Protokół Nr XVIII/2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 21 czerwca 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1930.
Otwarcia obrad XVIII 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:
- Aleksandra Podemska,
- Andrzej Gąsiorek.
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 Danuta Strzelecka.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół Nr XVII/2012 z 31 maja 2012 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Radny Mieczysław Spychaj wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu
8 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu. Wniosek swój uzasadnił tym, że w tym
planie kilka działek nie ma bezpośrednich wjazdów z ulicy Kcyńskiej.
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Burmistrz Miasta powiedział, że uwagi radnego Mieczysława Spychaja są
nieuzasadnione. Dopuszczenie zjazdów z ulicy Kcyńskiej może nastąpić tylko
w przypadku braku innej możliwości dojazdu, a sytuacja taka nie występuje.
W projekcie planu wyznaczono przebieg drogi dojazdowej oraz drogi
wewnętrznej, umożliwiającej obsługę nowych działek, zlokalizowanych wzdłuż
ulicy Kcyńskiej. Projekt planu jest zgodny z przepisami prawa oraz uzgodnieniem
zarządcy drogi. Powiedział też, że każdy właściciel nieruchomości może
indywidualnie zwrócić się z wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu o umożliwienie takiego zjazdu. Wobec powyższego
Burmistrz Miasta zwrócił się do radnych z prośbą o odrzucenie wniosku radnego
Mieczysława Spychaja.
Rada Miejska 8 – głosami „za”, 10 głosami „przeciw przy 1 głosie
„wstrzymującym” wniosek radnego Mieczysław Spychaja odrzuciła.
Przesłany radnym porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został
przyjęty przez radnych 11 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących”.
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XVII Sesji z 31 maja 2012 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca.
10. Przyjęcie informacji z działalności w 2011 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu
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.:
- 12 czerwca br. wziął udział w uroczystości wręczenia statuetki ks. Jakuba
Wujka Panu Ryszardowi Kołackiemu – byłemu Wiceprezesowi MKS „Nielba”
Wągrowiec ds. piłki nożnej, która była wyrazem podziękowania Panu Kołackiemu
za jego ponad 20-letnią społeczną pracę, a także wsparcie dla klubu,
- 17 czerwca br. wziął udział w festynie osiedlowym mieszkańców Kalisk
i Durowa zorganizowanym w Centrum Edukacji Leśnej przez radną Jadwigę
Mianowską.
Przewodniczący Rady poinformował również radnych, o przekazaniu Panu
Burmistrzowi, według właściwości, pisma dotyczącego nieruchomości
położonych przy ulicy Klasztornej 4 i 6.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Radna Katarzyna Jahnz-Jenek zabrała głos w sprawie:
- kontroli którą przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
dotyczącej przetargu, który wygrał MKS NIELBA - zadała pytanie Panu
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Burmistrzowi, czy ma informację kto złożył wniosek do RIO o przeprowadzenie
tej kontroli,
- spotu promocyjnego miasta Wągrowca, który został zrealizowany na
zamówienie Urzędu Miejskiego. Z informacji radnej wynikało, że oferenci
zapowiedzieli już wniesienie kontroli tego konkursu (zapytania), w związku z tym,
że w wymaganiach był podany sprzęt techniczny, który ich zdaniem nie został
użyty do realizacji spotu oraz były zastrzeżenia do scenariusza (w zapytaniu
ofertowym dość szczegółowo był on opisany), jednak zdaniem radnej nie do
końca pokrywał się z tym co ostatecznie zostało zrealizowane. Prosiła Pana
Burmistrza o ustosunkowanie się do tego tematu,
- trzecia sprawa dotyczyła ostatniej sesji, na której Zastępca Burmistrza zarzucił
radnej, że nie wie jaki wniosek składa w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic:
Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej. Radna odczytała treść wniosku, który
zgłosiła na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
i który został przez Komisję przyjęty w głosowaniu. Prosiła Pana Burmistrza, aby
w przyszłości zapoznawał się z wnioskami Komisji.
Radny Krzysztof Poszwa zabrał głos w dwóch sprawach:
- pierwsza dotyczyła wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej, powiedział, że
zespół radnych zakończył prace związane z opracowaniem dokumentów, które
będą niezbędne do powołania tej rady i ustalił też, że Rada Miejska na sesji
wrześniowej podejmie decyzje o jej powołaniu. Miał jednak obawy, czy ten termin
nie jest zbyt odległy,
- powiedział też, że wielu mieszkańców zadaje pytanie, czy coś wie na temat
ewentualnej prywatyzacji przedszkoli w naszym mieście. Prosił Burmistrza
o ustosunkowanie się do tego tematu.
Radny Mariusz Nowak zwrócił się do Burmistrza z prośbą by w przyszłości
ograniczyć swoje sprawozdanie do informacji, które ściśle związane są
z działalnością Burmistrza. Pytał też dlaczego nie ma w niej informacji o
sukcesach wągrowieckich karateków z Klubu TIGER na Mistrzostwach Europy.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział, że:
- na dziś nie mamy w planach prywatyzacji przedszkoli,
- nie zgodził się z oceną rannego Mariusza Nowaka, że informacja, którą
przedstawił nie dotyczy działalności Burmistrza. Powiedział, że każda opisana
informacja dotyczy działalności Burmistrza i zawiera dane kto w niej uczestniczył.
Zawiera też informacje na temat imprez, które były organizowane przez nasze
jednostki przy udziale Urzędu Miejskiego,
- odnośnie zamieszczenia w sprawozdaniu z działalności Burmistrza informacji
o sukcesach wągrowieckich karateków, prosił radnego o złożenie takiej informacji
na piśmie. Zapewnił radnego, że zostanie ona wówczas zamieszczona na stronie
internetowej miasta Wągrowca oraz w informacji z działalności Burmistrza,
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Na pytanie dotyczące spotu promocyjnego miasta Wągrowca odpowiedzi udzielił
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak,
który oświadczył, że firma, która w zapytaniu ofertowym została wybrana do
realizacji tego zadania w stu procentach wywiązała się ze wszystkiego co było
zapisane w zapytaniu ofertowym oraz w umowie, natomiast brak np. ujęć z kranu
kamerowego w samym spocie wynikał wyłącznie z naszej decyzji, mającej na
celu uzyskanie lepszego efektu końcowego.
Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński powiedział radnej Katarzynie
Jahnz - Jenek, że czyta wnioski Komisji, wie co było napisane i wie co mówił na
ostatniej sesji.
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma poinformował radnych, że jest już
przygotowany projekt kalendarza wyborczego, który stanowi załącznik do
zatwierdzonego przez zespół radnych projektu uchwały w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Najwcześniej może być on przedmiotem obrad
sesji we wrześniu br. ponieważ to właśnie w trzydzieści dni od podjęcia uchwały
Burmistrz Miasta musiałby ogłosić wybory. Zbliżają się wakacje, a zatem nie
byłoby możliwości realizacji czynności, które zapisane są w tym kalendarzu
wyborczym. Po podjęciu uchwały zostanie Powołana Młodzieżowa Miejska
Komisja Wyborcza. Według kalendarza wybory odbędą się pod koniec listopada
tego roku. Powiedział również, że jest to optymalny termin, tak więc w połowie
grudnia, może na początku stycznia rada rozpocznie swoją działalność.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawił radnym najważniejsze elementy sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2011. Następnie omówił sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego sporządzone na dzień 31.12.2011 r. oraz zapoznał radnych
z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Zespołu w Pile o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2011 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień 31 grudnia
2011 r.- opinia pozytywna.
Kolejno Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Pan Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym informację o stanie mienia komunalnego.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym stanowią załączniki nr 4 i 5
do protokołu.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady kolejno przedstawili stanowiska dot.
rozpatrywanych przez Radę materiałów.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Społecznej oświadczyli, iż członkowie Komisji pozytywnie ocenili
wykonanie budżetu miasta za 2011 r. Komisja Rozwoju Miasta 7 - głosami „za”,
3 - głosami „przeciw” przy 3 – głosach „wstrzymujących”. Komisja Edukacji 5 –
głosami „za”, 1 – głosem „przeciw”.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej radna Barbara Linetty – oświadczyła, że
Komisja odbyła dwa posiedzenia, podczas których analizowała sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. Po raz
pierwszy 11 czerwca br. podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady,
drugi raz 14 czerwca br. W obydwu posiedzeniach uczestniczył Pan Tomasz
Pachowicz – Skarbnik Miejski, który udzielał wyczerpujących odpowiedzi na
pytania zadawane przez członków Komisji. Po przeprowadzonej analizie Komisja
stwierdziła, że wykonanie budżetu po zmianach dokonanych na przestrzeni
całego roku jest prawidłowe. Uzyskane wielkości dochodów w kwocie
57 615 887,53 zł, które stanowią 100,57 % planu oraz wydatków w wysokości
56 979 106,42 zł co stanowi 95,92 % planu są w pełni zadawalające. Wobec
powyższego Komisja Budżetowa na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2012 roku,
w którym uczestniczyło 8 jej członków: 3 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących” i 2 głosach „przeciwnych” przyjęła sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2011 rok.
Następnie przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta wraz informacją o stanie mienia komunalnego oraz
sprawozdaniem finansowym za 2011 r.
W dyskusji głos zabrał radny Alojzy Jessa, który dokonał porównania wykonania
budżetu za 2011 r. z wykonaniem za 2010 r. na przykładzie wybranych zadań
realizowanych przez jednostki kultury.
Kolejno głos zabrał Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski, który
w imieniu Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2011 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, że zgodnie z ustawą o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
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sprawozdaniem z wykonania budżetu. W związku z powyższym podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 19 radnych. Rada Miejska 11 głosami „za”, 7
głosami „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymujących” podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2011 r.
Uchwała Nr XVIII/108/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2012 z dnia
01 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2011 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, oraz
odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespołu w Pile nr SO-0955/32/14/Pi/11 z 4 czerwca 2012 r.
w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu
wykonania budżetu za 2011 rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr
8 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2011 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania
budżetu za 2011 rok.
W głosowaniu brało udział 19 radnych. Rada Miejska 11 głosami „za”, 6
głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących” udzieliła
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca za 2011 rok.
Uchwała Nr XVIII/109/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował współpracownikom,
kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, radnym za udzielone
absolutorium.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1830.

20

minutową

przerwę
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ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 r.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawki do omawianego
projektu uchwały z uwagi na następujące okoliczności:
- 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 kontroli zarządczej,
- Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 6 czerwca br. poinformował o zmianie w
planie dotacji celowych na zadania zlecone polegającej na dokonaniu
przeniesienia środków w kwocie 12 973 zł pomiędzy rozdziałami w ramach działu
„Pomoc społeczna”,
- w następstwie podpisania aneksu do umowy w sprawie dofinansowania
projektu systemowego pn. „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do planu dochodów budżetu roku
2012 wprowadza się dotację celową w wysokości 319 384 zł. Dotację
przeznacza się na realizację powyższego projektu, a wkład własny uzupełnia się
ze środków dotychczas zapisanych w budżecie.
Dochody na 2012 rok po autopoprawkach wyniosą 56 261 178 zł.
Wydatki na 2012 rok po autopoprawkach wyniosą 55 849 037 zł.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że 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 kontroli zarządczej. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FBI.3111.143.2012.7 z dnia 17 maja 2012 roku zwiększył plan dotacji celowej na
zadania własne o kwotę 21 670 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.192.2012.4 z dnia 6 czerwca
2012 roku poinformował o zmianie w planie dotacji celowych na zadania zlecone
polegającej na dokonaniu przeniesienia środków w kwocie 12 973 zł pomiędzy
rozdziałami w ramach działu „Pomoc społeczna”.
W następstwie podpisania aneksu do umowy numer POKL.07.01.01-30-015/0800 w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Aktywizacja
Wągrowczan – Równe Szanse” do planu dochodów budżetu roku 2012
wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem
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środków europejskich w wysokości 319 384 zł. Dotację przeznacza się na
realizację powyższego projektu, a wkład własny uzupełnia się ze środków
dotychczas zapisanych w budżecie. Projekt będzie realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej
Wągrowiec.
O kwotę 63 637 zł zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wprowadzana kwota wynika z rozliczenia uzyskanych w 2011 roku dochodów
z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim
Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki powyższe pokrywa się z
wolnych środków roku ubiegłego i przeznacza na następujące zadania:
zwiększenie planowanych środków na działalność zespołu ds. kontroli
punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zwiększenie planowanych środków na opinie biegłych sądowych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
doposażenie MOPiRPA w sprzęt biurowy, zakup materiałów do
remontu pomieszczeń, zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów
oraz zakup sprzętu sportowego do wyposażenia ogrodu
zakup książek oraz materiałów dydaktycznych
organizację szkoleń dla osób dorosłych pracujących z dziećmi
i młodzieżą
zwiększenie planowanych środków na realizację szkolnych
i pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych dla dzieci
i młodzieży

2 200 zł

3 000 zł
20 737 zł
6 000 zł
15 000 zł

16 700 zł

Dochody własne zwiększa się o kwotę 86 520 zł z następujących tytułów:
zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z 2011 roku przez
29 627 zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach
53 023 zł
lokalnych otrzymana z PFRON
wpływ różnych dochodów
3 870 zł
Powyższe środki pochodzące ze zwiększenia strony dochodowej budżetu
przeznacza się na realizację zadań w następujących działach:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zwiększenie planowanych środków na płatności związane
9 520 zł
z wynajmem pomieszczeń przez Straż Miejską
Kultura fizyczna
* modernizacja dwóch budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji
77 000 zł
polegająca na wyposażeniu w hydranty wewnętrze i
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zewnętrzne
oraz montażu
dodatkowych
schodów
ewakuacyjnych
56 000 zł
* remont budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie
wymiany 22 szt. drzwi oraz dostosowania korytarzy pod
względem wymagań przeciwpożarowych
21 000 zł
W związku z przewidywanym niezrealizowaniem w określonym przez Radę
terminie zadania objętego planem wydatków niewygasających pod nazwą
„Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a
rondem
Pałuckim”
wprowadza
się
do
dochodów
kwotę
99 384 zł oraz przyjmuje się powyższe zadanie do realizacji w roku bieżącym
pod tą samą nazwą.
O kwotę 450 000 zł zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na ewentualną
spłatę udzielonego poręczenia dla spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. w
wyniku spłat przez spółkę rat kapitałowych oraz odsetek od poręczonego kredytu
za okres sześciu miesięcy 2012 roku. Uwolnione w powyższy sposób środki
pieniężne przeznacza się na zwiększenie planowanych dopłat do powyższej
spółki.
Pozostałe zmiany związane są z prawidłową realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się wolne
środki z roku 2011 w wysokości 63 637 zł,
* plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski powiedział, że proponowane
zmiany są konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 3 – głosami ”za”, 2 – głosami – „przeciw” przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 6 głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na 2012 r.
Uchwała Nr XVIII/110/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 7
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. Powiedział też, że wniesione autopoprawki do uchwały w sprawie
zmian w budżecie na 2012 r. zostały uwzględnione w omawianym projekcie
uchwały. Poinformował również radnych, że zgodnie z sugestią Regionalnej Izby
Obrachunkowej od dzisiejszej sesji uzasadnienie do uchwały zmieni nazwę na objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Wągrowca na
lata 2012-3032.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 3 – głosami ”za”, 2 – głosem – „przeciw” przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, przy 1głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032.
Uchwała Nr XVIII/111/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kaliska 2” w Wągrowcu.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawki do omawianego
projektu uchwały:
- pierwsza związana była ze zmianą podstawy prawnej projektu uchwały
w związku z ukazaniem się 12 czerwca 2012 r. tekstu jednolitego Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r.
poz. 647). Uwzględniono również zmianę podstawy prawnej w załącznikach nr 2,
3 i 4,
- druga polegała na zastąpieniu słowa „MN6” słowem „MN8” w § 17 ust. 2
punkcie 4.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Architektury i Ekologii powiedział, że Rada Miejska w Wągrowcu podjęła
uchwałę Nr XLIII/305/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2”
w Wągrowcu. 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 3 od organów uzgadniających m. p. z. p. oraz
od RDOŚ w Poznaniu - uzgodnienie 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
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 wpłynęło 10 uwag, w tym dwie uwagi odnoszące się do tego
samego terenu. Sześć uwag niepowodujących istotnych zmian w projekcie planu,
jak również niewymagających ponowienia uzgodnień oraz ponownego wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu, gdyż dotyczyły tylko: zmiany wysokości
budynku o 0,40 m, zmiany linii zabudowy, zmiany wskaźnika zabudowy na
działce usługowej oraz dopuszczenia na terenie MN5 formy dachów
dwuspadowych i wielospadowych, analogicznie jak na terenach sąsiednich –
Burmistrz Miasta Wągrowca postanowił uwzględnić w projekcie planu. Wniesione
uwagi nie naruszają zasad przestrzennych projektu planu i interesu osób
trzecich. Nieuwzględnione 4 uwagi zawiera załącznik nr 4 do uchwały. Uwaga
odnosząca się do zmiany przeznaczenia terenu MNu3 jest nieuzasadniona
przestrzennie; natomiast pozostałe uwagi są nieuzasadnione ze względu na
naruszenie przepisów prawa i interesu osób trzecich. Przedstawiając projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu
– Burmistrz Miasta Wągrowca wnosi o nieuwzględnienie zgłoszonych uwag,
zgodnie z uzasadnieniem ich nieuwzględnienia, mając również na uwadze
istotne znaczenia planu dla kształtowania zabudowy oraz ponadlokalnego układu
komunikacyjnego miasta. Uzasadnienie do uchwały spełnia wymagania art. 42
ust. 2 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. Przedkładany do uchwalenia projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
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Wągrowca, a zmiana planu obowiązującego dotyczy jego modyfikacji –
szczególnie w zakresie przebiegu obwodnicy zewnętrznej miasta i podjęcie
uchwały jest uzasadnione. Ustalenia planu służą rozwojowi miasta poprzez
zwiększenie podaży terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, z zachowaniem wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz
publicznych celów ponadlokalnych.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw” przy 3 - 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”, 1 - głosie „przeciw” przy 5 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Mieczysław Spychaj w temacie braku dojazdu do
kilku działek od ulicy Kcyńskiej oraz wielkości terenu objętego tym planem (ile
z tego terenu jest własnością miasta).
Wyczerpującej odpowiedzi udzielił radnemu Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Architektury – Pan Krzysztof Tchórzewski. Powiedział, że układ komunikacyjny
w omawianym projekcie uchwały jest bardziej korzystny niż w poprzednim planie.
Poprosił również radnego o kontakt z Wydziałem Infrastruktury, Architektury
i Ekologii w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.
Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Na podst. 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 głosami 11 „za”, 8 „przeciw” stwierdziła zgodność
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu,
z ustaleniami 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
„Kaliska 2” w Wągrowcu dotyczy nowego planu miejscowego, w tym zmiany
ustaleń obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego
„Wągrowiec – Kaliska”. Obszar objęty planem określony został w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
jako dwa zespoły struktury przestrzennej, rozgraniczone planowanym
przebiegiem drogi głównej łączącej drogi wojewódzkie nr 190 i 241 –
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przedłużenie obwodnicy miejskiej (Piła – Gniezno) w klasie technicznej – drogi
głównej (G). Dla rejonu ul. Orzeszkowej i Kraszewskiego ustalono zachowanie
struktury przestrzennej obszaru, z ograniczeniem przekształceń przestrzennych
oraz przeważające przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej, a dla
rejonu Kalisk − tereny przewidziane do zabudowy i zmiany przeznaczenia
terenów rolnych na cele nierolnicze jako rezerwa terenów przeznaczonych do
zainwestowania, z przeważającą funkcją mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Ponadto wskazano wymaganą zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wągrowiec – Kaliska” (uchwała Nr 56/99 Rady Miejskiej w
Wągrowcu z dnia 18 listopada 1999 r. - Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 5 poz.
47, z dnia 26.01.2000 r.), w związku z brakiem, w części, zgodności z
ustaleniami
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kaliska 2” są zgodne z polityką przestrzenną określoną w
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w zakresie przeznaczenia terenów pod zabudowę, kształtowania ładu
przestrzennego, ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad
infrastruktury technicznej.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Kaliska 2” w Wągrowcu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych - 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 głosami 11 „za”,
8 „przeciw” rozstrzygnęła, co następuje:
§1.1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w Wągrowcu
dotyczą realizacji uzbrojenia dla nowo wyznaczonych terenów mieszkaniowych i
obejmują:
1) sieci wodociągowe ø 90 ÷ 125; L ~ 3215 m;
2) sieci kanalizacji sanitarnej ø 200; L ~ 3195 m; rurociągi tłoczne – 185 m i 4
przepompownie ścieków;
3) sieci kanalizacji deszczowej ø 250 ÷ 400; L ~ 3975 m, w tym 2 pompownie.
2. Planowany układ dróg na obszarze, o którym mowa w ust.1, wymaga
realizacji:
1) 3,705 km dróg publicznych;
2) 282 m dróg pieszo-jezdnych;
3) 1515 m² powierzchni pieszych – przejścia piesze i plac;
4) 4429 m² parkingów oraz miejsc postojowych w drogach publicznych.
§2. Zadania wymienione w §1 będą realizowane etapowo, na podstawie
projektów budowlanych dla wyodrębnionych obszarów, odpowiednio do stanu ich
zagospodarowania.
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§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, zostaną
sfinansowane zgodnie z: przepisami o finansach publicznych, wieloletnimi
planami rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz strategią rozwoju miasta Wągrowca.
Następnie głosował rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia wniesionych
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kaliska 2” w Wągrowcu - 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, głosami 11 „za”, 8 „przeciw” po
rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Wągrowca uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzygneła, co
następuje:
§1. Nie uwzględnić uwag odnoszących się do:
1) nieprzeznaczania działki nr ewid. 5281 przy ul. Kcyńskiej (oznaczenie MNu3)
na cele mieszkalno-usługowe;
2) przyjęcia dla działki nr ewid. 5280 przy ul Kcyńskiej (oznaczenie MNu4) –
przedstawionych graficznie propozycji podziału działki na sześć działek
budowlanych, w tym:
a) proponowanego dojazdu do dwóch nowych działek z ul. Kcyńskiej - drogi
głównej ruchu przyspieszonego (droga wojewódzka nr 241),
b) lub wydzielenie drogi, od ul. Kcyńskiej, zapewniającej dojazd do czterech
nowych działek z ul. Kcyńskiej (droga wojewódzka nr 241);
3) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie MN7),
wydzielonego z działki nr ewid. 5310 oraz likwidacji drogi wewnętrznej KDW3,
zapewniającej dojazd do wyznaczonych działek oraz wprowadzenia
podziałów i dróg zgodnie z obowiązującym planem „Wągrowiec – Kaliska”;
4) terenu działki nr ewid. 5311 – przeznaczonej do zabudowy na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczenia: MN4, MN5, MN6, KD-D8, w
sprawie nienaliczania opłaty planistycznej, o której mowa w §27 uchwały w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2” w
Wągrowcu.
§2. Nieuwzględnienie uwag uzasadnia się następująco:
1) w odniesieniu do uwagi, o której mowa w § 1 pkt 1 – przeznaczenie działki nr
ewid. 5281 jest zgodne ze stanem faktycznym zagospodarowania –
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, a także tożsame, jak
dla działek sąsiednich, wydzielanych z terenu działki nr ewid, 5280.
W związku z tym, że oba tereny zostały przeznaczone na te same cele, nie
jest uzasadniona zmiana przeznaczenia istniejącego na działce nr ewid.
5281. Dla każdej zabudowy usługowej mają zastosowanie przepisy Prawa
ochrony środowiska w zakresie zachowania wymaganych standardów
oddziaływania na środowisko, co wyklucza możliwość negatywnego
oddziaływania dla działek sąsiednich;
2) w odniesieniu do uwag, o których mowa w § 1 pkt 2 lit a i b – proponowana
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obsługa komunikacyjna jest niezgodna z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dopuszczenie zjazdów z drogi klasy GP może nastąpić tylko w przypadku
braku innej możliwości dojazdu, a sytuacja taka nie występuje. W projekcie
planu wyznaczono przebieg drogi dojazdowej KD-D5 oraz drogi wewnętrznej
KDW1, umożliwiających obsługę nowych działek, zlokalizowanych wzdłuż ul.
Kcyńskiej. Projekt planu jest zgodny z przepisami prawa oraz uzgodnieniem
zarządcy drogi i uwzględnienie uwag jest nieuzasadnione;
3) w odniesieniu do uwagi, o której mowa w § 1 pkt 3 – brak jest uzasadnienia
dla dokonania zmian, analogicznych jak w planie dotychczas obowiązującym.
W poprzednim planie wyznaczony był odmienny przebieg dróg publicznych
i w związku z tym wyznaczona zabudowa mieszkaniowa czterech działek
zlokalizowana została tylko w części na działce nr ewid. 5310, a części na
terenie innego właściciela, wzdłuż wyznaczonej drogi publicznej (ul. B.
Leśmiana). W związku z brakiem uzasadnienia wyznaczania tej drogi,
w projekcie planu przyjęto zasadę niewydzielania działek składających się
z gruntów należących do dwóch właścicieli oraz obsługę trzech działek na
terenie działki nr ewid. 5310, poprzez drogę wewnętrzną. Wniesiona uwaga
w sposób istotny narusza interes osób trzecich i jest nieuzasadniona
przestrzennie;
4) w odniesieniu do uwagi, o której mowa w § 1 pkt 4 – ustalenie stawek
procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wynika z obligatoryjnego zapisu art. 15 pkt 12 wymienionej
ustawy. Na etapie uchwalania planu nie rozstrzyga się o naliczaniu opłaty,
lecz wysokości procentowej ustalonej stawki. Uchwałą Nr 56/99 z dnia 18
listopada 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wągrowiec – Kaliska”, Rada Miejska w Wągrowcu ustaliła
stawkę 30% służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości (§15 ww. uchwały) i zmiana wartości nie jest uzasadniona.
Ostatnie głosowanie dotyczyło uchwały łącznie z przyjętymi wcześniej
załącznikami - Rada Miejska 11 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” podjęła
uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kaliska 2” w Wągrowcu.
Uchwała Nr XVIII/112/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 9
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania Panu Borysowi Jegorowiczowi Rasskazowowi
honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Burmistrz Miasta powiedział, że Pan Borys
Jegorowicz Rasskazow, urodzony 19 marca 1954 r. w mieście Kashira, rejon
Moskwa, w Rosji, żonaty, ojciec dwójki dzieci: Aleksandra i Igora, ukończył
wyższe studia techniczne w Moskiewskim Instytucie Transportowym. Od 1982
roku pracujący w strukturach władzy Rejonu Krasnogorskiego, a od 1996 roku
Naczelnik Rejonu Krasnogorskiego. Borys Jegorowicz Rasskazow był zarówno
inicjatorem współpracy partnerskiej, jaka zawiązała się pomiędzy
Krasnogorskiem a Wągrowcem, jak i pomysłodawcą wielu przedsięwzięć, które
współpracę tę w przeszłości utrwalały i do dzisiaj wzmacniają. Ideę rozpoczęcia
trwałej współpracy Borys Jegorowicz Rasskazow wypracował wspólnie
z wągrowiecką delegacją pod przewodnictwem Burmistrza Miasta, która na Jego
zaproszenie odwiedziła Krasnogorsk w 2000 roku. Wtedy też zakreślone zostały
ramy przyszłej współpracy, w ramach których za priorytetowe uznano spotkania
naszych mieszkańców, wymianę młodzieżową, a także kulturalną. Rezultatem
tych rozmów było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy miastem
Wągrowiec i Rejonem Krasnogorsk w maju 2002 roku. W czasie 10-letniej
współpracy partnerskiej Krasnogorska i Wągrowca, dzięki zaangażowaniu
Borysa Jegorowicza Rasskazowa zrealizowano wiele międzynarodowych
projektów z udziałem różnych grup społecznych i wiekowych. Wśród nich
szczególne znaczenie miały te, których uczestnikami byli najmłodsi oraz
młodzież. Do najciekawszych projektów realizowanych w latach 2002-2012
należą projekty pn. „Obcy przyjaciółmi. Śladami kultur” oraz „Pokój (nie) jest
prezentem”. W ramach tych projektów, podczas 10-12 dniowych obozów
młodzież z Polski, Krasnogorska, Węgier, Niemiec i Mołdawii pracowała nad
utworzeniem lapidarium żydowskiego – płyty nagrobne lub ich resztki do
realizacji tego dzieła wydobywano z dna Jeziora Durowskiego. Przy tej okazji
młodzież poznawała historię Polski i Rosji, miała także okazje się poznać, co
pomagało w likwidacji stereotypów zakorzenionych w stosunkach polskorosyjskich. W obydwu tych przedsięwzięciach uczestniczyło łącznie ok. 200
osób, a ich realizacja przyniosła wymierne korzyści, zarówno w postaci
utworzenia dwóch lapidariów: żydowskiego i ewangelickiego, jak i zmiany
postaw oraz postrzegania Wągrowca i Polski przez rosyjską młodzież w nich
uczestniczącą. W tym czasie wspólnie realizowany był także inny duży projekt
pn. „Zielony Patrol”. Uczestniczyło w nim łącznie ponad 150 młodych osób
z Rosji, Polski i Niemiec. Projekt polegał na organizacji 10-dniowych
wakacyjnych obozów, a ich dalekosiężnym celem była poprawa stanu wód jezior
i rzek Wągrowca. To właśnie w wyniku badań przeprowadzonych w 2007 roku
(badania były prowadzone pod nadzorem wykładowców z Uniwersytetu
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w Poznaniu) władze Wągrowca podjęły decyzję o rekultywacji Jeziora
Durowskiego, które jest prowadzone od 3 lat. Czystsze jezioro to skromny wkład
młodzieży w naszą teraźniejszość i przyszłość. Dzięki zaangażowaniu Borysa
Jegorowicza Rasskazowa rozwijała się również wymiana kulturalna pomiędzy
Wągrowcem a Krasnogorskiem, co z jednej strony procentowało udziałem
krasnogorskich zespołów w Dniach Europy, organizowanych w Wągrowcu,
w tym m.in.: „Maximum”, „Złota Rosja”, Grupy „Kupina” czy „Pro-dvizhenie”,
a z drugiej – udziałem młodych wągrowieckich artystów w Międzynarodowym
Festiwalu Młodzieżowym Miast Partnerskich „Nowy Mir” w Krasnogorsku, w
tym m.in. zespoły taneczne „Fantasy Dance”, „Plejada” czy młoda wokalistka
Aleksandra Kuryłowicz. Borys Jegorowicz Rasskazow należy do szerokiego
grona tych osób, które przyczyniły się do rozwoju współpracy międzynarodowej
Wągrowca – współpracy, która została doceniona przez międzynarodowe
instytucje i organizacje, takie jak Komisja Europejska czy Rada Europy, które
przyznały naszemu miastu nagrody: „Dyplom Europejski”, „Honorową Flagę
Europy” i „Złote Gwiazdy”. Nadanie Panu Borysowi Jegorowiczowi
Rasskazowowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca jest wyrazem
naszej wdzięczności i docenieniem Jego zaangażowania w wieloletnią pracę na
rzecz rozwoju i umacniania partnerstwa Krasnogorsk-Wągrowiec.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 9 – głosami ”za”, przy 2 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”, przy
1 głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 12 – głosami ”za”, poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Borysowi
Jegorowiczowi
Rasskazowowi
honorowego
obywatelstwa
miasta
Wągrowca.
Uchwała Nr XVIII/113/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 10
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
przedstawiła radnym informację z działalności w 2011 r. Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Radni bez uwag przyjęli ww. informację, która stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
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ad.pkt 11 i 12

Zapytań i wniosków radnych nie było.

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

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Danuta Strzelecka /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

