Protokół Nr XXIII/2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 20 grudnia 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1915.
Otwarcia obrad XXIII 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.
Z uwagi na fakt, że ostatnia sesja odbyła się 2 dni temu tj. 18 grudnia 2012 r.
protokół z jej obrad zostanie przyjęty przez Radę na najbliższej sesji.
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag i wniosków do przesłanego porządku obrad.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
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przyjęcie protokołu – na kolejnej sesji

2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2013-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe
obwody głosowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, cofania
i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu
położonemu na terenie miasta Wągrowca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia oraz wysokości stawek
procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali
mieszkalnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na wnioski.
13. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
- wczoraj pełnił cotygodniowy dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące
sprawy.
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ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z ustawą z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają
wraz z upływem roku budżetowego, łącznie z planem finansowym dla tych
wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W związku
z realizacją zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy
rondem Kaliska, a rondem Pałuckim” w dniu 23 grudnia 2011 roku podpisano
umowę Nr TI.272.38.2011 na wykonanie powyższej dokumentacji.
W następstwie długotrwałego procesu związanego z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego od
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wykonanie zadania
w roku budżetowym 2012 okazało się niemożliwe. W związku z powyższym
niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających na
przedstawiony cel środków w kwocie 99 384 zł. Biorąc powyższe pod uwagę,
Skarbnik Miejski powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe
i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 10 – głosami ”za”, przy 1 - głosie „wstrzymującym” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”,
poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, przy 4 - 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.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
Uchwała Nr XXIII/138/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2023.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu odnośnie omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Powiedział też, że w wyniku zmian zawartych w autopoprawkach do projektu
budżetu na rok 2013 konieczne jest uwzględnienie identycznych zmian
w Załączniku Nr 1 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013 – 2023. Do niniejszej autopoprawki został radnym przedłożony
zmieniony załącznik Nr 1 do projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 5 głosami „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”, przy
2- głosach „wstrzymujących” 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.
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.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 7 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2023.
Uchwała Nr XXIII/139/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 6
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta na rok przyszły
Przewodniczący obrad przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu
budżetu i podejmowania uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady Miejskiej
Nr XLIII/302/2010 z 29 czerwca 2010 r.
Następnie zabrał głos Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz, który
w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił projekt budżetu na 2013 rok.
Zapoznał również Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nt.
przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r. opinia pozytywna.
Kolejno głos zabrali Przewodniczący Stałych Komisji Rady, którzy przedstawili
opinie w sprawie projektu budżetu na 2013 rok :
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła
opinię Komisji w sprawie projektu budżetu miasta Wągrowca na 2013 rok
j.n.:
Komisja Budżetowa trzykrotnie analizowała projekt budżetu na 2013 rok, ostatni
raz 13 grudnia z udziałem Burmistrza Miasta– Pana Stanisława Wilczyńskiego i
Skarbnika Miejskiego – Pana Tomasza Pachowicza, który w poprzednich
posiedzeniach również uczestniczył.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 13 grudnia br. wniosek do projektu
budżetu złożył radny Bogdan Smykowski. Dotyczył on następujących zmian
w budżecie:
- zmniejszyć o 70.000 zł wydatki w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdziale
92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej,
- zwiększyć wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101
szkoły podstawowe o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji technicznej na boisko szkolne mieszczące się przy Szkole
Podstawowej Nr 3 na ulicy Letniej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek radnego – Bogdana
Smykowskiego 6 – głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” i 2 głosach
„wstrzymujących” został oddalony.
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta w dniu 11 grudnia br. zmiany do
projektu budżetu złożył radny Mariusz Nowak. Zaproponował aby środki
finansowe zaplanowane na modernizację placów zabaw (rozdział 90095
pozostała działalność) w kwocie 98.000 zł skorygować poprzez uwzględnienie
w nich również placu zabaw przy ulicy Wrzosowej. Wniosek radnego Mariusza
Nowaka został przez członków Komisji Rozwoju Miasta przyjęty 5 – głosami „za”
przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”. Natomiast Komisja
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Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej nie wypracowała żadnych
wniosków do projektu budżetu.
Komisja Budżetowa na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 r.
6 – głosami „za” przy 5 – głosach „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących”
przyjęła projekt budżetu miasta Wągrowca na 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Leszek Zdrzałka poinformował
radnych, że członkowie Komisji 5 - głosami „za”, 5 – głosami „przeciw”
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 r. Na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta w dniu 11 grudnia br. zmiany do projektu
budżetu złożył radny Mariusz Nowak. Zaproponował aby środki finansowe
zaplanowane na modernizację placów zabaw (rozdział 90095 pozostała
działalność) w kwocie 98.000 zł skorygować poprzez uwzględnienie
w nich również placu zabaw przy ulicy Wrzosowej. Wniosek radnego Mariusza
Nowaka został przez członków Komisji Rozwoju Miasta przyjęty 5 – głosami „za”
przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska poinformował Radę, że Komisja 4 - głosami „za”
przy 2 - głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie budżetu miasta na 2013 r.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński odniósł się do wniosku Komisji
Rozwoju Miasta. Powiedział, że w 2013 zaplanowano odnowienie placów zabaw
na Berdychowie i Osadzie, natomiast w 2014 roku planowane będą środki na
odnowienie placu zabaw przy Palcu Wrzosowym i pozostałych placów, które
również czekają na modernizację.
Następnie głos zabrał Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz i przedstawił
radnym siedem autopoprawek Burmistrza Miasta do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2013 rok, które obejmują następujące zmiany:
1) zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 31 128 zł przeznaczając
powyższe środki na realizację następujących zadań w dziale Oświata
i wychowanie:
Wyszczególnienie
* budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr
3 przy ul. Klasztornej
* dotacja do Gminy Skoki refundująca koszty
związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta
Wągrowca do przedszkoli na terenie Gminy Skoki –
na podstawie porozumienia

Kwota
5 000 zł

6 328 zł
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* w związku z podjęciem uchwały w sprawie
przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do
realizacji Projektu „Małym krokiem ku edukacji.
Wsparcie
przedszkola
Akademia
Talentów
w Wągrowcu” zabezpiecza się środki na koszty
uczestnictwa w Projekcie

19 800 zł

2) na wniosek Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się następującego
przeniesienia między paragrafami
Dział

Rozdział
Zadania własne

851 – Ochrona
zdrowia

85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
85154 – ogółem

§
4170
4300

Zwiększyć Zmniejszyć
3 060
3 060

-3 060
3 060

w związku z ujęciem w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013 wynagrodzenia za uczestnictwo
członków
Komisji
RPA
w posiedzeniach
Miejskiego
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
3) w związku z przyjęciem przez Radę Miejską niższej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi niż to zakładał projekt uchwały brany
pod uwagę przy konstruowaniu projektu budżetu na 2013 rok, zmniejsza się
o kwotę 450 000 zł dochody z tytułu powyższych opłat oraz równolegle plan
wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi,
4) dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziale Instytucje kultury
fizycznej,
Dział

Rozdział
Zadania własne

926 – Kultura
fizyczna

92604 – Instytucje kultury
fizycznej
92604 - ogółem

§
4210
4220

Zwiększyć

Zmniejszyć

300 000
-300 000

-300 000
300 000

co dotyczy zakupów żywności na potrzeby restauracji Ośrodka Sportu
i Rekreacji,
5) o kwotę 60 000 zł zmniejsza się środki zabezpieczone na dopłaty do Spółki
Aquapark Sp. z o.o. zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan
wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które prowadzą zajęcia
pływania dla dzieci i młodzieży,
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6) w następstwie przejęcia w zarządzanie z dniem 1 stycznia 2013 roku
cmentarza komunalnego zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 100 267 zł.
7) uzupełnia się uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2013 rok:
w dziale Działalność usługowa, rozdział Pozostała działalność dodaje się
zadanie „Program ochrony zabytków wraz z ewidencją”.

W następstwie powyższego §1 i §2 projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na 2013 rok otrzymają brzmienie:
„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta Wągrowca na 2013 rok
59 420 936 zł
w wysokości
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie
58 620 936 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie
800 000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta Wągrowca na 2013 rok
w wysokości
61 323 436 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie
54 900 436 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie
6 423 000 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
Powiedział też, że załączniki Nr 1, 2, 5 i 6 do uchwały zostaną dostosowane do
powyższych zmian.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad projektem budżetu miasta
Wągrowca na 2013 r. oraz autopoprawkami, w której głos zabrali:
- radny Mieczysław Spychaj wyraził swoją wątpliwość odnośnie zapisów
w projekcie uchwały dotyczących § 10 - upoważnienia Burmistrza Miasta do
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł oraz § 14 - ustalenia kwoty
3.000.000 zł do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać
zobowiązania. Mówił też, że w projekcie budżetu nie zaplanowano środków na
budowę dróg miejskich, a planuje się środki na budowę dróg wojewódzkich,
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- dr Alojzy Jessa mówił o braku środków w przyszłorocznym budżecie na
przeprowadzenie badanie stanu technicznego hydrantów, podwyższenie płac
pracownikom samorządowym oraz budowę ulic i chodników na terenie miasta.
W temacie budowy chodników i ulic na terenie miasta zaproponował
opracowanie 4 – letniego programu rzeczowego.
Przewodniczący obrad - dr Władysław Purczyński zamknął dyskusję nad
autopoprawkami i projektem budżetu miasta Wągrowca na 2013 r.
Do wypowiedzi radnego Mieczysława Spychaja odniósł się Skarbnik Miejski –
Pan Tomasz Pachowicz, który powiedział, że kwota 1.000.000 zł co do której
Rada może upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu nie jest znacząca
przy 60.000.000 budżecie miasta jak również kwota 3.000.000 zł co do której
burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Uspokoił wszystkich
radnych i powiedział, że zapisy tych paragrafów upraszczają jedynie działania
organu wykonawczego.
Burmistrz Miasta, powiedział, że nie ma takiego przypadku, by z naszego
budżetu finansować nie swoje zadanie.
Przewodniczący obrad - dr Władysław Purczyński w pierwszej kolejności
przystąpił do głosowania wniosku radnego Mariusza Nowaka zgłoszonego na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta, który dotyczył przeprowadzenia
modernizacji placu zabaw przy ulicy Wrzosowej w 2013 r. w ramach środków
finansowych zaplanowanych na modernizację placów zabaw (rozdział 90095
pozostała działalność) w kwocie 98.000 zł.
Rada Miejska 7 – głosami „za”, 12 – glosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” oddaliła powyższy wniosek.
Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do głosowanie autopoprawek
Burmistrza Miasta jak niżej:
Rada Miejska postanowiła:
- 17 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” zmniejszyć rezerwę
ogólną budżetu o kwotę 31 128 zł przeznaczając powyższe środki na realizację
następujących zadań w dziale Oświata i wychowanie:
Wyszczególnienie
Kwota
* budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej
Nr 3 przy ul. Klasztornej

5 000 zł
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* dotacja do Gminy Skoki refundująca koszty
związane z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta
Wągrowca do przedszkoli na terenie Gminy Skoki –
na podstawie porozumienia

6 328 zł

* w związku z podjęciem uchwały w sprawie
przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do
realizacji Projektu „Małym krokiem ku edukacji.
Wsparcie
przedszkola
Akademia
Talentów
w Wągrowcu” zabezpiecza się środki na koszty
uczestnictwa w Projekcie

19 800 zł

17 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” na wniosek Pani
Kierownik Miejskiego Ośrodka Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dokonano następującego przeniesienia między paragrafami
Dział

Rozdział
Zadania własne

851 – Ochrona
zdrowia

85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
85154 – ogółem

§
4170
4300

Zwiększyć Zmniejszyć
3 060
3 060

-3 060
3 060

w związku z ujęciem w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013 wynagrodzenia za uczestnictwo
członków
Komisji
RPA
w posiedzeniach
Miejskiego
Zespołu
Interdyscyplinarnego,
15 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w związku
z przyjęciem przez Radę Miejską niższej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi niż to zakładał projekt uchwały brany pod uwagę przy
konstruowaniu projektu budżetu na 2013 rok, zmniejszyć o kwotę 450 000 zł
dochody z tytułu powyższych opłat oraz równolegle plan wydatków na realizację
zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
- 13 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” dokonała przeniesienia
między paragrafami w rozdziale Instytucje kultury fizycznej,
Dział

Rozdział
Zadania własne

926 – Kultura
fizyczna

92604 – Instytucje kultury
fizycznej
92604 - ogółem

§
4210
4220

Zwiększyć

Zmniejszyć

300 000
-300 000

-300 000
300 000

co dotyczy zakupów żywności na potrzeby restauracji Ośrodka Sportu
i Rekreacji,
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- 14 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” zmniejszyła o kwotę
60 000 zł środki zabezpieczone na dopłaty do Spółki Aquapark Sp. z o.o.
zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan wydatków na dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom, które prowadzą zajęcia pływania dla dzieci i młodzieży,
- 12 głosami „za” przy 8 głosach „wstrzymujących” w następstwie przejęcia
w zarządzanie z dniem 1 stycznia 2013 roku cmentarza komunalnego zwiększyła
plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 100 267
zł.
- 13 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” postanowiła uzupełnić
uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok:
w dziale Działalność usługowa, rozdział Pozostała działalność dodaće się
zadanie „Program ochrony zabytków wraz z ewidencją”.
Po zakończeniu głosowania autopoprawek Przewodniczący obrad poddał
pod głosowanie projekt budżetu miasta na 2013 r. łącznie z wcześniej
przyjętymi autopoprawkami.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 7 - głosami „przeciw” przy 2 - głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2013 r.
Uchwała Nr XXIII/140/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Burmistrz Miasta serdecznie podziękował Radzie za przyjęcie projektu
budżetu na 2013 rok. Powiedział, że nie jest to budżet łatwy, jednak przy
dobrej współpracy wierzy, że uda się go zrealizować. Podziękował radnym,
współpracownikom za dobrą współpracę. Wyraził również zadowolenie, że
mimo wielu problemów realizacja budżetu roku 2012 przebiegła pomyślnie.

ad.pkt 7
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w spawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że przepisy wprowadzające
ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek
dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od
dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi
wyborcze. Rada Miejska w Wągrowcu dokonała nowego podziału na okręgi
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wyborcze na Sesji w dniu 30 października 2012 r. Obwody głosowania tworzy się
w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz
w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich.
Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej
przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Przedkładany
projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale Gminy
miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania, utrzymano generalną zasadę
wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania
decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona przekroczyć 3000
mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania. Nowy podział gminy na
okręgi wyborcze, przyjmuje zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi
granicami cały okręg wyborczy przy jednoczesnym założeniu minimalnej liczby
okręgów wyborczych w ramach obwodu głosowania. Relacje między obwodami
głosowania, a okręgami wyborczymi przedstawia się następująco:
1. Obwód nr 1. obejmuje okręg wyborczy nr 1 i 2,
2. Obwód nr 2. obejmuje okręg wyborczy nr 3 i 4,
3. Obwód nr 3. obejmuje okręg nr 5 i 6,
4. Obwód nr 4. obejmuje okręg nr 7 i 8,
5. Obwód nr 5. obejmuje okręg nr 9,
6. Obwód nr 6. obejmuje okręg nr 10 i 11,
7. Obwód nr 7. obejmuje okręg nr 12 i 13,
8. Obwód nr 8. obejmuje okręg nr 14 i 15,
9. Obwód nr 9. obejmuje okręg nr 16 i 17,
10. Obwód nr 10. obejmuje okręg nr 18 i 19,
11. Obwód nr 11. obejmuje okręg nr 20 i 21.
Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia
w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji
wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom
łatwy do nich dostęp. Proponowany podział Gminy miejskiej Wągrowiec na
obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od
chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody
głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018. Uchwała
w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania 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.
W związku z powyższym Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie tej uchwały
jest w pełni uzasadnione.
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Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za” przy 4 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 – głosami „przeciw”, przy 4 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała 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.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 5 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w spawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XXIII/141/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta - Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
określenia zasad wnoszenia wkładów, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez Burmistrza Miasta.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że podstawę prawną podjęcia
niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że „ do wyłącznej właściwości
rady gminy należy: (…) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: (…) określania zasad
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta ”. Materia objęta
niniejszą uchwałą uregulowana była dotychczas częściowo przez uchwałę Rady
Miejskiej w Wągrowcu Nr 33/98 z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie ustalenia
zasad zbywania udziałów i akcji Gminy miejskiej Wągrowiec przez Zarząd
Miasta, a częściowo przez uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr
XXIV/167/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad
wnoszenia wkładów Gminy miejskiej Wągrowiec do spółek z udziałem Gminy
miejskiej Wągrowiec. Z uwagi m.in. na zmianę treści art. 12 ustawy
o gospodarce komunalnej, który wprowadził obowiązek stosowania, do czynności
zbywania akcji i udziałów w spółkach należących do jednostek samorządu
terytorialnego, przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
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i prywatyzacji, dotychczasowe regulacje wymagają zmiany. Podjęcie uchwały nie
rodzi skutków finansowych dla budżetu miasta. Zastępca Burmistrza Powiedział,
że w świetle przytoczonego uzasadnienia podjęcie uchwały w proponowanej
treści uważa się za celowe i zgodne z przepisami prawa regulującymi materię
objętą niniejszym projektem.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 – glosami „przeciw”, przy 3 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”, przy
2 – głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw, przy
1 - głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała 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.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 6 – głosami „przeciw”, przy 3 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia
wkładów, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta.
Uchwała Nr XXIII/142/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1720.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta - Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie nadania
nazwy osiedlu mieszkaniowemu położonemu na terenie miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że o nadanie nazwy
budowanemu osiedlu mieszkaniowemu przy ul. Spokojnej wystąpił inwestor –
właściciel nieruchomości. Pismem z dnia 19 listopada br. wyraził zgodę na
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nadanie nazwy „Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek”. Mając na uwadze położenie
osiedla w sąsiedztwie skrzyżowania rzek Nielby i Wełny, proponowana
w uchwale nazwa, nawiązująca do jego lokalizacji, zasługuje na akceptację.
Nadanie nazwy uzasadnione jest dobrze pojętym interesem inwestora, a także
ułatwieniem lokalizacji na terenie miasta obiektów tam powstających. Podjęcie
uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu miasta. Wobec powyższego
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały
jest w pełni uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”,
przy 1- głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za”, 4 – głosami „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała 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.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, przy 7 – głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu położonemu
na terenie miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXIII/143/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Przewodniczący obrad poprosił Pana Krzysztofa Wojtaszka by w imieniu ponad
400 wągrowczan przedstawił projekt uchwały, który został złożony Radzie
Miejskiej w Wągrowcu w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej na
podstawie § 37 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Rady Miejskiej w Wągrowcu
stanowiącego załącznik nr 9 do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec. Projekt
uchwały dotyczył warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
Uzasadniając jej podjęcie powiedział, że dzięki przyjęciu tej uchwały większa
liczba mieszkańców zdecydowałaby się na wykup swoich mieszkań. Dzięki temu
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miasto nie będzie miało żadnych kosztów tylko przychody. Odejdzie miastu
kwestia utrzymania tych mieszkań. Mówił, że z samego wykupu szacuje się, że
wpływy do miejskiej kasy mogą wynieść nawet 5 milionów złotych.
Wniosek wraz z projektem uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Następnie głos zabrał Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir
Wojcieszak który zapoznał Radę Miejską z opinią prawna radcy prawnego
Urzędu Miejskiego w Wągrowcu nt. przedłożonego projektu uchwały, która
stanowi załącznik nr 12 do protokołu oraz stanowiskiem Burmistrza Miasta załącznik nr 13 do protokołu. Kończąc wystąpienie powiedział, że projekt ten
zawiera błędy i jeśli ten dokument wszedłby w życie, to jako urzędnik, który
miałby realizować tą uchwałę, nie wiedziałby do końca jak interpretować jej
zapisy i w imieniu Burmistrza Miasta wnioskował do Rady o nie przyjęcie tego
projektu uchwały.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, 2 - głosie „przeciw” przy 4 – głosach
„wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej wstrzymała się od
glosowania omawianego projektu uchwały,.
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za” przy 6 – głosach „przeciwnych”
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jarosław Wilk pytał o wysokość kaucji, która jest zwracana w przypadku
wykupu mieszkania,
- radna Katarzyna Jahnz-Jenek pytała ile miasto posiada mieszkań we
wspólnotach mieszkaniowych (do których ma zastosowanie omawiany projekt
uchwały),
- radny Krzysztof Poszwa miał uwagi do sposobu procedowania wniosku
mieszkańców (nie informowanie wnioskodawców o zaawansowaniu prac nad
projektem uchwały, brak zaproszenia na posiedzenia komisji oraz żądania od
wnioskodawców określenia skutków finansowych realizacji omawianego projektu
uchwały),
- radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że jest to pierwszy tak duży projekt
uchwały, który został złożony w ramach inicjatywy uchwałodawczej, który został
podpisany przez ponad 400 naszych mieszkańców i którego nie można schować
do szuflady. Jednak z uwagi na to, że jest on niezgodny z prawem,
zaproponowała Wysokiej Radzie, że jeszcze w styczniu 2013 roku zostaną przez
Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej podjęte prace nad
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nowelizacją obecnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu
w sprawie udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, a których
zakończenie przewiduje na koniec I kwartału 2013 r. Złożyła też wniosek
formalny o odrzucenie projektu uchwały, który został złożony Radzie
Miejskiej w Wągrowcu w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
a dotyczył on warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną
Jadwigę Mianowską
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 10 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” odrzuciła omawiany projekt uchwały w sprawie
warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy
sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych.
Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński jako przedstawiciel organu
wykonawczego powiedział, że Urząd Miejski aktynie włączy się w prace
związane z opracowanie nowego projektu uchwały w sprawie udzielania bonifikat
przy sprzedaży lokali mieszkalnych, który zostanie przez Wysoką Radę przyjęty
najpóźniej do końca I kwartału 2013 r.

ad.pkt 11 i 12
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zwrócił się do
Rady Miejskiej o akceptację treści odpowiedzi na „List otwarty” sponsorów
MKS „Nielba” z dnia 15.11.2012 r., o którym informował radnych na sesji 18
grudnia br. jak niżej :
„Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie w mediach lokalnych zarzuty
wobec sponsorów Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” oraz jego działaczy
pragnę w imieniu Rady Miejskiej oraz Burmistrza Stanisława Wilczyńskiego
wyrazić nasze zaniepokojenie dotyczące dalszych losów i działalności
największego w mieście klubu sportowego. Z żalem stwierdzamy, że wiele
bezpodstawnych zarzutów kierowanych jest pod adresem władz klubu i jego
sponsorów. Już dzisiaj dostrzegamy efekty i skutki tych oskarżeń, gdyż
doprowadziły one do zniechęcenia części sponsorów – właścicieli lokalnych
przedsiębiorstw do dalszego finansowego wspierania rozwoju sportu w mieście.
W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie utrzymania płynności
finansowej i organizacyjnej klubu, a co za tym idzie zaprzestania wypełniania
przez stowarzyszenie jego podstawowych zadań statutowych. Wydarzenia te
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mogą w ostateczności doprowadzić do zaniechania uprawiania sportu przez
blisko 400 młodych zawodników klubu zrzeszonych w 20 zespołach. Władze
miasta pozytywnie oceniają pracę Zarządu Klubu z dziećmi i młodzieżą, której
efekty zna cała Polska. Pozytywnie oceniamy także zaangażowanie finansowe
sponsorów klubu, bez którego efekty pracy z młodzieżą nie byłyby aż tak
znaczące. Dziękujemy bardzo za to duże wsparcie finansowe oraz wierzymy, że
będzie ono kontynuowane. Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta deklarują nadal
wsparcie dla Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” na podobnym jak dotychczas
poziomie, stosownie do możliwości budżetu miasta. Informujemy Państwa, że
działalność MKS „Nielba” na przełomie kilku ostatnich lat była wielokrotnie
kontrolowana przez wiele uprawnionych do tego instytucji. Kontrole te nie
potwierdziły tez stawianych obecnie przez grupę osób oskarżających władze
klubu. Wierzymy w to, że współpracując nadal zapewnimy naszym dzieciom oraz
młodzieży możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na obiektach
sportowych, umożliwiając jednocześnie ich rozwój fizyczny oraz realizację ich
pasji sportowych”.
W dyskusji nad projektem odpowiedzi głos zabrali:
- radny Krzysztof Poszwa wyraził zdziwienie, że dopiero teraz radni otrzymali
projekt odpowiedzi, a nie na początku sesji oraz, że Wysoka Rada w ogóle nie
powinna się tym listem zajmować. Mówił, że list sponsorów Klubu Nielba został
w sposób agresywny skierowany pod adresem trzech radnych oraz, że Rada
powinna poczekać do zakończenia wszystkich postępowań karnych
i administracyjnych,
- radny Jarosław Wilk powiedział, że jest oburzony tonem listu sponsorów jak
również tym, że w liście sponsorów są używane słowa, których w ogóle radny nie
użył wypowiadając się na łamach „Tygodnika Wągrowieckiego”,
- radna Katarzyna Jahnz-Jenek powiedziała, że w sytuacji, w której toczą się
postepowania, zajmowanie przez Wysoka Radę stanowiska jest całkowicie
bezzasadne,
- radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że radni popierają sport, sponsorów
oraz szanują te osoby, które dużo robią dla spotu.
Rada Miejska 11- głosami „za” przy 9 – głosach „przeciwnych” postanowiła
udzielić odpowiedzi sponsorom Klubu Nielba w wersji zaproponowanej przez
Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej jw.
Radny Dionizy Macioszek pytał, co miasto ma do zaoferowania mieszkańcom
w noc sylwestrową.
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W odpowiedzi radnemu Zastępca Burmistrza powiedział, że z uwagi na wysokie
koszty nie planuje się w noc sylwestrową organizacji żadnej imprezy. Jak co roku
będzie pokaz sztucznych ogni.
Radny Jarosław Wilk powiedział, że kilku radnych zwróciło się do Burmistrza
wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania. Na 8 z nich nie otrzymali
odpowiedzi tylko informację, że radni mają się z tymi pytaniami zwrócić do
Dyrektora Międzygminnego Składowiska odpadów Komunalnych. Oświadczył, że
radnych nie interesuje odpowiedź Dyrektora tej Spółki ale odpowiedz Burmistrza.
W odpowiedzi radnemu Zastępca Burmistrza powiedział, że pytania dotyczyły
inwestycji realizowanej przez Spółkę, która posiada 15 udziałowców. Organ
wykonawczy nie ma takiej wiedzy aby na zadane pytania odpowiedzieć.
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Wobec wyczerpania porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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