnego rodzaju mapki, wyznaczające ciągi
komunikacyjne, drogi, nazwy dróg – jest zupełnie nie przekonywujące, nie wnosi
nic co dawało by pewność, że poprowadzenie tej małej obwodnicy rozwiąże nam
problem komunikacyjny o którym tyle się mówi w uzasadnieniu do omawianego
projektu uchwały. Powiedział, że mamy już przykład w Wągrowcu takiego
pomnika komunikacyjnego przy Rondzie Pałuckim. Radny Krzysztof Poszwa miał
na myśli światła, które też miały być, ale w pewnym momencie okazało się, że
jak ich nie ma jest o wiele lepiej. Podejrzewał, że też to odbyło się na podstawie
jakieś koncepcji. Odnośnie względów technicznych powiedział, że ten teren jest
trudny do przeprowadzenia takiej inwestycji, a sam zapis w uchwale skutkuje
tym, że wielu mieszkańcom blokujemy ich plany na przyszłość. Wystąpienie
zakończył stwierdzeniem - żeby demokracji stało się zadość – ponieważ dwie
komisje odrzuciły omawiany projekt uchwały zaapelował do radnych, aby
Wysoka Rada uczyniła tak samo,
−

radna Katarzyna Jahnz-Jenek powiedziała, że 23 maja złożyła wniosek na
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej o udostepnienie wszystkim
radnym uzasadnienia i analizy układu komunikacyjnego w aspekcie tzw. małej
obwodnicy. Pan Zastępca Burmistrza na posiedzeniu komisji mówił, że jest taka
analiza i uzasadnienie. W przekonaniu radnej, wyciąg, który otrzymała nie
spełnia takich wymagań, o których mówił również radny Krzysztof Poszwa.
W związku z powyższym uznała, że radni nie otrzymali tego uzasadnienia
i analizy, ponieważ w tym opracowaniu nie ma słowa - dlaczego ta mała
obwodnica miałaby powstać. W związku z tym wnioskowała, aby tej uchwały nie
przyjąć.

−

Radny Jarosław Wilk powiedział, że z uwagi na to że jest to uchwała o dużym
ciężarze finansowym i o przykrych skutkach dla miasta wnioskował
o przeprowadzenie głosowania imiennego, tak by było jasne kto i za czym
głosował.

−

radny Romuald Werda zaproponował 10 min. przerwę i zwołanie posiedzenia
Klubu SW 2000 i SLD,
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−

Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński powiedział, że głównym celem
uchwały, którą chcemy dzisiaj podjąć jest rozbudowa cmentarza, tak aby Ks.
Piotr Kalinowski mógł pobudować kaplicę na tym cmentarzu, a my dzisiaj
mówimy o obwodnicy. Planowana jest w tym planie droga lokalna, ale nie
obwodnica. Powiedział też, że decyzja na rozbudowę cmentarza może być
wydana tylko zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Zaniepokojony jest tym, co niektórzy radni mówią publicznie i podchwytują to
niektórzy dziennikarze, że Burmistrz jest przeciwko poszerzeniu cmentarza.
Nadmienił, że Burmistrzem jest od końca 1998 r. i to na koszt miasta wykonano
badania geologiczne tego terenu na którym cmentarz ma być rozbudowany, który
był również w posiadaniu nieżyjącego już proboszcza parafii farnej Ks. H.
Grabiasa. Poinformował radnych, że z końcem 2003 r. Sejm naszego państwa
jednym pociągnięciem unieważnił wszystkie plany jakie w samorządach były,
w tym również ten plan, który wstępnie mówił o możliwości rozbudowy cmentarza
i dlatego skończyła się nasza możliwość jako władz miasta. I to jest nieszczęście.
Teraz chcąc cokolwiek zrobić, żeby można było ten cmentarz powiększyć
powinniśmy zrobić wszystko i dzisiaj taką decyzję podjąć, żeby skończyły się
kondukty żałobne ulicą Gnieźnieńską i żeby ksiądz proboszcz mógł na
cmentarzu pobudować kaplicę. Jeżeli dzisiaj tej uchwały nie podejmiemy, to
takiej możliwość nie będzie przez wiele lat. Mówił, że dzisiejsza uchwała nie
decyduje jeszcze o niczym, projekt uchwały mówi o przystąpieniu do
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego właśnie tego fragmentu
miasta. To
planiści uszczegółowią w projekcie planu zagospodarowania
przestrzennego przebieg drogi lokalnej. Kiedy ten projekt planu będzie już
przygotowany, to zaprosimy Państwa radnych, Ks. Proboszcza i mieszkańców
ulicy Łąkowej do konsultacji. Dzisiaj nie podejmujemy żadnej decyzji, nie wiemy
nawet ile to będzie kosztowało, gdzie będzie przebiegać droga, gdzie granica
cmentarza. Jeżeli dzisiaj tej uchwały nie podejmiemy zamykamy temat na kolejne
lata Uspokoił mieszkańców ulicy Łąkowej, że ani za rok czy dwa lata nikt nie
będzie tam budował drogi, bo miasto nie będzie miało na to pieniędzy. Odniósł
się również do wystąpień przedmówców - odnośnie świateł przy Kauflandzie miasto nie zapłaciło ani złotówki ani za projekt czy ich instalacje odbyło się to na
koszt inwestora Kauflandu, który sfinansował też budowę okolicznych uliczek
(inwestycja ta kosztowała ok. 3 mil. zł) – odnośnie koncepcji dot. układu
komunikacyjnego miasta – miasto jest w posiadaniu tylko takiego opracowanie
jakie zostało przekazane radnym – innego dokumentu nie posiada. Kończąc
wystąpienie zaapelował do radnych o podjęcie omawianego projektu uchwały,

−

radna Katarzyna Jahnz – Jenek powiedziała, że na Komisji Edukacji Pan
Zastępca Burmistrza zapewniał radnych, że jest taka koncepcja układu
komunikacyjnego, analiza i uzasadnienie dla powstania małej obwodnicy, a tego
radni nie otrzymali. Powiedziała też, że wpisanie małej obwodnicy
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
skutkuje tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu
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zostanie ona również wpisana i będzie warunkować poszerzenie cmentarza lub
nie. Mówiła też, że na Komisji Budżetowej Burmistrz Miasta powiedział, że może
również nie dojść do poszerzenia cmentarza,
−

radna Jadwiga Mianowska oczytała fragment protokołu posiedzenia Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej, na którym byli obecni mieszkańcy
i ks. Piotr Kalinowski. Powiedziała, że żałuje iż dopiero teraz Rada Miejska się
tym tematem zajmuje, bo trzeba było zrobić to wcześniej. Wystąpienie
zakończyła stwierdzeniem - Jedno co się miastu udało, to hasło: „Wągrowiec
wyzwala energię”. Powiedziała, że wyzwoliła ją aż nadto nad ta uchwałą.
Wnioskowała również o ogłoszenie 15-minutowej przerwy po zakończeniu
dyskusji,

−

radny Leszek Zdrzałka powiedział, że po wysłuchaniu wszystkich
przedmówców już nie wie – czy Ks. P. Kalinowskiemu zależy na poszerzeniu
cmentarza czy budowie kaplicy. Mówił też, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Miasta proboszcz powiedział, że w obecnej chwili parafia na to zadanie nie ma
pieniędzy. Powiedział, że będzie głosował za przyjęciem tego projektu uchwały,

−

Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński odniósł się do
wypowiedzi radnej Katarzyny Jahnz-Jenek i powiedział, że nie może zgodzić się
z zarzutem niedopełnianie obowiązków. Pani radna Jadwiga Mianowska
dokładnie zacytowała o co Pani prosiła,

−

radna Katarzyna Jahnz-Jenek oświadczyła, że jej wniosek został dokładnie
sprecyzowaniu na końcu posiedzenia Komisji Edukacji pod nieobecność
Zastępcy Burmistrza i był głosowany. Powiedziała też, że nie miała możliwości
zapoznania się z tym protokołem i wniesienia do niego swojej uwagi,

−

radny Krzysztof Poszwa, powiedział, że to mieszkańcy przyszli na posiedzenie
Komisji i oni chcieli się z nami spotkać,. A nie my z nimi. Powiedział też, że na
Komisji Budżetowej zadał pytanie Panu Burmistrzowi – co będzie w sytuacji
kiedy projektant uzna, iż nie ma możliwości poszerzenia cmentarza ze względu
na drogę i wtedy Pan Burmistrz powiedział, że taka możliwość istnieje,

−

radna Danuta Strzelecka oświadczyła, że przed chwilą zostało powiedziane ze
strony opozycji, że nie szanujemy woli mieszkańców. Radna nie zgodziła się
z tym stwierdzeniem dlatego, że jakkolwiek radny będzie głosował, zawsze
będzie brał pod uwagę dobro mieszkańców. Jeżeli nie uchwalimy tego planu, to
mieszkańcy ulicy Piaskowej i przyległych ulic nadal nie będą mogli dysponować
swoja własnością. Na komisjach zapewniano radnych, że droga przebiegać
będzie najbliżej rzeki, by można było poszerzyć cmentarz bo jest taka potrzeba
i by móc pobudować kaplicę. Plan zagospodarowania przestrzennego tego
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terenu nie musi się kłócić z interesem mieszkańców. Wręcz przeciwnie będą
wzięte pod uwagę wszystkie uwagi mieszkańców. Przed przystąpieniem do
uchwalenia tego planu, każdy będzie mógł wnieść swoje uwagi i architekt każdą
zgłoszoną uwagę będzie musiał rozpatrzyć.
−

radny Jarosław Wilk powiedział, że sprawdził w ustawie jakimi parametrami
charakteryzuje się droga L. Zdaniem radnego Pan Burmistrz uwolni Ks.
Proboszcza od problemu poszerzenia cmentarza, bo cmentarz tam nie
powstanie.

Przewodniczący obrad zamknął dyskusję nad omawianym
projektem uchwały i zarządził 15 minutową przerwę w obradach do
godz. 1810.
Po przerwie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego
Jarosława Wilka o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej
i Gnieźnieński.
Powyższy wniosek Rada Miejska oddaliła 8 – głosami „za”, 11- głosami „przeciw”.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic:
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieński.
Rada Miejska 10 – głosami „za”, 9 – głosami „przeciw” podjęła ww. uchwałę.
Uchwała XVII/106/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przeciw podjęciu tej uchwały głosowali radni:
1. Aleksandra Podemska,
2. Bogdan Smykowski
3. Alojzy Jessa,
4. Mariusz Nowak,
5. Krzysztof Poszwa,
6. Dionizy Macioszek,
7. Jarosław Wilk,
8. Katarzyna Jahnz-Jenek,
9. Mieczysław Spychaj,
Zapis w protokole znalazł się na prośbę ww. radnych.
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ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do projektu „Internet
zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że projekt pod nazwą „Internet zmieni
twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
wielkopolskiego” realizowany miał być przez Województwo Wielkopolskie wspólnie
z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion”. Projekt miał za zadanie zmienić sytuację osób wykluczonych z powodu
braku dostępu do Internetu. W piśmie z dnia 3 kwietnia 2012 r. Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego poinformował, iż z przyczyn obiektywnych
Województwo Wielkopolskie zmuszone jest odstąpić od realizacji Projektu.
Jednocześnie poinformował, że Województwo Wielkopolskie nie będzie już
podejmować działań związanych z realizacją Projektu. W ostatnich trzech latach
Województwo Wielkopolskie podjęło wiele starań, by zrealizować w ramach
Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Wnioski złożone wspólnie
z Fundacją Edukacji Ekonomicznej w 2009 i 2010 r. nie uzyskały dofinansowania.
Województwo Wielkopolskie składając w 2011 r. samodzielnie wniosek
o dofinasowanie wzięło pod uwagę, że wiele wielkopolskich gmin realizuje własne
projekty dofinasowane ze środków działania 8.3 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka. Dlatego też, pomimo że 2009 r. wielkopolskie gminy
zgłosiły do Projektu 5529 beneficjentów
końcowych, zakładając niższe
zapotrzebowanie, zmniejszono w porównaniu do wcześniejszych projektów liczbę
beneficjentów końcowych z 3000 do 2000. Wniosek złożony samodzielnie przez
Województwo Wielkopolskie w 2011 r. dofinansowanie uzyskał, jednak
W związku
z wskazanych wyżej powodów nie może zostać zrealizowany.
z powyższym zasadnym jest uchylenie uchwały Nr XXXV/249/2009 z dnia 29
października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do projektu
„Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa wielkopolskiego”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do projektu „Internet zmieni twój los.
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
na
terenie
województwa
wielkopolskiego”.
Uchwała Nr XVII/107/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu
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ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały
w sprawie „STRATEGII ROZWOJU MIASTA WĄGROWCA DO 2020 ROKU”.
Powiedział, że w Uchwale Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu, z dnia 28 czerwca
2011 roku, w sprawie przyjęcia „STRATEGII ROZWOJU MIASTA WĄGROWCA DO 2020
ROKU”, wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku do Uchwały: Dział 5. Rozdział 5.6. Cel strategiczny nr 2, Program 2.1.
Charakterystyka projektów: 2.1.2. Usprawnienie komunikacji drogowej w mieście,
otrzymuje brzmienie:
„2.1.2. Usprawnienie komunikacji drogowej w mieście
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków podróżowania na terenie miasta,
w tym odciążenie śródmieścia poprzez dokończeniem budowy obwodnicy poprzez:
• budowę obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z remontem
istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca (w trakcie realizacji)
• budowę V etapu obwodnicy Kaliska – Durowo (droga wojewódzka)
• modernizację tras wlotowych do miasta: ul. Kcyńska, ul. Skocka, ul. Gnieźnieńska
(drogi wojewódzkie)
• modernizację ul. Kościuszki (droga wojewódzka)
• modernizację skrzyżowań (lewo- i prawoskręty, ronda, sygnalizacja świetlna)
• budowę dróg, placów i parkingów oraz modernizacja i remonty istniejących ulic
• budowę nowych ścieżek rowerowych (głównie przy drogach wojewódzkich
przy trasach wylotowych) oraz modernizację istniejących
• zorganizowanie Zintegrowanego Centrum Transportu Zbiorowego, utworzenie
stanowiska koordynatora ZCTZ w budynku Dworca PKP w celu:
o obsługi linii szynobusu Wągrowiec – Poznań
o organizowania i koordynacji dowozu mieszkańców z terenu Gminy do ZCTZ,
współpraca z przewoźnikami PKS, ZKM, taxi i firmami prywatnymi
o koordynacji przewozów osób niepełnosprawnych
o obsługi parkingu buforowego przy Dworcu PKP
o informacji miejskiej i turystycznej
• propagowanie nowej idei „Rowerem do centrum, po zdrowie”.”
2) W załączniku do Uchwały: Tabele projektów strategicznych, KARTA PROJEKTU
NR 2.1.2, otrzymuje brzmienie:
KARTA PROJEKTU NR 2.1.2
Rozbudowa infrastruktury komunalnej miasta

Cel strategiczny 2
Nazwa programu

Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego

Nazwa
projektu

Usprawnienie komunikacji drogowej w mieście

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Numer
programu
Numer

2.1.
2.1.2

projektu

Poprawa bezpieczeństwa i warunków podróżowania, „odciążenie” śródmieścia

Burmistrz Miasta Wągrowca

Inne podmioty,
uczestniczące w projekcie

WZDW
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Beneficjenci

Mieszkańcy miasta, przyjezdni i przejezdni
Zadania

Czas realizacji

1.

Budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 wraz z
remontem istniejących odcinków obwodnicy Wągrowca

w trakcie realizacji

2.

Budowa V etapu obwodnicy Kaliska - Durowo

3.

Modernizacja tras wlotowych do miasta: ul. Kcyńska, ul. Skocka,
ul. Gnieźnieńska

4.

Modernizacja ul. Kościuszki

5.

Modernizacja skrzyżowań (lewo- i prawoskręty, ronda, sygnalizacja świetlna)

2012 – 2020

6.

Budowa dróg, placów i parkingów oraz modernizacja i remonty ulic istniejących

2011 – 2020

7.

Budowa nowych ścieżek rowerowych (głównie przy drogach wojewódzkich przy
trasach wylotowych) oraz modernizacja istniejących

2012 – 2020

8.

Zorganizowanie Zintegrowanego Centrum Transportu Zbiorowego
Utworzenie stanowiska koordynatora ZCTZ w budynku Dworca PKP w celu:
− Obsługi linii szynobusu Wągrowiec – Poznań
− Organizowania i koordynacji dowozu mieszkańców z terenu Gminy do ZCTZ,
współpraca z przewoźnikami PKS, ZKM, taxi i firmami prywatnymi
− Koordynacja przewozów osób niepełnosprawnych
− Obsługa parkingu buforowego przy Dworcu Miejskim
− Informacja miejska i turystyczna

2012-2014

9.

Propagowanie nowej idei „Rowerem do centrum, po zdrowie”

po 2014
2012 – 2020
po 2012

2011 – 2015

Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta stwierdził,
że do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu, stosownie do § 37.1.
Regulaminu Rady Miejskiej w Wągrowcu (załącznik Nr 9 do Statutu Gminy Miejskiej
Wągrowiec), został złożony wniosek z dnia 9 marca 2012 roku, zawierający projekt
uchwały w sprawie zmian w „STRATEGII ROZWOJU MIASTAWĄGROWCA DO
2020 ROKU”. Wniosek, zgodnie z kompetencjami, został przekazany do Burmistrza
Miasta Wągrowca, a poruszony w nim temat, po wcześniejszym rozpatrzeniu, został
wprowadzony do porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, 3 – głosami – „przeciw” poparła omawiany
projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki nie głosowała przedłożonego projektu
uchwały uważając to za przedwczesną decyzję,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, 6 - głosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 7 – głosami „za”, 12 – głosami „przeciw” oddaliła podjęcie
uchwały o zmianie uchwały w sprawie „STRATEGII ROZWOJU MIASTA
WĄGROWCA DO 2020 ROKU”.
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ad.pkt 9
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
przedstawiła radnym informacje dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej na
2011 rok dla Gminy miejskiej Wągrowiec.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację stanowiącą
załącznik nr 8 protokołu.

ad.pkt 10 i 11
Radny Jarosław Wilk zabrał głos w spawie boiska sportowego na Osiedlu
Berdychowo. Powiedział, że jest ono położone przy skrzyżowaniu ulic. W związku
z tym wnioskował do Burmistrza miasta o podjęcie działań mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z tego boiska

ad.pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad XVII 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 /

