Protokół Nr XXI/2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 30 października 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 2020.
Miłym akcentem poprzedzającym obrady XXI sesji Rady Miejskiej było wręczenie
radnemu Leszkowi Zdrzałce – z rąk redaktora prowadzącego „Tygodnika
Wągrowieckiego” Pana Krzysztofa Czapula – statuetki i dyplomu dla
„Najlepszego radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu” w plebiscycie
przeprowadzonym przez ten tygodnik. Przewodniczący Rady Miejskiej
serdecznie pogratulował Panu Leszkowi Zdrzałce.
Otwarcia obrad XXI 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 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 Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół Nr XX/2012 z 25 września 2012 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
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Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
punku - po punkcie „sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta” o treści –
„Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wniesienia do Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wkładu pieniężnego”. Prosił też
o naniesienie autopoprawki w punkcie 5 porządku obrad –cyfrę „2032” zastąpić
cyfrą „2021”.
Powyższy wniosek Burmistrza Miasta został przez radnych przyjęty 11 - głosami
„za”, 4 – głosami „przeciw” przy 5 głosach „wstrzymujących”.
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez
radnych 12 - głosami „za”, 4 – głosami „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” j.n.

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XX Sesji z 25 września 2012 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wniesienia do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. wkładu
pieniężnego.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
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11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym.
12. Informacja o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2011/2012.
13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 r.
14. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy
społecznie użytecznej wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu
dotyczącą potrzeb w tym zakresie.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. 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.:
- 30 września br. uczestniczył z Zastępcą Burmistrza w inauguracji roku
akademickiego 2012/2013 Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły
Wyższej „Milenium”, która odbyła się w auli ZSZ Nr 1,
- w związku z korektą programu ochrony zabytków wspólnie z Przewodniczącą
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – Panią Jadwigą
Mianowską
uczestniczył w spotkaniu z Z-cą Konserwatora Zabytków
w Poznaniu,
- 20 października br. wraz z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i Przewodniczącą
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej uczestniczył w spotkaniu
jubileuszowym z okazji 25 – lecia Muzeum Regionalnego,
- 22 października br. uczestniczył z Burmistrzem Miasta w inauguracji roku
akademickiego 2012/2013 Wągrowieckiego Uniwersytetu III Wieku,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące sprawy.
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Poinformował również radnych o pismach, które wpłynęły do biura Rady
w okresie od ostatniej sesji:
• pismo mieszkańca Kcyni w sprawie postawienia w Wągrowcu Pomnika
Katyńskiego – pismo wg. właściwości Przewodniczący Rady przekazał
Panu Burmistrzowi,
• pismo w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na
uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/43/2011 z 29 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – „Osada 4” – pismo wg. właściwości
Przewodniczący Rady przekazał Panu Burmistrzowi,

• pisma Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w sprawie
organizacji w dniach 30-31 października kwesty na renowację nagrobków
na cmentarzu farnym i zaproszenia radnych do wspólnego kwestowania,

• pismo ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia. Przewodniczący Rady poinformował
zebranych, że opinia stałych Komisji Rady w tej sprawie jest negatywna,

• pismo Federacji Młodych Socjaldemokratów (otrzymał każdy radny)
w sprawie rozpoczęcia prac nad obywatelskim projektem wprowadzenia
w naszym mieście budżetu partycypacyjnego - prośba o współpracę przy
realizacji tej inicjatywy.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Radny Krzysztof Poszwa zabrał głos w dwóch sprawach:
- pierwsza dotyczyła powołania przez Radę Miejskiej Rady Sporu – pytał na
jakim etapie jest to realizowane,
- druga sprawa dotyczyła konsultacji „Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 r.” – pytał czy miasto w ramach tych konsultacji zgłosiło
jakiekolwiek uwagi, wnioski.
Radny Aleksandra Podemska dla upamiętnienia postaci znamienitego
wągrowczanina Księdza Jakuba Wujka zwróciła się do Burmistrza o rozważenie
możliwości ustawienia na Ryku ławeczki z postacią księdza.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział, że:
- odnośnie powołania Miejskiej Rady Sportu – prowadzone są wstępne rozmowy,
w najbliższym czasie zostaną Radzie przedstawione propozycje,
- odnośnie konsultacji „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
2020r.” – miasto w ramach Stowarzyszenia „Komunikacja” zgłosiło do tego
opracowania szereg uwag i wniosków. Materiały te są do wglądu w godzinach
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pracy Urzędu. Radnej Aleksandrze Podemskiej powiedział, że rozważy tą
propozycję.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
wkładu pieniężnego.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że podniesienie kapitału
zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.
w Wągrowcu o kwotę 714 000 zł, poprzez utworzenie 1 428 nowych udziałów
o wartości nominalnej 500 zł każdy związane jest z realizacją projektu budowy
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn (ZZO)
w ramach Działania 3.1 „Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona
powierzchni ziemi” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013. Udziałowcy spółki mając na celu zabezpieczenie środków
finansowych na uzupełnienie wkładu własnego inwestora zobowiązali się do
zabezpieczenia środków finansowych na łączną kwotę 4 201 500 zł
i podniesienie kapitału zakładowego spółki. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację
budżetu miasta Wągrowca, korzystniejszym rozwiązaniem jest wniesienie wkładu
pieniężnego do spółki w 2013 roku. W związku z powyższym powiedział, że
podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione i celowe.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrała radna Katarzyna Jahnz-Jenek – pytała czy znana jest
wysokość kwoty na którą mają być wyemitowane obligacje w 2013 r.
Zastępca Burmistrza Miasta – za wcześnie by mówić o wysokości emisji obligacji
na przyszły rok. Do tematu powrócimy jak będą znane koszty realizacji inwestycji
– rewitalizacja terenów pokolejowych.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 4 głosami – „przeciw” przy 5 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
wniesienia do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych
Sp. z o.o. wkładu pieniężnego.
Uchwała Nr XXI/119/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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ad.pkt 5
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:
- Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.390.2012.3 z dnia 19
października 2012 r. zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
1 259 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych,
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych zwiększa się dodatkowo o kwotę
30 zł przeznaczając powyższe środki na zwiększenie planowanej wpłaty na rzecz
Wielkopolskiej Izby Rolniczej z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- w związku z przesunięciem na rok 2013 terminu wniesienia wkładu pieniężnego
na podniesienie kapitału zakładowego Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. wykreśla się powyższe zadanie ze strony wydatkowej
budżetu roku 2012. Jednocześnie z przychodów budżetu wykreśla się kredyt
komercyjny planowany do zaciągnięcia w celu sfinansowania realizacji
powyższego zadania.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
pismem Nr FB-I.3111.341.2012.3 z dnia 21 września 2012 roku zwiększył plan
dotacji celowej na zadania własne o kwotę 356 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych
w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Pismem Nr FBI.3111.366.2012.3 z dnia 9 października 2012 roku Wojewoda Wielkopolski
zawiadomił o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę
34 113 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2012. Na realizację powyższego
zadania posiadano zabezpieczenie w wysokości 100% pochodzące z własnych
środków. W związku z powyższym równocześnie zmniejszeniu ulega
zaangażowanie środków własnych na ten cel, a uwolnione środki przeznacza się
na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli
z terenu miasta Wągrowca. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FBI.3111.390.2012.3 z dnia 19 października 2012 roku zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 1 259 zł z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W zakresie projektu pn.
„Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta
Wągrowca” w wyniku aneksowania umowy o dofinansowanie dokonuje się
zmniejszenia strony dochodowej budżetu o kwotę 68 058 zł, zmniejszając
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równocześnie plan wydatków o 80 068 zł. W następstwie powyższego uwolnione
zostają środki w wysokości 12 010 zł.
Dochody własne zwiększa się o kwotę 213 634 zł z następujących tytułów:
35 550 zł
* wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
* podatek rolny od osób prawnych
1 177 zł
* rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach
172 084 zł
lokalnych otrzymana z PFRON
* wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które
4 823 zł
nie wygasają z upływem roku budżetowego
Powyższe środki pochodzące ze zwiększenia strony dochodowej budżetu
powiększone o środki uwolnione w wyniku zmian dotyczących realizacji projektu
„Wągrowiec perłą w koronie jezior…” oraz 5 250 zł uwolnionych w następstwie
dokonanych przeniesień w rozdziale Ochotnicze straże pożarne stanowią łącznie
230 894 zł, które postanawia się przeznaczyć na realizację zadań w poniższych
działach:
Rolnictwo i łowiectwo
30 zł
* zwiększenie planowanych środków na wpłaty na rzecz izb
rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego
Gospodarka mieszkaniowa
2 500 zł
* zwiększenie planowanych środków na płatności związane
z ubezpieczeniami
Działalność usługowa
31 000 zł
* zwiększenie planowanych środków na opracowanie programów
rozwojowych miasta
Administracja publiczna
20 000 zł
* zwiększenie planowanych środków na doposażenie biur Urzędu
Miejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10 250 zł
* wymiana bramy garażowej remizy OSP – 5 250 zł pochodzi ze
zmniejszenia planu wydatków w ramach rozdziału – Ochotnicze
straże pożarne
Oświata i wychowanie
1 590 zł
* Przedszkola – zwiększenie środków na zakup materiałów
i wyposażenia - 1 500 zł
* Pozostała działalność – wkład własny do otrzymanych od
Wojewody Wielkopolskiego środków na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. - 90 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
5 524 zł
* zwrot otrzymanych od Wojewody środków na realizację programu
„Wyprawka szkolna”
Kultura fizyczna
160 000 zł
* Instytucje kultury fizycznej – zabezpieczenie środków na
przeprowadzenie dalszych prac remontowych obiektu Ośrodka
Sportu i Rekreacji - 30 000 zł
* Pozostała działalność – wniesienie dopłat pieniężnych do spółki
Aquapark Sp. z o.o. na pokrycie straty 2011 r.- 130 000 zł
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Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pismem Nr L.Dz.ZGM/280/2012
z dnia 5 października 2012 roku w związku z większą niż planowano realizacją
przychodów wystąpił o zwiększenie planowanych przychodów oraz kosztów
zakładu o kwotę 297 000 zł. W związku z podjęciem uchwały o przesunięciu na
rok 2013 terminu wniesienia wkładu do Spółki Miejskie Składowisko Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. wykreśla się powyższe zadanie z budżetu, usuwając
równocześnie z przychodów kredyt w wysokości 714 000 zł planowany do
zaciągnięcia na sfinansowanie powyższego zadania. Pozostałe zmiany związane
są z prawidłową realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budżetu,
* plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
* plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski powiedział, że proponowane
zmiany należy uznać za konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”,
1 – głosem „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymujących” poparła omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw”, przy
3 - głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie omawiany projekt uchwały
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 3 głosami – „przeciw”, przy 6 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 r.
Uchwała Nr XXI/120/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 6
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
2012-2021.
Powiedział też, że wniesione autopoprawki do uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r. zostały uwzględnione w załączniku nr 1 w omawianym
projekcie uchwały.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w załączniku obejmującym
przyjęte do wieloletniej prognozy przedsięwzięcia w następstwie aneksowania
umowy o dofinansowanie w zakresie realizacji projektu pn. „Wągrowiec perłą
w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta Wągrowca” zmniejsza
się limit wydatków projektu dla roku 2012 o 80 068 zł, a dla roku 2013 limit
powyższy zwiększa się o 14 702 zł. Podobnie w następstwie zmian w realizacji
projektu zmniejsza się o kwotę 7 981 zł limit wydatków dla roku 2013 w zakresie
projektu pn. „Pałuki nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego
w działaniach i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec”.
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 4 – głosami ”za”, 4 głosami „przeciw”, przy 1 - głosie
„wstrzymującym zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, 1 –
głosem „przeciw” przy 1- głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw”, przy 3 głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesioną autopoprawką przez Pana Skarbnika Miejskiego.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.

10

Rada Miejska 11 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, przy 6 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2012-2032.
Uchwała Nr XXI/121/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1740.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. W imieniu Pana Burmistrza
wniósł autopoprawkę do omawianego projektu uchwały, w § 1 punk 2b,
polegająca na zmniejszeniu o 10 groszy stawki podatku od nieruchomości od
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej tj. z 18,50 zł na 18,40 zł.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że obowiązek podatkowy
w podatku od nieruchomości wprowadza ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. –
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613
z późn. zm.), która w art. 3 ust. 1 określa szczegółowo podatników tego podatku.
Zgodnie natomiast z treścią art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, rada gminy
w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na
terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek
maksymalnych określanych corocznie przez Ministra Finansów. W oparciu
o uprawnienia zawarte w art. 5 ust. 1 Rada Miejska w Wągrowcu określa
wysokość stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów
przedmiotu opodatkowania, które będą obowiązywać w 2013 roku. Ponadto
w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy Rada Miejska w Wągrowcu wprowadza także
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie, a mianowicie zwalnia
grunty oraz budynki i ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej,
sportowej, pomocy społecznej oraz związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej. Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom
społecznym w dniach od 11 do 18 października 2012 roku, zgodnie z trybem
i zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 113/2010 Burmistrza Miasta
Wągrowca z dnia 5 października 2010 roku. Odbyło się także spotkanie
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z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców, którzy wypowiedzieli się na temat
proponowanych zmian.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 3 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” negatywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, przy 2głosach „przeciwnych” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych ze stanowiskiem Cechu
Rzemiosł Różnych dotyczącym proponowanych do uchwalenia na dzisiejszej
sesji opłat lokalnych na 2013 r. Powiedział, ze zgodnie z kompetencją pismo to
przekazał Burmistrzowi Miasta, który w dniu dzisiejszym przekazał odpowiedź na
to pismo (do wiadomości również Komisji Budżetowej i redakcjom obu
tygodników). Z pismem Burmistrza zapoznał również Radę.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Pani Katarzyna Jahnz – Jenek oświadczyła, że wyjaśnienie Burmistrza
w sprawie pisma Cechu Rzemiosł Równych jej nie satysfakcjonuje. Pytała czy
zostało wystosowane zaproszenie do Cechu Rzemiosł Różnych na spotkanie
konsultacyjne w sprawie podatków na 2013 r. Stwierdziła, że jest przeciwna
podwyżce podatków, gdyż jest to przerzucanie kosztów na mieszkańców.
Powiedziała, że jeśli Rada Miejska przyjmie tą uchwałę to zgłosi zdanie odrębne
(zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Wągrowcu w ciągu trzech dni od dnia
podjęcia tej uchwały).
Zdanie odrębne radnej Katarzyny Jahnz – Jenek – załącznik nr 7 do protokołu.
- Pan Krzysztof Poszwa w swoim wystąpieniu ustosunkował się nie tylko do
omawianego projektu uchwały, ale odniósł się do całego pakietu uchwał
podatkowych i opłat, które Rada zamierzała na dzisiejszej sesji uchwalić.
Powiedział, że podwyżka opłat lokalnych nie jest związana wyłącznie
z zadaniami, które musimy realizować, ale również z decyzjami, które w naszym
mieście zostały już podjęte – jak np. budowa aquaparku. Kolejną kwestię, którą
radny poruszył dotyczyła pisma Cechu Rzemiosł Różnych, powiedział, że
wymaga ono wyjaśnienia, ponieważ charakter tego pisma odbiega od tego co
zostało przedstawione radnym na komisjach. Pytał z jakimi organizacjami
przedsiębiorców był konsultowany pakiet uchwał podatkowych. Zwrócił też
uwagę na brak w uzasadnieniach do projektów uchwał podatkowych zapisu
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dotyczącego wyników przeprowadzonych konsultacji. W związku z tym prosił
Burmistrza o ich przedstawienie oraz tak jak przedmówczyni zadał pytanie Panu
Burmistrzowi – czy Wągrowieckie Zrzeszenie Handlu i Usług zostało zaproszone
na spotkanie konsultacyjne w sprawie podatków i opłat lokalnych, które mają
obowiązywać w przyszłym roku.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński powiedział, że uchwalanie
podatków jest tematem bardzo trudnym, każdy zapytany czy jest za podwyżką
podatków (przedsiębiorca, handlowiec, itp.) – odpowie, że nie. W odniesieniu do
budżetu miasta mówił o dochodach własnych, na które ma wpływ Rada
uchwalając stawki podatkowe i opłaty. Powiedział, że to Minister Finansów na
każdy rok ustala maksymalne stawki, natomiast samorządy suwerennie
podejmują decyzje jaką stawkę zaproponować w tych projektach uchwał. Zwrócił
też uwagę na nowe zadania jakie zostały przekazane na samorządy, w ślad za
którymi rząd nie przekazał środków na ich realizację, a każdy samorząd musi ten
problem rozstrzygnąć. Podał przykłady:
- w lutym wszystkie samorządy w Polsce zostały zobowiązane aby podnieść
o 2% składkę rentową - dotyczyło to wszystkich pracowników zatrudnionych
w samorządzie (nauczycieli, pracowników kultury, Urzędu Miejskiego itp.). Z tego
tytułu w tegorocznym budżecie trzeba było przeznaczyć dodatkowo 350.000 zł
(budżet na ten rok został uchwalony w grudniu 2011 r., a decyzja o podniesieniu
składki rentowej zapadła w lutym br.) nie pytając samorządowców czy na to
znajdą pieniądze,
- wzrost dotacji do przedszkoli prywatnych (oświadczył, że nie jest przeciwny
przedszkolom prywatnym, jedynie systemowi finansowania tych placówek).
W lutym z dwóch przedszkoli prywatnych korzystało 81 dzieci, co kosztowało
budżet miasta 32.000 zł miesięcznie, w październiku br. do tych przedszkoli
uczęszcza już 133 dzieci, co stanowi koszt miesięczny do budżetu w kwocie
54.000 zł. Na to zadanie w br. wydaliśmy już 350.000 zł. Od stycznia przyszłego
roku przedszkola planują, że będzie do nich uczęszczało 140 dzieci, a od
września 2013 r. przedszkola planują przyjąć 260 dzieci,
- wzrost od stycznia 2012 r. stawki Vat o 1% będzie kosztował dodatkowo budżet
– 140.000 zł.
Mówił, że ustalając projekty stawek podatkowych i opłat zawsze kieruje się tym,
by ich podwyżka pokryła poziom inflacji. Nie winduje się tych stawek mając na
uwadze, że społeczeństwo Wągrowca nie jest zamożne.
Odnośnie spotkania konsultacyjnego z przedsiębiorcami powiedział, że
w spotkaniu tym uczestniczył cały Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych. Przebiegało
ono w spokojnej atmosferze, nie było przepychanek. Na to spotkanie zostali
również zaproszeni przedsiębiorcy z branży budowlanej, metalowej, stolarskiej,
transportowej, handlowej. Na tym spotkaniu mówiono, że podatek od
nieruchomości nie jest tym czynnikiem, który bardzo finansowo obciąża
pracodawców. Najbardziej finansowo pracodawców obciążają płace
i pochodne. Przedsiębiorcy zwrócili się do Burmistrza o rozważenie możliwości
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obniżenia stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Burmistrz na tym spotkaniu powiedział, że propozycję
obniżenia tej stawki rozważy wspólnie z radnymi (przychylił się do ich prośby i na
dzisiejszej sesji zaproponował autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu o 10
groszy stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. z 18,50 zł na 18,40 zł).
Oświadczył, że na 2013 r. zaproponowano średni wzrost stawek podatkowych
o 4%. Powiedział, że w tym rok w Wągrowcu stawka podatku od nieruchomości
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obowiązuje
w wysokości 16,82 zł i jest jedną z niższych w porównaniu z takimi miastami jak:
Szamotuły(21,50 zł), Szubin (21 zł), Czarnków (20,93 zł), Żnin (19,85 zł) oraz
Chodzież (18, 43 zł). Kończąc wystąpienie zwrócił się do radnych z prośbą
o przyjęcie zaproponowanego projektu uchwały.
W odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza Miasta głos zabrali radni:
Pan Krzysztof Poszwa odniósł się do spotkania konsultacyjnego. Powiedział, że
wzięła w nim udział tylko jedna organizacja, a zabrakło drugiej , która by mogła
się również wypowiedzieć w sprawie proponowanych stawek podatkowych (nie
została zaproszona). W związku z tym pytał - ile organizacji pozarządowych
wzięło udział w spotkaniu konsultacyjnym, a nie pojedynczych osób.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu powiedział, że projekty uchwał
podatkowych zostały umieszczone w BIP-ie Urzędu Miejskiego kilka tygodni
temu i każdy zainteresowany miał prawo zgłosić swoje uwagi. Spotkanie
konsultacyjne zostało zorganizowane dodatkowo z inicjatywy Burmistrza.
Pan Jarosław Wilk powiedział, że obniżenie o 10 gr proponowanej stawki
podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest tylko kosmetyką (przy
2000m2 to 200 zł mniej na rok, przy 100m2 to tylko 10 zł mniej na rok).
W przypadku przyjęcia zaproponowanych stawek podatkowych – w przyszłym
roku właściciel lokalu o pow. 2.000 zł zapłaci więcej ponad 3000 zł. Oznajmił, że
słuchając Pana Burmistrza odniósł wrażenie, że główny kryzys naszego miasta
to dzieci i przedszkola. Zwrócił również uwagę Panu Burmistrzowi na wydatki,
których w ogóle nie powinno być lub powinny być o wiele mniejsze:
- 268.000 zł – zwrot Panu Pietrakowi za remont „słonecznej”,
-130.000 zł – nagrody, które zostały rozdane lekką ręką w konkursie na
wizualizację terenów pokolejowych,
- 18.800 zł – koszty związane z opracowaniem projektu uchwały Rady w sprawie
zabytków, która na ostatniej sesji została zdjęta z porządku obrad,
- 29.000 zł - w zamówieniach publicznych (długopisy i breloczki),
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Radny pytał też Burmistrza – co to się stało, że w zeszłym roku nie ogłaszał Pan
przetargu na energię elektryczną, natomiast w tym roku na następny rok Pan
ogłasza. Zwrócił również uwagę Panu Burmistrzowi, że w swoim wystąpieniu nie
powiedział o przeszacowaniu wydatków, które obciążają miasto z tytułu
posiadania Aquaparku.
Burmistrz Miasta powiedział, że podatek od nieruchomości jest tak
skonstruowany, że płaci się go od powierzchni. Przedsiębiorca decyduje na jakiej
powierzchni będzie prowadził działalność gospodarczą. Powtórzył jeszcze raz, że
nie jest przeciwny dzieciom, jedynie systemowi finansowania prywatnych
przedszkoli i nie zrzuca kryzysu finansowego naszego miasta na dzieci. Odniósł
się również do wypowiedzi radnego Pana Jarosława Wilka odnośnie niewłaściwie
wydanych środków budżetowych np. na remont „słonecznej”. Powiedział, że lokal
został wyremontowany, stanowi wizytówkę miasta – gdyby miasto prowadziło ten
remont to koszt byłby o wiele wyższy. Kończąc wystąpienie powiedział, że
w imieniu radnych Rady Miejskiej zawsze stara się dysponować środkami
budżetowymi jako dobry gospodarz oraz, że bardzo krzywdzące są dla niego
wypowiedzi niektórych radnych odnośnie nieuzasadnionego gospodarowania
środkami publicznymi.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości łącznie z wniesioną autopoprawką przez Pana Skarbnika
Miejskiego.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od
nieruchomości.
Uchwała Nr XXI/122/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z art. 19 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r Nr 95,
poz. 613 z późn. zm.) rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania,
poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Opłatę
targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
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organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na
targowiskach, za wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich
częściach. Ustawa określa również, iż targowiskami są wszelkie miejsca,
w których prowadzona jest sprzedaż. Opłatę pobiera się niezależnie od innych
należności przewidzianych za korzystanie z urządzeń targowych. Projekt
niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 11 do
18 października 2012 roku, zgodnie z trybem i zasadami określonymi
w zarządzeniu Nr 113/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5 października
2010 roku.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 5 – glosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” negatywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 2 – głosami ”za”,
2 – głosami „przeciw, przy 2- głosach „wstrzymujących” zaopiniowała omawiany
projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 4 – głosami – „przeciw, przy
2 - głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Burmistrz Miasta zgłosił wniosek do omawianego projektu, który dotyczył
zwiększenia o 5 % tj. z 50% do 55% wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej
dla inkasenta na targowisku przy ulicy Gnieźnieńskiej 49 – Wągrowieckiego
Zrzeszenia Handlu i Usług.
Rada Miejska 10 głosami „za” przy 10 głosach „wstrzymujących” przyjęła
wniosek Pana Burmistrza.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z przyjętym wnioskiem Burmistrza Miasta.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XXI/123/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1835.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 9
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały
wysokość stawek podatku od środków transportowych z tym, że roczna stawka
podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych granic
stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. dokonano przeliczenia górnych
granic stawek kwotowych na 2013 r. zgodnie ze wskaźnikiem, który wyniósł
4,0%. Proponowane w projekcie uchwały stawki podatku od środków
transportowych na 2013 r. w stosunku do stawek obowiązujących zostały
podwyższone średnio o 2,7%, z zachowaniem kategorii określonych w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych. Projekt niniejszej uchwały został poddany
konsultacjom społecznym w dniach od 11 do 18 października 2012 roku, zgodnie
z trybem i zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 113/2010 Burmistrza Miasta
Wągrowca z dnia 5 października 2010 roku.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
1 – głosem „przeciw”, przy 1- głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji udział wziął Jarosław Wilk – pytał czy w porównaniu z rokiem
ubiegłym nastąpił wzrost czy spadek pojazdów.
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz powiedział, że w porównaniu do roku
ubiegłego mamy 20 pojazdów więcej.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 głosami „za”, przy 9 głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XXI/124/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania
psów.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że z dniem 1 stycznia 2012 roku
weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, które zobowiązały wszystkie gminy w Polsce,
w tym i miasto Wągrowiec do zapewnienia jeszcze pełniejszej ochrony
zwierzętom bezdomnym. Przyjęty przez Radę Miejską „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Wągrowca” zakłada, iż koszt realizacji zadań z niego wynikających
przekroczy w 2012 roku kwotę 106 tys. zł. Największą pozycję kosztową
powyższego programu stanowią wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich
psów, ich dostarczaniem do schroniska oraz późniejszym pobytem tych zwierząt
w schronisku. Podczas, gdy jeszcze w roku 2008 (ostatni rok pobierania opłaty
od posiadania psów na terenie miasta Wągrowca) na realizację powyższego
zadania wydano 29 tys. zł, to już w roku bieżącym powyższe koszty
przekroczą kwotę 80 tys. zł. Wydatki związane z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami stanowią zatem coraz większą pozycję miejskiego budżetu,
ograniczając zarazem możliwości wydatkowe w zakresie innych zadań
realizowanych na rzecz lokalnej społeczności. Analiza możliwych do uzyskania
dochodów z tytułu opłaty od posiadania psa wskazuje, iż w następstwie
wprowadzenia powyższej opłaty dochody budżetu miasta zwiększą się o 69 tys.
zł przy kosztach związanych z jej poborem wynoszących 16 tys. zł, co daje
dodatkowy dochód netto rzędu 53 tys. zł rocznie. Mając na uwadze trudną
sytuację materialną części mieszkańców posiadających psy, proponuje się
ustalenie rocznej stawki opłaty od posiadania psów w wysokości 54,00 zł
(4,50 zł miesięcznie) od jednego psa, przy stawce maksymalnej na rok 2013
określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów wynoszącej 119,93 zł.
W przypadku nabycia lub zbycia psa w trakcie roku stawka opłaty należnej do
zapłaty ustalana będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy w których było się
w posiadaniu psa. Uchwała w swej treści zawiera również zwolnienie
przedmiotowe, zwalniające z obowiązku wnoszenia opłaty w przypadku
posiadania psa pochodzącego ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt
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w Jędrzejewie, który został tam umieszczony na zlecenie Urzędu Miejskiego.
Powyższe ma zwiększyć zainteresowanie mieszkańców adopcją psów ze
wskazanego schroniska i w konsekwencji zmniejszyć ponoszone przez miasto
koszty. Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym
w dniach od 11 do 18 października 2012 roku, zgodnie z trybem i zasadami
określonymi w zarządzeniu Nr 113/2010 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 5
października 2010 roku.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, przy 1 - głosie „przeciw” poparła
omawiany projekt uchwały,
Ponadto Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty
poinformowała Radę, że został wypracowany przez członków Komisji wniosek
aby środki finansowe pozyskane z opłat od posiadania psów przeznaczyć na
utrzymanie czystości i porządku po psach poprzez sukcesywny zakup
pojemników na psie odchody, jednorazowych rękawiczek i woreczków oraz
edukację właścicieli psów.
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”,
przy 1 - głosie „przeciw” poparła omawiany projekt uchwały,.
Ponadto Przewodnicząca Komisji – Pani Jadwiga Mianowska poinformowała
Radę, że zostały wypracowane przez członków Komisji dwa wnioski:
• pierwszy dotyczył przeznaczenia części pieniędzy z opłat od posiadania
psa na stworzenie infrastruktury dla psów (ogrodzone miejsca, kosze,
rękawiczki itp. )
• drugi dotyczył usunięcia z projektu uchwały zapisu § 4 mówiącego
o zwolnieniu z opłaty.
- Komisja Rozwoju Miasta 4 – głosami ”za”, 7 – głosami „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących” negatywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Pani Katarzyna Jahnz – Jenek zabrała głos w kwestii zasad ustalania tej

opłaty. Powiedziała, że w toku dyskusji nad tym projektem uchwały nasunęła się
radnej wątpliwość – co w sytuacji gdy posesja należy do kilku właścicieli i nikt nie
będzie się chciał przyznać do psa, który znajduje się na tej posesji. Pytała jak
w tej sytuacji zamierza się rozwiązać ten problem (nie ma czegoś takiego jak
odpowiedzialność zbiorowa, nie mówiąc już o tym, że nie ma takiego przepisu,
który pozwalałby na wejście inkasenta na teren posesji, czy do domu, jeżeli
właściciel na to nie wyrazi zgody),
- Pani Aleksandra Podemska powiedziała, że wniosek dotyczący wprowadzenia

opłaty od posiadania psów wyszedł od niej, ubolewała, że tak długo nie była
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pobierana ta opłata. Sprawę tą konsultowała z wyborcami - 75% było za
przywróceniem tej opłaty. Stwierdziła, że za samochód płaci się podatek, za
mieszkanie, za każdy luksus trzeba płacić – to dlaczego za psa nie ma się płacić
- skoro dla niektórych jest też on luksusem. Poparła wniosek Komisji Edukacji
dotyczący przeznaczenia części pieniędzy z opłat od posiadania psa na
stworzenie infrastruktury dla psów (ogrodzone miejsca, kosze, rękawiczki itp.).
Kończąc wystąpienie zaapelowała do radnych o uchwalenie opłaty od posiadania
psów,
- Pan Jarosław Wilk w odniesieniu do wystąpienia radnej Aleksandry

Podemskiej powiedział, to może płaćmy za wszystko, za oddech, deszcz, słońce
itp. Radny stwierdził, że są podatki godziwe za które powinno się płacić, oraz
podatki niegodziwe, za które nie powinno się płacić. Do tych niegodziwych
podatków zaliczył opłatę od posiadania psów. Mówił, że większość psów
w Wągrowcu jest na posesjach prywatnych, które nie zaśmiecają miasta, a te
które zaśmiecają, to uchwalona dzisiaj opłata nic nie zmieni. Może się tak
zdarzyć, że powstanie sytuacja roszczeniowa(skoro płacę to sprzątajcie) albo
część osób będzie się chciało pozbyć psów wyrzucając ich na ulicę. Kończąc
wystąpienie powiedział, że jest głęboko przeciwny temu podatkowi, jest jednak
za czipowaniem psów, by można było jednoznacznie określić właściciela danego
pieska i utworzeniem bazy danych właścicieli psów w naszym mieście.
- Burmistrz Miasta powiedział, że to kolejny przykład jak na samorządy
przekazuje się nowe zadania w ślad za którymi nie idą pieniądze na ich
realizację. Przypomniał, że w marcu tego roku Rada została zobowiązana
ustawą Sejmową do podjęcia uchwały w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi – w tym roku na to zadanie musieliśmy zabezpieczyć
ponad 100.000 zł, których w budżecie nie mieliśmy planowanych. Przypomniał
radnym, że w 2008 r. zaprzestano popierać opłatę od posiadania psów, wówczas
za pobyt naszych piesków w schronisku płaciliśmy rocznie 29.000 zł. Cztery lata
później na to zadanie musimy przeznaczyć już ponad 80.000 zł (obecnie
w schronisku pod Czarnkowem przebywa 20 naszych psów), kolejne koszty to
opłata lekarzy weterynarii za pełnienie dyżurów pod telefonem itp. Stąd decyzja
o powrocie do tego podatku. Poinformował też radnych, że Minister Finansów
ustalił górną stawkę opłaty od posiadania psów w granicach 120 zł, my
proponujemy 54 zł, co stanowi 45% tej kwoty. Kończąc wystąpienie Burmistrz
Miasta powiedział, że wnioski zgłoszone przez Komisję Budżetową
i Komisję Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej zostaną rozpatrzone przy
pracach nad projektem budżetu miasta na 2013 r.
Odpowiadając na pytanie radnej Pani Katarzyna Jahnz – Jenek – Burmistrz
Miasta powiedział, że takie sytuacje się zdarzają. Nie może tak być, by obcy pies
przebywał na mojej nieruchomości. Fakt ten może również potwierdzić sąsiad.
W przypadkach spornych inkasentowi służy Straż Miejska,
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- Pan Wiesław Zając skierował pytanie do Pana Burmistrza – co będzie jeśli
w obliczu nałożonego podatku od posiadania psów ich właściciele zaczną
masowo pozbywać się czworonogów, miasto poniesie koszt transportu ich do
schroniska, a po kilku dniach właściciel wywiezionego pieska zechce odebrać go
ze schroniska uznając, że nie będzie musiał płacić tego podatku - jak z tej
sytuacji wybrnąć?. Powiedział też, że nie wierzy by jakakolwiek forma
edukowania naszego społeczeństwa (wystawianie koszy zakup rękawic itp.)
przyniosła efekty. W cywilizowanym mieście, jakim jest Paryż widział jak sobie
radzą z tym problemem. Są osoby, które poruszają się skuterami, mają
zamieszczone na plecach odkurzacze, podjeżdżają do określonych punktów
i w ten sposób pozbywają się problemu. Stwierdził, że koszt zakupu takiego
sprzętu nie jest chyba wysoki. Kończąc wystąpienie powiedział, że
wprowadzenie podatku od posiadania psów nie przyczyni się do podniesienia
świadomości posiadaczy psów, ani nie poprawi czystości w naszym mieście.
- Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu powiedział, że są to propozycje do
rozważenia.
Przed głosowaniem projektu uchwały przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
w sprawie wykreślenia z projektu uchwały zapisu § 4 – „Zwalnia się z opłaty od
posiadania psów posiadanie psów pochodzących ze schroniska Dla
Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie, które zostały umieszczone w schronisku
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu”.
Powyższy wniosek Rada Miejska oddaliła 1 – głosem „za”, 6 – głosami „przeciw,
przy 13 – głosach „wstrzymujących”.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XXI/125/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1930.

5

minutową

przerwę

W dalszej części obrad nie brał udziału radny Mariusz Nowak (godz. 1930).
Stan Rady wynosi 19 radnych.
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ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym. Z uwagi na szereg wniosków, które zostały
zgłoszone na poszczególnych Komisjach Rady został opracował nowy projekt
uchwały w tej sprawie, który został radnym dostarczony przed Sesją – stanowi on
załącznik nr 12 do protokołu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Sekretarz Miasta powiedział, że Ustawa
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem
1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 § 1 zasadę, że w okręgu wyborczym
tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
wybiera się jednego radnego. Jednocześnie przepis art.13 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
zobowiązują wszystkie Rady Gmin do dokonania podziału gminy na okręgi
wyborcze w wyborach do rad gmin w terminie piętnastu miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 r. Ponadto przepis ten stwierdza, że
przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę
mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału
gminy na okręgi wyborcze. Według stanu na dzień 30 września 2012 r. liczba
mieszkańców miasta Wągrowca wynosiła 24 657 osób. Zgodnie z art. 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w gminach do 50 000
mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 21. Z porównania danych
o liczbie mieszkańców z art. 17 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że
do Rady Miejskiej w Wągrowcu wybieranych będzie 21 radnych. Projekt podziału
Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie
z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417- 419
Kodeksu wyborczego. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady
wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza
generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców
przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa) stanowiąca naczelną
zasadę równości wyborów zapisaną w art. 369. Kodeksu wyborczego. Normę
przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy
przez liczbę radnych. Dla miasta Wągrowca wynosi ona 1174,14. Zgodnie z art.
419 §2 pkt.1 Kodeksu Wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów
przypadające na poszczególne okręgi dzieląc liczbę mieszkańców okręgu przez
jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub
większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej. Proponowany podział
miasta Wągrowca na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Wągrowcu
obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach
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2014 – 2018. Uchwała w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi
wyborcze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie
wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Projekt niniejszej uchwały został
pozytywnie zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Pile w dniu 10
października 2012 r. W związku z powyższym Sekretarz Miasta – Pan Marek
Sturma powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, przy 3 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za” przy 3 –
głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta nie głosowała omawianego projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Pani Katarzyna Jahnz – Jenek powiedziała, że uchwała, którą mamy podjąć
będzie stanowiła podstawę przyszłego samorządu. Zwróciła jednak uwagę na
sposób jej procedowania. Stwierdziła, że dokument ten jest aktem prawa
miejscowego i jako taki powinien być poddany konsultacjom społecznym (są
orzeczenia Sądu Administracyjnego, które jednoznacznie mówią, że ta uchwała
jest aktem prawa miejscowego). Jednak z uwagi na brak tych konsultacji radna
oświadczyła, że nie będzie głosowała za przyjęciem tego projektu uchwały (nie
negowała przedstawionego przez Sekretarza Miasta podziału miasta na okręgi),
- Pan Krzysztof Poszwa powiedział, że omawiany projekt uchwały dotyczy
wszystkich mieszkańców naszego miasta i podobnie jak radna Pani Katarzyna –
Jahnz – Jenek uważał, że dokument ten stanowi prawo miejscowe,
i powinien podlegać konsultacjom społecznym. Niezrozumiała była również dla
radnego sytuacja, że jeden okręg ma 831 mieszkańców, a największy 1468
mieszkańców. W związku z tym oświadczył, że radny, który będzie wybierany
przez grupę 1500 mieszkańców będzie inaczej reprezentował taką grupę
mieszkańców, niż ten który reprezentować będzie grupę 831 mieszkańców
- Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma powiedział, że projekt uchwały
konsultowany był z organem wyborczym, czyli Komisarzem Wyborczym w Pile
i nie było do niego żadnych uwag. Nie zgodził się ze stwierdzeniem radnych, że
jest to akt prawa miejscowego. To, że podlega on ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym nie znaczy, że jest on aktem prawa miejscowego i w związku z tym
nie podlega on również konsultacjom społecznym. Zwrócił radnym uwagę na
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zapis ostatniego paragrafu uchwały, który mówi, że uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia, a nie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Zaapelował, aby nie wprowadzać siebie oraz
innych w błąd. Powiedział, że poświęcił mnóstwo czasu by to zbadać, prześwietlił
orzecznictwo sądów, przepisy kodeksu wyborczego i niczego nie znalazł na to
byśmy mieli obowiązek konsultowania tego projektu uchwały z mieszkańcami.
Mówił też, że kilka gmin w kraju takie konsultacje prowadziły, zapewne dla
zasady, a nie z obowiązku. W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krzysztofa
Poszwy, Sekretarz Miasta powiedział, że Wągrowiec jest miastem urbanistycznie
i architektonicznie bardzo źle położonym jeśli chodzi o dzielenie na okręgi
i obwody, nie jest miastem zwartym, ale rozrzuconym, gdzie wyraźnie zaznacza
się „dzielnicowość”. Nie można swobodnie przesuwać sobie ulice tak jakby się
chciało, ponieważ związki historyczne, które przez lata powstały wytworzyły
właśnie taki układ i nie możemy w to ingerować. Miasto dzielą również rzeki,
jezioro, tory kolejowe czy przestrzeń lasu i trudno by w poszczególnych
częściach miasta dochować sensownego w miarę równego podziału
w obwodach. Prosił radnych by zwrócić uwagę jak układa się forma
przedstawicielstwa w obwodach – jest prawie równa.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 5 – głosami „przeciw”, przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XXI/126/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak przedstawił radnym
Informację o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2011/2012.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację
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ad.pkt 13
Przewodniczący obrad przedstawił informację Burmistrza Miasta dotyczącą
złożonych oświadczeń majątkowych za 2011 r. przez Zastępcę Burmistrza
Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego, 1 osobę wydającą decyzje
administracyjne w imieniu Burmistrza, 5 osób zarządzających gminną osobą
prawna (spółką prawa handlowego), 16 osób będących kierownikami jednostek
organizacyjnych gminy miejskiej. Poinformował również radnych, że Burmistrz
Miasta przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu, w ustawowym terminie, swoje
oświadczenie o stanie majątkowym za 2011 r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan dr Władysław Purczyński
przedstawił również informacje dotyczące:
- złożonych oświadczeń majątkowych za 2011 r. przez radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu,
- Wojewody Wielkopolskiego odnośnie złożonych oświadczeń przez Burmistrza
Miasta oraz Przewodniczącego Rady.
Poinformował też radnych, że do dnia sesji Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Wągrowcu nie dostarczył informacji odnośnie analizy oświadczeń majątkowych
osób wymienionych w art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.
Ww. informacje stanowią załączniki nr 16 i 17 do protokołu.

ad.pkt 14
Sekretarz Miasta - Pan Marek Sturma przedstawił Radzie Miejskiej informację
o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
użytecznej wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu dotyczącą potrzeb
w tym zakresie.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 15 i 16
Radny – Pan Jarosław Wilk pytał czy na przyszły rok dotacja dla Klubu Nielba
zostanie zmniejszona, czy utrzymana na poziomie tego roku.
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Radny – Pan Mieczysław Spychaj pytał czy jest możliwość uzyskania informacji
nt. - jakie związki chemiczne zostały wydalone podczas wczorajszego pożaru
Bicomarsche.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi na pytania radnych powiedział:
- dzisiaj za wcześnie by mówić o wysokości dotacji dla Klubu Nielba na 2013 r.
- śledztwo jest w toku, nieznane są przyczyny pożaru, jak zostanie zakończone
można na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta zaprosić Komendanta Straży
Pożarnej, który w szczegółach przedstawi jego wyniki.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad XXI 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 /

