Protokół Nr XX/2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 września 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.2040.
Otwarcia obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Wojciech Kocoń.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły Nr XVIII/2012 z 21 czerwca 2012 r. oraz z XIX
Uroczystej Sesji z 28 lipca 2012 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani wniosków do przesłanego porządku obrad
dzisiejszej Sesji.
Przesłany radnym porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
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Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XVIII Sesji z 21 czerwca 2012 r. i XIX Uroczystej
Sesji z 28 lipca 2012 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r.:
a) budżetu miasta,
b) wieloletniej prognozy finansowej,
c) planów finansowych jednostek kultury.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
w kościele filialnym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu.
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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11
Listopada w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2012-2015”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

3

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
- w Dniach Wągrowca uczestniczył w kilku imprezach zorganizowanych przez
Urząd Miejski i inne instytucje i placówki kultury,
- z wielkim rozmachem Muzeum Regionalne zorganizowało Festyn Cysterski,
w którym Pan Przewodniczący miał przyjemność uczestniczyć. Szkoda, że
wichura i ulewa zniweczyła trud organizatora,
- niezwykle udaną imprezą zorganizowaną przez Uniwersytet Trzeciego Wieku
było spotkanie w Rybowie dla upamiętnienia mieszkańca tej wsi, malarza
Kazimierza Jułgi,
- wziął udział w wyjątkowej wystawie w Muzeum Regionalnym poświęconej
100-leciu Harcerstwa,
- udział w Powiatowych Dożynkach w Skokach,
- 1 września wraz z Burmistrzem złożył kwiaty i znicze przed pomnikiem ofiar II
wojny światowej, przy tablicy upamiętniającej śmierć burmistrza Szymona
Wachowiaka i pracowników magistratu, na cmentarzu na grobie wspomnianego
burmistrza i na grobie poległych żołnierzy wojska polskiego,
- 15 września wraz z Burmistrzem złożył gratulacje i kwiaty uczestnikom Zjazdu
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego,
- mimo okresu wakacyjnego kilka razy pełnił dyżur w biurze Rady.
Poinformował również radnych o pismach, które wpłynęły do biura Rady
w okresie od ostatniej sesji:
• Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Federacji Młodych Socjaldemokratów
oraz Forum Równych Szans i Praw Kobiet Powiatu Wągrowieckiego
w sprawie nadania imienia gen. broni Henryka Szumskiego promenadzie
przy jeziorze Durowskim w Wągrowcu – pismo wg. właściwości
Przewodniczący Rady przekazał Panu Burmistrzowi,
• pisma w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez unieważnienie
w całości uchwały Nr XVIII/112/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaliska 2”
w Wągrowcu – Przewodniczący Rady przekazał pisma Panu
Burmistrzowi, który w trybie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym udzieli wnioskodawcom odpowiedzi,
• pismo w sprawie likwidacji drogi dojazdowej z działki 70/7 w obszarze MN
w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – OSADA
4 – pismo Przewodniczący Rady wg. właściwości przekazał Panu
Burmistrzowi,
• pismo w sprawie usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę Uchwały
Rady Miejskiej Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca
2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Wągrowca – Osada 4 polegającą na zlikwidowaniu
wytyczonej drogi dojazdowej z działki 70/7 - Przewodniczący Rady
przekazał pismo Panu Burmistrzowi, który w trybie art. 31 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udzieli
wnioskodawcom odpowiedzi,
• pismo do wiadomości Rady Miejskiej w sprawie zmiany przeznaczenia
części gruntu z rolnego na budowlany.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Radny Krzysztof Poszwa zabrał głos w trzech sprawach:
- pierwsza dotyczyła uroczystości 125 –lecia języka esperanto w Wągrowcu.
Mówił, że dla upamiętnienia tego jubileuszu utworzono w mieście skwer na
którym ustawiono kamień z tablicą pamiątkową. Powiedział, że zgodnie z art. 18
ustawy o samorządzie gminnym – do wyłącznej kompetencji rady należy
nazewnictwo ulic, placów, a także wznoszenia pomników. Stwierdził, że kwestia
powstania w mieście skweru powinna najpierw trafić pod obrady komisji,
a następnie na posiedzenie rady,
- druga sprawa dotyczyła rewitalizacji terenów pokolejowych. Radny pytał na
jakim etapie jesteśmy, jak wyglądają sprawy własnościowe, co PKP ma nam do
zaoferowania, oraz o całkowity koszt realizacji tego zadania,
- trzecia sprawa dotyczyła rozpisanego konkursu na inkasenta opłaty od
posiadania psów. Powiedział, że aktualnie ta opłata jest zawieszona. W związku
z tym pytał czy coś w tej sprawie się zmieniło. Stwierdzi też, że to Rada ustala
opłatę – podatek lokalny, a potem ustala instrumenty jego poboru. Pytał co
będzie w sytuacji kiedy Rada nie zatwierdzi tej opłaty.
Radny Jarosław Wilk odniósł się do kilku spraw przedstawionych
w sprawozdaniu przez Pana Burmistrza, a dotyczących:
- konkursu na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej
zdegradowanych obszarów miejskich i aktywizacji terenów pokolejowych
w centrum Wągrowca. Zapytał dlaczego ustalono tak wiele nagród pieniężnych
dla laureatów tego konkursu. Zdaniem radnego powinna być ustalona tylko jedna
nagroda pieniężna dla zwycięzcy. Stwierdził, że było to rozdawnictwo,
- zarybiania jeziora Durowskiego w ramach prowadzonej rekultywacji.
Z informacji dowiedział się, że nasze jezioro zostało zarybione 800 tys. szt.
szczupaka i sandacza. Powiedział, że jeżeli jest to narybek letni to,
przeżywalność jest niewielka na poziomie kilku procent. Powiedział też, że
w informacji mowa jest o pilnej potrzebie podjęcia prac nad poprawą wód
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w jeziorze Kobyleckim, Grylewskim oraz Laskownickim. W związku z tym pytał,
co z jeziorem Łęgowskim,
- uczestnictwa Burmistrza w uroczystym otwarciu nowej fabryki mebli
w Podaninie. Stwierdził, że wielka szkoda, że fabryka ta nie powstała
w Wągrowcu,
- wskaźnika bezrobocia w mieście i powiecie - pozostawił bez komentarza.
Radna Katarzyna Jahnz – Jenek zabrała głos w sprawie terenów pokolejowych.
Powiedziała, że Burmistrz stwierdził, że tereny te są w naszej dyspozycji.
W związku z tym zapytała czy są naszą własnością czy nie.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział, że:
- odnośnie skweru - była to decyzja dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 przy aprobacie władz powiatu,
- odnośnie rewitalizacji terenów pokolejowych - na dzisiaj miasto ma zgodę od
PKP na dysponowanie gruntem na którym ma być prowadzona inwestycja
i w związku z tym mamy prawo przystąpić do prac projektowych i to czynimy.
Odnośnie kosztów tej inwestycji - na dzisiaj nie posiada takiej wiedzy - jak tylko
będą one znane to radnym zostanie ta informacja przekazana,
- odnośnie ogłoszonego konkursu na inkasenta opłaty od posiadania psów - rok
temu jak dyskutowaliśmy o podatkach, na jednej z komisji został zgłoszony
wniosek aby wrócić do podatku od posiadania psów. W najbliższym czasie
będziemy dyskutowali o podatkach i dlatego wniosek ten wprowadzamy do
realizacji. Powiedział też, że wraz z przedstawieniem Radzie propozycji
wprowadzenia tej opłaty, w projekcie uchwały należy również wskazać inkasenta
tej opłaty. Dlatego zostały podjęte takie działania jak ogłoszenie konkursu na
inkasenta,
- odnośnie nagród w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania
terenów pokolejowych – konkurs ten przygotowywany był wspólnie ze
Stowarzyszeniem Architektów i Urbanistów Polskich z Poznania. Tego typu
konkursy ogłasza się w taki sposób, aby zachęcić jak najwięcej pracowni
(w przypadku wyznaczenia tylko jednej nagrody tych zgłoszeń byłoby niewiele).
Do naszego konkursu zgłosiło się aż 18 pracowni z całego kraju i trudno byłoby
nagrodzić tylko zwycięzców. Są to nagrody na niskim poziomie biorąc pod uwagę
wysokie nakłady związane z przygotowaniem konkursowych materiałów,
- odnośnie prowadzonej rekultywacji jeziora Durowskiego – zarybianie 800 tys.
szt. szczupaka było prowadzone pod nadzorem naukowców z Wydziału Biologii
UAM w Poznaniu, którzy znają cały cykl rozwojowy ryb. Do tego zarybiania
włączeni zostali również wędkarze i Spółka Rybacka MAJ. Powiedział, że
wcześniej zanim miał być wprowadzony narybek szczupaka to rybacy i wędkarze
musieli odłowić ryby, które znajdowały się w jeziorze tj. płocie karasie itp. które
powodowały zdaniem naukowców jeszcze większe zanieczyszczenie wód
jeziora. W pierwszej kolejności trzeba podjąć prace nad poprawą jakości wód
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jeziora Kobyleckiego, Grylewskiego i Laskownickiego. Jeżeli poprawi się woda
w tych jeziorach to i jezioro Łęgowskie będzie czystsze,
- firma HORSTMANN ma również zakład w Wągrowcu przy ulicy Rgielskiej. Jest
to jeden z większych zakładów w naszym mieście (w ostatnich latach
zmodernizowany, pobudowano nową halę), który zatrudnia ponad 300 osób. Na
otwarcie nowego zakładu w Podaninie dostał zaproszenie ponieważ właściciel
wraz z zarządem firmy POLIPOL chcieli się z Burmistrzem spotkać w sprawie
lokalizacji nowej inwestycji w Wągrowcu – budowy podobnej jak w Podaninie
fabryki mebli,
- stopa bezrobocia jest zastraszająca w powiecie w mieście nie wygląda to źle.
Sprawa bezrobocia jest tematem bardzo złożonym,
- odnośnie spraw własnościowych terenów pokolejowych – otrzymaliśmy od
dyrekcji nieruchomości PKP w Poznaniu pismo, które upoważnia nas do
dysponowania gruntem na czas projektu i budowy (w międzyczasie wnioski
komunalizacyjne PKP przesyła do Warszawy).
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 r.:
a) budżetu miasta,
b) wieloletniej prognozy finansowej,
c) planów finansowych jednostek kultury.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu nt. ww. informacji jest pozytywna.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady oświadczyli, że członkowie Komisji
pozytywnie ocenili realizację wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad informacją z wykonania budżetu za
I półrocze 2012 r.
W dyskusji głos zabrał radny Alojzy Jessa w temacie środków na pomoc dla
najbiedniejszym.
W odpowiedzi radnemu Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
Pani Irena Woźniak powiedział, że środki ujęte w budżecie ośrodka na pomoc dla
najbiedniejszych powinny do końca bieżącego roku wystarczyć.
Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 roku budżetu miasta,
wieloletniej prognozy finansowej i planów finansowych jednostek kultury
została przyjęta przez Radę jednomyślnie.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 5
Kierownik wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele
filialnym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że wnioskiem z dnia 28 sierpnia
2012 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP ul. Klasztorna 21
w Wągrowcu wystąpiła o przyznanie dotacji w wysokości 20.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich kościoła filialnego
p.w. św.Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu. Kościół jest wpisany do rejestru
zabytków pod numerem 1164/A na podstawie orzeczenia konserwatorskiego
z dnia 16 lipca 1970 roku. Ze względu na niedostateczny stan techniczny
obiektu, wykonanie wnioskowanych prac konserwatorskich jest uzasadnione
i konieczne. Udzielenie pomocy finansowej parafii umożliwi wykonanie przyjętego
zakresu
robót
i zabezpieczy
kościół
przed
dalszą
degradacją
i niszczeniem. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdził, że podjęcie przedmiotowej
uchwały uważa się za uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 9 – głosami ”za” przy 1 - głosie „wstrzymującym” 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 9 – głosami ”za”, przy 1 - głosie „wstrzymującym”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych (nieobecny radny Mieczysław
Spychaj).
Rada Miejska 19 głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
dotacji na prace konserwatorskie w kościele filialnym p.w. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Wągrowcu.
Uchwała Nr XX/114/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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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 autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegające na zwiększeniu dochodów własnych o kwotę
55 000 zł z następujących tytułów:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 40.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
o 15.000 zł. Powyższe środki przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na
wypłaty dodatków mieszkaniowych.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
pismem Nr FB-I.3111.292.2012.5 z dnia 16 sierpnia 2012 roku zwiększył plan
dotacji celowej na zadania własne o kwotę 54 752 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
państwa. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.293.2012.5 z dnia 16
sierpnia 2012 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę
135 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.306.2012.4 z dnia 24 sierpnia
2012 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę
10 300 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wojewoda
Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.251.2012.9 z dnia 24 sierpnia 2012 roku
zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 50 291 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka
szkolna”. Pismem Nr DBS/WOPMPi/064/11/2012/RS Bank Gospodarstwa
Krajowego – Wydział Obsługi Programów Mieszkaniowych w Departamencie
Budownictwa Społecznego w Pile poinformował, że kwota spłat kredytu
dokonana przez Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o. przekroczyła kwotę udzielonego przez Gminę Miejską Wągrowiec
poręczenia finansowego i tym samym nastąpiło wygaśnięcie niniejszego
zabezpieczenia spłaty kredytu. W następstwie powyższego nie występuje już
konieczność tworzenia rezerwy celowej na ewentualną spłatę poręczenia
udzielonego WTBS Sp. z o.o.
Rozwiązuje
się
zatem
rezerwę
celową
utworzoną
w wysokości
77 000 zł na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego dla WTBS Sp. z o.o.,
a uwolnione środki pieniężne postanawia się przeznaczyć na:
Działalność usługowa
*
opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania
w
rejonie
ulicy
przestrzennego
miasta
Wągrowca
Skockiej i 11 Listopada

35 000 zł
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
* wsparcie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych przez
Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Wągrowcu
Pomoc społeczna
* wkład własny do otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego
środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
35 000 zł
* wkład własny do otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego
środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
3 000 zł

4 000 zł

38 000 zł

W związku z wyższą niż planowano realizacją dochodów z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności zwiększa się plan dochodów z tego tytułu
o
115 000 zł przeznaczając jednocześnie powyższe środki na:
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
* udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie obiektów 115 000 zł
zabytkowych – Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu
w kwocie
15 000 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury
w Wągrowcu o kwotę
100 000 zł
W zakresie projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa
kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto
Wągrowiec” w wyniku przesunięcia na rok 2013 realizacji części zakładanych
przedsięwzięć dokonuje się zmniejszenia strony dochodowej budżetu
o kwotę 52 700 zł, zmniejszając równocześnie plan wydatków o 62 000 zł.
W następstwie powyższego uwolnione zostają środki w wysokości 9 300 zł.
Dochody własne zwiększa się o kwotę 311 002 zł z następujących tytułów:
* wpływ dywidendy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 300 000 zł
i Kanalizacji z zysku roku 2011
* wpływ nadwyżki środków obrotowych za rok 2011 z Zakładu
5 702 zł
Gospodarki Mieszkaniowej
* zwrot przez stowarzyszenie niewykorzystanej dotacji udzielonej
5 300 zł
w 2011 roku
Powyższe środki pochodzące ze zwiększenia strony dochodowej budżetu
wynoszące 311 002 zł powiększone o 9 300 zł środków uwolnionych w związku
z przesunięciem realizacji zadań w ramach projektu unijnego stanowią łącznie
320 302 zł, które postanawia się przeznaczyć na:
Oświata i wychowanie
* zwiększenie planowanych środków na wynagrodzenia 307 302 zł
i pochodne w związku ze wzrostem od miesiąca lutego br. składki
rentowej, a także niezaplanowanymi wydatkami związanymi
z urlopami
zdrowotnymi
oraz
odprawami
pośmiertnymi
177 350 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
do których uczęszczają dzieci z terenu miasta Wągrowca
129
952 zł
Pomoc materialna dla uczniów
* wkład własny do otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego
13 000 zł
środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku –
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„Wyprawka szkolna”
Dochody własne zwiększa się również o kwotę 55 000 zł z następujących
tytułów:
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
40 000 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od
15 000 zł
osób fizycznych
przeznaczając powyższe środki na zwiększenie planu wydatków na wypłaty
dodatków mieszkaniowych. W związku z większą niż planowano realizacją
dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności zwiększa się plan dochodów dla powyższej pozycji o kwotę 120 000 zł,
jednocześnie zmniejszając planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty
targowej o 30 000 zł oraz podatku od czynności cywilno-prawnych od osób
fizycznych o 90 000 zł. O kwotę 240 000 zł zmniejsza się rezerwę celową
utworzoną na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla spółki Aquapark
Wągrowiec Sp. z o.o. na co pozwala spłata przez spółkę rat kapitałowych oraz
odsetek od poręczonego kredytu za miesiące lipiec, sierpień oraz wrzesień 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 dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Biorąc powyższe pod uwagę
Skarbnik Miejski powiedział, że proponowane zmiany są konieczne
i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, przy 5 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, przy
2 głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, przy 6 - głosach „wstrzymujących”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Pani Katarzyna Jahnz-Jenek w temacie redukcji etatów w MDK. Pytała
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury – Pana Włodzimierza Naumczyka – czy
zwiększenie o 100.000 zł dotacji dla Miejskiego Domu Kultury spowoduje
cofnięte decyzji kadrowych.
- Pan Jarosław Wilk pytał czy w kocie 848 880 zł (dział 926) - Kultura fizyczna –
ujęte są środki na finansowanie Nielby. Pytał też czy Nielba zapłaciła karę
pieniężną za któryś z meczy, czy ma dopiero zapłacić.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w odpowiedzi na pytanie radnej powiedział, że
przyznanie dodatkowej dotacji dla MDK nie zmieni decyzji kadrowych. Dotacja ta
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pozwoli doprowadzić do końca roku zaplanowane działania instytucji
w niezmienionym kształcie. Redukcje polegały na zmniejszeniu liczby godzin
pracy kinooperatorów, rezygnacji ze stanowiska pracy odpowiedzialnego za
obsługę mediów, zmniejszeniu uległ też zakres pracy jednej z osób
odpowiedzialnych za pracę o charakterze gospodarczym i został zmniejszony
o połowę etat odpowiedzialny za obsługę techniczną. Powiedział też, że redukcja
etatów w żaden sposób nie będzie miała wpływu na te działania, które maja
charakter priorytetowy dla Miejskiego Domu Kultury.
Skarbnik Miejski Pan Tomasz Pachowicz powiedział, że w dziale 926 – Kultura
fizyczna to środki na działalność stowarzyszeń w tym i Nielby. Powiedział też, że
nic nie wie w temacie kary pieniężnej za mecz, którą miałaby zapłacić Nielba.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
Uchwała Nr XX/115/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

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 wniesiona autopoprawka do uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r. została uwzględniona w załączniku nr 1 w omawianym
projekcie uchwały. Ponadto wniósł autopoprawkę w samym projekcie uchwały
w § 1 punk 1, która polegała na wykreśleniu zwrotu „o zmianie uchwały”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że
pismem Nr
DBS/WOPMPi/064/11/2012/RS Bank Gospodarstwa Krajowego – Wydział
Obsługi Programów Mieszkaniowych w Departamencie Budownictwa
Społecznego w Pile poinformował, że kwota spłat kredytu dokonana przez
Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
przekroczyła kwotę udzielonego przez Gminę Miejską Wągrowiec poręczenia
finansowego i tym samym nastąpiło wygaśnięcie niniejszego zabezpieczenia
spłaty kredytu. W następstwie powyższego nie występuje już konieczność
tworzenia rezerwy celowej na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego WTBS
Sp. z o.o. Z załącznika obejmującego przyjęte do wieloletniej prognozy
przedsięwzięcia wykreśla się limity wydatków ujęte w związku z udzielonym
WTBS Sp. z o.o. poręczeniem, a także skraca się zakres czasowy prognozy oraz
nazwę samej uchwały, która otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012 – 2021”. W tym
samym załączniku w ramach gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki
samorządu terytorialnego zmniejsza się do kwoty 243 000 zł limit wydatków dla
roku 2012 związany z poręczeniem udzielonym spółce Aquapark Wągrowiec Sp.
z o.o. Powyższe wynika ze spłaty przez spółkę części rat kapitałowych i odsetek
dotyczących 2012 roku oraz jest zgodne ze zmianami dokonanymi w uchwale
budżetowej. W zakresie projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji
dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących
miasto Wągrowiec” w wyniku przesunięcia na rok 2013 realizacji części
zakładanych przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków dla roku 2012 o 62 000
zł zwiększając równocześnie powyższy limit dla roku 2013 o tą samą kwotę.
W załączniku „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 rok wpływają automatycznie na wielkości występujące
w kolejnych latach prognozy, co pozwala zapewnić wysoki realizm prognozy.
Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
powiedział, że proponowane zmiany należy uznać za konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, przy 5 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, przy 2głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, przy 6 - głosach „wstrzymujących”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2032.
Uchwała Nr XX/116/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1835.

20

minutową

przerwę
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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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada
w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że teren objęty uchwałą
położony jest w południowej części miasta pomiędzy ulicami: Skocką, 11
Listopada i Wierzbową i granicą miasta. Powierzchnia terenu objętego uchwałą
wynosi około 45 ha. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu wynika z potrzeby
zaktualizowania obszaru zapewniającego powiększenie pożądanych terenów
inwestycyjnych w obrębie miejskiej oczyszczalni ścieków. Sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększy potencjał
terenów przeznaczonych do aktywizacji gospodarczej, a także dostosuje
przeznaczenie terenu do obecnie panującej sytuacji na rynku nieruchomości.
Przedmiotem planu jest obszar wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca przyjętego uchwałą nr
XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. jako:
Podstawowa struktura przestrzenna; Pp - Przekształcenia (tereny istniejącej
zabudowy ekstensywnej). Podstawowe przeznaczenie wyodrębnionych
obszarów; p - tereny dla działalności produkcyjnej i usług wytwórczych. Elementy
liniowe it - strefa gazociągu wysokoprężnego. Opracowana analiza zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Skockiej, 11 Listopada, Wierzbowej i granicy
miasta potwierdziła potrzebę sporządzenia planu oraz pozwoliła na stwierdzenie,
że planowane zagospodarowanie nie naruszy obowiązującego studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca. Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski stwierdził, że podjęcie
niniejszej uchwały uważa za uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, przy 6 - 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 5 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.

14

Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 18 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XX/117/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla miasta Wągrowca na lata 2012 -2015”.
W związku z dużą liczbą autopoprawek, które miałyby być wniesione na
dzisiejszej sesji do omawianego projektu uchwały, na wiosek radnego Krzysztofa
Poszwy, który został poparty przez wielu radnych, Rada Miejska w Wągrowcu
jednogłośnie postanowiła przesunąć na jedną z kolejnych sesji podjęcie decyzji
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta
Wągrowca na lata 2012-2015”.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
W imieniu Burmistrza Miasta wniósł autopoprawki do omawianego projektu
uchwały:
- pierwsza dotyczyła Statutu Młodzieżowej Rady(załącznik do uchwały) i polegała
na wykreśleniu w § 1 ust. 3 drugiego zdania – „Kadencja Rady rozpoczyna się
z dniem zebrania się Rady na pierwszą sesję i trwa do dnia
poprzedzającego dzień zebrania się Rady na pierwszej sesji następnej
kadencji” i zastąpienia go zdaniem – „Czas trwania kadencji liczona jest od
daty wyborów”,
- druga dotyczyła Ordynacji Wyborczej(załącznik do Statutu MRM) i polegała na
zastąpieniu zwrotu w § 4 – „podjęcia przez Radę Miejską w Wągrowcu”
zwrotem – „wejścia w życie”,
- trzecia dotyczyła również Ordynacji Wyborczej i polegała na wykreśleniu w § 22
zwrotu „przez wyborców”.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że instytucja młodzieżowej rady
gminy została wprowadzona przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie
ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie
województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497 z późn. zm.). Ustawa ta
znowelizowała ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dodając
między innymi artykuł 5b, który stwarza możliwość utworzenia na wniosek
zainteresowanych środowisk młodzieżowej rady gminy mającej charakter
konsultacyjny. Zgodnie z art. 5b ust. 1 na gminie ciąży obowiązek podejmowania
działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Przepis ten stanowi
rozwinięcie zadania gminy wskazanego w art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g. - wspierania
i upowszechniania idei samorządowej. Powołanie młodzieżowej rady gminy
następuje na podstawie uchwały rady gminy po złożeniu wniosku
zainteresowanych środowisk. Z takim wnioskiem do Rady Miejskiej w Wągrowcu
wystąpiła Federacja Młodych Socjaldemokratów w Wągrowcu w dniu 13 lutego
2012 r. Zdaniem wnioskodawców, Młodzieżowa Rada Miejska jest inicjatywą,
która pozwoli mobilizować młodzież szkolną do zainteresowania się życiem
samorządu i problemami społeczności lokalnej, w szczególności tymi,
dotyczącymi ludzi młodych. Umożliwi im udział w życiu publicznym, które dziś
wydaje się młodzieży niedostępne j mało atrakcyjne. W oparciu o powyższy
wniosek Zespół powołany przez Radę Miejską, opracował projekt Statutu
i Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu. Projekt
uchwały przekazany został do konsultacji dyrektorom oraz samorządom
uczniowskim wągrowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dniu
28 maja br. Uczestnicy ww. konsultacji nie wnieśli żadnych uwag do projektu
uchwały. Ponadto projekt uchwały udostępniony został do konsultacji w BIP, a
informacja o ich prowadzeniu została zamieszczona na tablicach ogłoszeniowych
Urzędu, na stronie internetowej miasta oraz w prasie lokalnej. Projekt uchwały
udostępniony został do konsultacji okresie od 1 sierpnia do 14 września 2012 r.
W ich wyniku nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Młodzieżowe rady
funkcjonują obecnie w ok. 200 polskich miastach, gminach i powiatach,
a Wągrowiec będzie jednym z kolejnych, w którym taka organizacja powstanie.
Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie powołania MRM wraz
ze Statutem i Ordynacją wyborczą przewiduje, że czynne prawo wyborcze do
Młodzieżowej Rady Miejskiej będą mieli uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Wągrowca w wieku od 13 do 19 lat, zameldowani stale
w naszym mieście. To wśród nich młodzi ludzie wybiorą jeszcze w tym roku,
przedstawicieli do 15-osobowej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów oraz
funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej zabezpieczone zostaną
w budżecie miasta.
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Przewodniczący udzielił głosu Panu Łukaszowi Nowickiemu reprezentującemu
Federację Młodych Socjaldemokratów, który podziękował radnym Rady Miejskiej
za tak cenną inicjatywę, którą jest powołanie w Wągrowcu Młodzieżowej Rady
Miejskiej.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 9 – głosami ”za”, przy 1 - głosie „wstrzymującym” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 7 – głosami ”za” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 11 – głosami ”za”, przy 1 - głosie „przeciwnym”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych (nieobecny radny Mariusz Nowak).
Rada Miejska 17 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XX/118/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 11 i 12
Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu zwróciła się z prośbą do Rady
Miejskiej o przeznaczenie w przyszłorocznym budżecie miasta 100.000 zł na
dokończenie budowy sali koncertowej przy Szkole Muzycznej.
Katarzyna Jahnz –Jenek pytała czy firma, która opracowała Gminny Programu
Opieki nad Zabytkami otrzymała zapłatę za wykonaną pracę. Zabrała również
głos w sprawie ciągłej naprawy ulicy Wodnej. Powiedziała, że na jednej z Komisji
Pan Krzysztof Tchórzewski zapewniał, że kostka na ulicy Wodnej zostanie
wymieniona w całości. Pytała kto zlecił do badania kostkę oraz „kiedy i kto się za
to weźmie aby ta ulica została wykonana tak jak się należy”,
Radny Wiesław Zając w imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej prosił o doraźną
pomoc przy wyrównaniu tej ulicy oraz o załatanie dziury w ulicy Janowieckiej przy
Shellu.
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Radny Jarosław Wilk zwrócił uwagę na niepalące się lampy w ulicy Rogozińskiej
przy posesjach od nr 52 do 56 oraz zadał pytanie czy została wykoszona działka
przy zbiegu ulic: Taszarowo – Główna Osiedla.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Pan Krzysztof Tchórzewski – Kierownik
Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii, który powiedział, że :
- odwrotnie zostaną podjęte działania w sprawie wyrównania ulicy Wiejskiej,
załatania dziury w ulicy Janowieckiej, jak również zostanie zgłoszona
w Posterunku Energetycznym sprawa niepalących się lamp w ulicy Rogozińskiej.
Odnośnie działki, o której mówił radny Jarosław Wilk, Urząd Miejski nie zajmie
się jej wykoszeniem z powodu przeznaczenia jej do zbycia,
- w sprawie ulicy Wodnej powiedział, że wykonawca dokonał wymiany
zniszczonych fragmentów (na daną chwilę nawierzchnia ta spełnia warunki
zawarte w umowie), cały czas obiekt ten podlega gwarancji. Badanie kostki zlecił
główny wykonawca – POLDRÓG Piła. Ekspertyza jest w posiadaniu Urzędu
Miejskiego. Jako przedstawiciel Burmistrza Miasta będzie domagał się wymiany
kostki w całości.

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

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
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w Wągrowcu
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