Protokół Nr XXV/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 26 marca 2013 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1930.
Otwarcia obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 19 radnych na ogólny stan 20 radnych (radna
Katarzyna Jahnz-Jenek 14 marca br. złożyła na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej pismo (wniosek z dnia 11 marca 2013 r.) w sprawie rezygnacji
z pełnienia funkcji radnej Rady Miejskiej w Wągrowcu), co stanowiło quorum przy
którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecna usprawiedliwiona radna Barbara Linetty.
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 z XXIV Sesji z 26 lutego 2013 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag i wniosków do przesłanego porządku obrad.
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Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXIV Sesji z 26 lutego 2013 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2013 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2013-2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności
Społecznej w Wągrowcu za 2012 rok.

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

12. Przyjęcie informacji z realizacji w 2012 r.
a) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c) Programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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13. Rozpatrzenie wniosku radnego Pana Jarosława Wilka.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. 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.:
- 13 marca br. na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej wziął udział
w spotkaniu autorskim Pana Jerzego Palucha, który promował swoją nową
publikację. Na spotkaniu tym obecna była również radna Pani Aleksandra
Podemska,
- 19 marca br. wraz z Burmistrzem i Wiceburmistrzem uczestniczył w II Sesji
Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- spotkał się z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej, który przedstawił
wniosek o zmianę Statutu. W związku z tym podjął rozmowy z Sekretarzem Miasta
i powiedział, że dzisiaj na sesji zostanie przedstawiona propozycja tych zmian,
- spotkał się z Panem Maciejem Zielińskim, który przedstawił nowe propozycje
w zakresie edukacji muzycznej. Uzgodnił z przewodniczącymi komisji jego udział
w posiedzeniach oraz możliwość zaprezentowania projektów na dzisiejszej sesji,
- 20 marca br. wziął udział w IV Powiatowych Targach Edukacyjnych,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące sprawy.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, że forma całego sprawozdania nie
obejmuje działalności burmistrza tylko zawiera informacje co się odbyło w ostatnim
miesiącu w naszym mieście. Prosił również Burmistrza o udzielenie informacji:
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- na jakim etapie jest realizacja nowej inwestycji w Kopaszynie. Powiedział, że
sprawa jest poważna, ponieważ dowiedział się, że inwestycja ta ma zostać
oddana do użytku dopiero w 2014 r. W związku z tym prosił Burmistrza
o ustosunkowanie się do pytania – jakie to będzie miało konsekwencje w stosunku
do podjętych przez naszą Radę uchwał „odpadowych”,
- co zostało zrobione w temacie powołania Młodzieżowej Rady Sportu (powiedział,
że były zapewnienia Burmistrza, że taka Rada zostanie powołana w I kwartale
br.).
Radny Mieczysław Spychaj zadał pytanie - czy w najbliższym czasie zostaną
reaktywowane linie kolejowe Gołańcz-Kcynia oraz Wągrowiec – Inowrocław. Prosił
też o podanie z imienia i nazwiska organizatora imprezy, która odbyła się 8 marca
w Miejskim Domu Kultury.
Radny Jarosław Wilk zadał pytanie – kto jest odpowiedzialny za odbiór robót –
wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym powiedział, że:
- nie podziela do końca zarzutu Pana radnego Krzysztofa Poszwy odnośnie
informacji którą przedstawia radnym na sesjach. Powiedział, że informacja ta jest
syntetyczna i mówi o wydarzeniach, które dzieją się w Wągrowcu, które organizują
nasze jednostki lub też uczestniczy w nich burmistrz,
- odnośnie opóźnienia w realizacji inwestycji w Kopaszynie, którą prowadzi
w imieniu 15 gmin Zarząd Spółki Międzygminne Składowisko Odpadów
Komunalnych, że opóźnienie to nie wynika ze złej woli Zarządu Spółki czy
niedopatrzenia Walnego Zgromadzenia Wspólników, tylko z faktu, że w trakcie
realizacji inwestycji ukazało się nowe rozporządzenie ministra środowiska, które
zmieniło pewne reguły gry, wprowadziło nowe obostrzenia. Zarząd Spółki zanim
przedstawił temat Walnemu Zgromadzeniu Wspólników stanął przed dylematem
czy kontynuować tą technologię, która była w realizacji i za 3 lata ją zmieniać (jeśli
nie dzisiaj to w ciągu 3 lat trzeba będzie i tak zmienić technologię aby dostosować
ją do wymogów wspomnianego wyżej rozporządzenia). Zarząd Spółki doszedł
jednak do wniosku, że lepiej będzie na tym etapie przerwać realizację tej
inwestycji, przeprojektować to przedsięwzięcie na nową technologię i w oparciu
o warunki, które są w tym nowym rozporządzeniu wymienione, realizować
inwestycję dalej. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że udało się za
porozumieniem stron rozwiązać umowę z generalnym wykonawcą, który na tej
budowie był ponad rok, co było sukcesem. Następnie trzeba było wykonać
inwentarkę i wycenić to co do tej zostało zrobione gdyż stanowiło do podstawę do
ogłoszenia przetargu i wyłonienia nowego wykonawcy, który będzie realizował
inwestycję z już zmienioną technologią, która będzie spełniała wymogi
rozporządzenia ministra środowiska. Powiedział, że było to najbardziej celowe
działanie. Wprowadziło to pewne zakłócenia, co do realizacji uchwał
„odpadowych”, ale nie na tyle żeby całkowicie zablokować jakiekolwiek działania.
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Odbyło się też spotkanie na którym zaproponowano pewne rozwiązania dla
wszystkich 15 gmin, które wchodzą w skład tej Spółki. Teraz miasto jest na etapie
ogłaszania przetargu dla firm które będą odbierać śmieci. Zasada jest taka, że
śmieci muszą trafić na te składowiska, które są ujęte w Wielkopolskim Programie
Gospodarki Odpadami i ta firma, która wygra przetarg będzie wiedziała, gdzie te
śmieci składować (nie wolno wskazywać odbiorców odpadów),
- odnośnie powołania Młodzieżowej Rady Sportu - Burmistrz Miasta przeprosił
radnego za małe opóźnienie. Powiedział, że w najbliższych tygodniach zostanie
ona powołana i o tym fakcie powiadomi Radę,
- odnośnie reaktywowania linii kolejowej Gołańcz - Kcynia powiedział, że władze
samorządowe zabiegają o reaktywacje tej linii również do Bydgoszczy w latach
2014 – 2020,
- odnośnie reaktywowania linii kolejowej Wągrowiec – Inowrocław – władze
powiatu zabiegają o to, by nie demontować linii kolejowej na odcinku Wągrowiec –
Damasławek. Powiedział, że w najbliższym czasie nie ma szans na
reaktywowanie tej linii ,
- linia kolejowa na odcinku Wągrowiec – Gołańcz będzie zmodernizowana,
- współorganizatorem imprezy, która odbyła się 8 marca br. w Miejskim Domu
Kultury w Wągrowcu była córka Pana radnego Mieczysława Spychaja,
- odpowiedzialnym za odbiór robót – wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni dróg odpowiedzialny jest inspektor nadzoru wybrany w drodze
przetargu.

ad.pkt 4
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pani Katarzyny Jahnz-Jenek.
Radna Katarzyna Jahnz-Jenek 14 marca br. złożyła na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej pismo (wniosek z dnia 11 marca 2013 r.) w sprawie rezygnacji
z pełnienia funkcji radnej Rady Miejskiej w Wągrowcu
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 7 – głosami „za”, 9 – głosach „przeciw” przy 3 głosach nie
podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu - Pani Katarzyny Jahnz-Jenek.
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma powiedział, że Pani Katarzyna JahnzJenek prawnie nie jest już radną, bowiem z mocy prawa z datą złożenia rezygnacji
mandat automatycznie wygasł. Wyjaśnił też, że samo wyrażenie woli przez Panią
Katarzynę spowodował wygaśnięcie jej mandatu. Rada Miejska nie ma władzy
w tym temacie. Ta uchwała jest tylko potwierdzeniem, że mandat został
wygaszony.
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Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński w związku
z wygaśnięciem mandatu radnej Katarzyny Jahnz-Jenek w imieniu Rady
i własnym podziękował Pani Kasi za samorządową działalność wiązanką kwiatów
i życzył wszelkiej, szeroko rozumianej pomyślności. Powiedział również, że
poparcie wyborców, które uzyskała Pani Kasia w wyborach samorządowych
w 2010 roku przełożyło się na uzyskanie godności i tytułu radnej wągrowieckiego
samorządu. Zaskoczeniem na pewno dla wyborców i radnych również, była
podjęta decyzja 11 marca br. o rezygnacji z tej jakże ważnej, a przy tym
zaszczytnej funkcji. Mówił, że nie ma takich kompetencji, by oceniać pracę Pani
Kasi w Radzie Miejskiej. Ta ocena należy do wyborców, zwłaszcza tych, którzy
stworzyli warunki do działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Podkreślił
z naciskiem, że Pani Kasia była wyjątkowo aktywnym samorządowcem, wnikliwą
i dociekliwą, w wielu kwestiach dotyczących miasta, oraz że miała własną wizję
jego rozwoju. Od siebie dodał, że Pani Kasia była i chciałby aby tak pozostało,
sympatyczną koleżanką.
Pani Katarzyna Janz – Jenek podziękowała radnym za ponad dwa lata
współpracy. Powiedziała, że było ciężko, czasem ostro na noże, ale mimo
wszystko było to ciekawe doświadczenie. Podziękowała za wszystko radnym,
mieszkańcom i życzyła dalszej owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszego
miasta.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza 2 autopoprawki do omawianego
projektu uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- o 30.000 zł zmniejszono środki zabezpieczone w rozdziale Pozostałe zadania
w zakresie kultury na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wprowadzając
jednocześnie do budżetu dotację celową w kwocie 30.000 zł dla Muzeum
regionalnego w Wągrowcu na organizację ogólnodostępnej imprezy edukacyjnorozrywkowej pn. „XVI Wągrowiecki Festyn Cysterski”,
- zwiększono stronę dochodową budżetu o 5.000 zł z tytułu różnych dochodów
wprowadzając jednocześnie nowe zadanie polegające na udzieleniu dotacji
celowej Muzeum Regionalnemu w Wągrowcu na opracowanie publikacji pn.
„Wągrowieckie Studia Muzealne”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Minister Finansów pismem
z dnia 14 lutego 2013 roku poinformował o rocznych kwotach poszczególnych
części subwencji ogólnej wynikających z uchwały budżetowej na 2013 rok. Jak
wynika z powyższego pisma część oświatowa subwencji ogólnej przewidziana dla
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naszej jednostki na 2013 rok została zwiększona o kwotę 192 786 zł, którą
wprowadza się do budżetu przeznaczając na wynagrodzenia oraz składki na
ubezpieczenia społeczne w jednostkach oświatowych. W następstwie podpisania
aneksu dotyczącego realizacji projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior –
promocja walorów turystycznych miasta Wągrowca” zwiększa się plan dochodów
związanych z realizacją ww. projektu o kwotę 15 071 zł, stronę wydatkową
budżetu zwiększa się natomiast o 17 731 zł. Podobnie w następstwie
aneksowania umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Pałuki – nowoczesna
formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach
kulturalnych promujących miasto Wągrowiec” dochody budżetu zwiększa się
o 45 764 zł, a strona wydatkowa ulega zwiększeniu o kwotę 53 840 zł. Dyrektor
Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
pismem z dnia 4 marca 2013 roku poinformował o przyznaniu dofinansowania
zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania,
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2013 roku w kwocie
10 000 zł. Na realizację zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu
powszechnej nauki pływania zabezpiecza się łącznie kwotę 38 632 zł. Dochody
budżetu zwiększa się dodatkowo o kwotę 39 368 zł stanowiącą refundację
wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach projektu pn. „Wągrowiec perłą
w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta Wągrowca”. Otrzymane
środki przeznacza się na wkład własny do realizacji wyżej wymienionych
projektów unijnych oraz na sfinansowanie zajęć sportowych dla uczniów w ramach
programu powszechnej nauki pływania. W następstwie otrzymania pisma
informującego o nieprzyjęciu do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu projektu pn. „Małym krokiem ku edukacji. Wsparcie przedszkola
Akademia Talentów w Wągrowcu” w którym Gmina Miejska Wągrowiec była
partnerem przenosi się środki w kwocie 19 800 zł zabezpieczone na koszty
uczestnictwa w ww. projekcie do działu Administracja publiczna zabezpieczając
środki finansowe na usługi prawnicze i doradcze związane z optymalizacją
rozliczeń podatku VAT Gminy Miejskiej Wągrowiec. W następstwie wpłacenia na
rachunek budżetu kwoty 100 000 zł tytułem darowizny przez firmę transportującą
turbiny wiatrowe z wykorzystaniem dróg miejskich wprowadza się powyższą kwotę
do budżetu zwiększając jednocześnie środki zabezpieczone na remonty dróg
miejskich. Uruchomione zostają wolne środki w kwocie 51 000 zł, które
przeznacza się na realizację następujących zadań:
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
· dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na instalację systemu
telewizji przemysłowej celem zabezpieczenia zbiorów Muzeum 41 000 zł,
· zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
w związku z przewidywanymi kosztami ochrony mienia 10 000 zł.
O 30 000 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Pozostałe zadania
w zakresie kultury dotyczący dotacji dla organizacji pożytku publicznego,
wprowadzając równocześnie do budżetu dotację celową dla Muzeum
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Regionalnego w Wągrowcu na organizację ogólnodostępnej imprezy edukacyjnorozrywkowej pn. „XVI Wągrowiecki Festyn Cysterski” w kwocie 30 000 zł.
Dochody budżetu zwiększa się o 5 000 zł z tytułu różnych dochodów oraz
wprowadza nowe zadanie - dotację celową dla Muzeum Regionalnego
w Wągrowcu na opracowanie publikacji pn. „Wągrowieckie Studia Muzealne”.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają
załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się wolne
środki w wysokości 51 000 zł,
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za” przy 3 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 3 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady - Radny Zbigniew Byczyński prosił o wyjaśnienie
sprawy przekazania dotacji w kwocie 5.000 zł dla Muzeum Regionalnego na
opracowanie publikacji pn. „Wągrowieckie Studia Muzealne”.
Obszernej informacji udzieliła Pani Dyrektor Muzeum – Małgorzata Kranc.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, przy 6 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXV/157/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z uchwałą
Nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Skockieji 11 Listopada w Wągrowcu,
stanowiącego, w części, zmianę ustaleń obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą Nr 56/99 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec – Łęgowo” (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 5 z dnia 26.01.2000 r. poz. 47), Burmistrz Miasta Wągrowca sporządził projekt
planu miejscowego oraz wymagane prognozy. Teren objęty planem miejscowym
obejmuje obszar wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, określony jako teren
o stwierdzonym braku aktualności ustaleń planu – przeznaczony na cele
zabudowy produkcyjnej i infrastruktury technicznej. Na obszarze objętym planem
zachowuje się istniejące tereny infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalnię
ścieków i obiekty liniowe, a pozostały teren przeznacza się na cele zabudowy
produkcyjnej, baz i składów. W trybie opiniowania wpłynęły uwagi Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska do Prognozy oddziaływania na środowisko
Zasadne uwagi zostały uwzględnione w opracowanym aneksie do prognozy,
wyłożonym do publicznego wglądu łącznie z projektem miejscowego planu.
W trybie wyłożenia planu miejscowego wraz z prognozą nie wpłynęły uwagi do
planu. Zmiana dotychczasowych ustaleń planu miejscowego, polegająca głównie
na ograniczeniu terenów przeznaczonych na cele oczyszczalni ścieków oraz
przeznaczenie tych terenów na cele produkcyjne, stwarza znaczne możliwości
zwiększenia
podaży
terenów
inwestycyjnych,
służących
rozwojowi
gospodarczemu miasta Wągrowca. Ze względów ekonomicznych oraz możliwości
wzrostu miejsc pracy w mieście − uchwalenie planu jest uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za” przy 2 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 12 – głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie
rozstrzygnięcie w sprawie projekcie miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu, ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 12. 06. 2012 r. poz. 647, ze
zmianami) Rada Miejska w Wągrowcu 18 - głosami „za” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” rozstrzygnęła, co następuje:
Ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu nie naruszają
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca).
Uzasadnienie - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu dotyczy nowego planu
miejscowego, w tym w części zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego „Wągrowiec – Łęgowo” (Dz. Urz. Woj.
Pilskiego Nr 19 poz. 133, z dnia 20.07.1998 r.). Obszar objęty planem określony
został w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca – następująco:
– tereny istniejącej zabudowy ekstensywnej, przeznaczone do zabudowy,
przekształceń struktury przestrzennej
wyznaczonych obszarów oraz wyznaczenia nowych terenów i ich przeznaczeń;
– tereny dla działalności produkcyjnej i usług wytwórczych, zabudowy budynkami
produkcyjnymi oraz baz
i składów, jak również związanych z funkcją terenu – budowlami i instalacjami; ew.
strefa przemysłowa.
Na terenie wyznaczona została strefa gazociągu wysokoprężnego, stanowiąca
inwestycję ponadlokalną celu publicznego. Zadanie inwestycyjne ujęto w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Ustalenia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne
z polityką przestrzenną określoną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca, w zakresie przeznaczenia
terenów pod zabudowę, kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad infrastruktury technicznej i stwarzają
możliwości rozwoju gospodarczego gminy.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji,
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania.
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 12. 06. 2012 r. poz. 647, ze
zmianami) Rada Miejska w Wągrowcu 18 - głosami „za” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” rozstrzygnęła, co następuje:
§ 1. 1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej zapisane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Skockie
i 11 Listopada w Wągrowcu nie obejmują inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z §9 ust. 4 uchwały,
gdyż teren objęty planem posiada pełne uzbrojenie techniczne dla obsługi
wyznaczonych terenów.
2. Do zadań gminy należeć będzie realizacja drogi lokalnej, oznaczonej w planie
KD-L – dł.~160 m, jako zadanie docelowe.
§ 2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w §1 ust. 2, zostanie sfinansowane
zgodnie z wieloletnim planem finansowym, na etapie podjęcia działań
odnoszących się do potrzeb inwestycyjnych, podziału i zbycia działek
wyznaczonych w planie.
Następnie głosował rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12. 06. 2012 r. poz. 647, ze
zmianami) Rada Miejska w Wągrowcu 18 - głosami „za” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” rozstrzygnęła, co następuje:
Nie rozpatruje się uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu, w związku
z tym, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
wniesiono uwag i Burmistrz Miasta Wągrowca nie przedstawił listy
nieuwzględnionych uwag, o której mowa w art.17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ostatnie głosowanie dotyczyło uchwały łącznie z przyjętymi wcześniej
załącznikami (w głosowaniu brało udział 19 radnych) - Rada Miejska
18 - głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXV/158/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2013 roku.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały w § 2 ust. 1 punkt 3 po słowie „weterynarii” dopisano „Alicję Serdyniecką”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że z dniem 1 stycznia 2012 r.
weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której
głównym celem jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierzętom bezdomnym.
Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy określa, w drodze
uchwały corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Najpóźniej do 1 lutego,
projekt programu powinien zostać przekazany do zaopiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy
oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze
gminy. Projekt ustawy został przekazany w ustawowym terminie Powiatowemu
Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami
w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń z Wągrowca oraz Kołu
Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Projekt został pozytywnie zaopiniowany
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu oraz Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku. Koła łowieckie nie wydały opinii
w terminie 21 dni, co zgodnie z art. 11 a ust. 8 ustawy o ochronie zwierząt, jest
jednoznaczne z akceptacją projektu programu. Wprowadzenie w życie
zaproponowanych w niniejszym programie działań ma na celu zmniejszenie ilości
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca a tym samym zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z powyższym podjęcie niniejszej
uchwały uważa się za zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 - głosami ”za”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 12 – głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2013 roku.
Uchwała Nr XXV/159/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy
należy opracowanie i realizacja trzyletnich gminnych programów wspierania
rodziny, mających na celu w szczególności wspieranie rodziny w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Rada gminy uchwala gminny program
wspierania rodziny uwzględniając potrzeby związane z realizacją zadań. Program
zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego
funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych przeżywających
trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci. Celem Programu jest praca
z rodziną naturalną, wskazanie jej możliwości rozwojowych i przywracanie
zdolności do przezwyciężenia trudności i problemów opiekuńczo wychowawczych poprzez działania profilaktyczne i wspomagające celem
wzmocnienia rodziny, wspieranie jej funkcji oraz zapewnienie każdemu dziecku
prawa do stabilnego, rodzinnego środowiska wychowawczego, przy stałej
współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji pracujących
na rzecz dobra dziecka i rodziny.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 9 – głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta Społecznej 8 – głosami ”za”, przy 1 - głosie
„przeciwnym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 1 – głosie „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2013-2015.
Uchwała Nr XXV/160/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w
imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i
tryb ich pobierania.
Wniosła również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę, która polegała na
zmianie zapisu ust. 1 w § 2 na:
„Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania, ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu,
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej na zasadach
określonych w poniższej tabeli.
Dochód na osobę lub osobę Wysokość za 1 godzinę usługi Wysokość za 1 godzinę
w rodzinie
(%
przysługującego w procentach dla osoby usługi w procentach dla
dochodu
określonego
w ustawie samotnie gospodarującej
osoby w rodzinie
o pomocy społecznej)

powyżej 100- 150 %
powyżej 150-200 %
powyżej 200- 250 %
powyżej 250- 300 %
powyżej 300 – 350 %
powyżej 350- 400 %
powyżej 400 %

10 %
20 %
30 %
50 %
70 %
90 %
100%

20 %
40 %
60 %
80 %
90 %
100 %
100%

Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej powiedziała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Zapis art.
50 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy określa, iż pomoc w formie usług opiekuńczych
przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
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wymaga pomocy innych osób, a także w sytuacjach, gdy rodzina i wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Uwzględniając sytuacje życiowe i losowe osób wymagających pomocy w formie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a przekraczających
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej zaistniała potrzeba doprecyzowania zasad i warunków przyznawania
usług, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi,
uszczegóławiając różnego rodzaju sytuacje świadczeniobiorców, jak również
określenie trybu pobierania opłat. Zabezpieczenie korzystnych usług opiekuńczych
w środowisku wpłynie również na ograniczenie skierowań do domów pomocy
społecznej, gdzie gmina współfinansuje miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w tejże placówce całodobowej. Niniejsza uchwała umożliwi prawidłowe
wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, dotyczące udzielania pomocy
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom
tego wymagającym, jak również pozwoli jak najdłużej zatrzymać te osoby w ich
dotychczasowym środowisku społecznym.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za” przy 2 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za” przy 1– głosie „przeciwnym”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Krzysztof Poszwa zgłosił trzy wnioski:
- pierwszy dotyczył dopisania w § 1 ust. 4 na końcu zdania słowa „zawodowym”,
- drugi wniosek dotyczył zmian w tabelce w § 2 ust. 1 - wykreślenia w pierwszym
wierszu w kolumnie 1 słowa „przysługującego”,
- trzeci dotyczył zmian w tabelce w § 2 ust. 1 - dopisania w pierwszym wierszu
w kolumnie 2 i 3 po słowie „Wysokość” słowa „odpłatności”.
Wniosek w sprawie dopisania w § 1 ust. 4 na końcu zdania słowa „zawodowym”
został przez Radę przyjęty 16 - głosami „za”, przy 3 – głosach „wstrzymujących”.
Wniosek dotyczący zmian w tabelce w § 2 ust. 1 - wykreślenia
w pierwszym wierszu w kolumnie 1 - słowa „przysługującego” został przez Radę
przyjęty 17 - głosami „za”, przy 2 – głosach „wstrzymujących”.
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Wniosek dotyczący zmian w tabelce w § 2 ust. 1 - dopisania w tabelce,
w pierwszym wierszu, w kolumnie 2 i 3 po słowie „Wysokość” słowa „odpłatności”
został przez Radę przyjęty 18 - głosami „za”, przy 1– głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesioną autopoprawką oraz ww. wnioskami.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, przy 1 – głosie „przeciwnym” podjęła
uchwałę w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania.
Uchwała Nr XXV/161/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1810.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 10
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu. Wniesiona została również autopoprawka do omawianego projektu
uchwały w załączniku do Statutu - w ordynacji wyborczej w rozdziale 8 w § 23
ust. 1 - cyfrę „19” zastąpiono cyfrą „20”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że niniejszą Uchwałą Rada
Miejska w Wągrowcu, na wniosek radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 13 marca 2013 r. ustala nowy statut oraz ordynację wyborczą
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu. Zmiana polega na wydłużeniu praw
wyborczych (czynnego biernego) z 19 do 20 lat. Ponadto w ordynacji wyborczej
usunięto jeden z przypadków wygaśniecie mandatu radnego tj. fakt ukończenia
szkoły ponadgimnazjalnej, w której radny uzyskał mandat. Pozostałe zapisy
dotychczas obowiązującego statutu oraz ordynacji wyborczej do Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu – pozostają bez zmian. Środki finansowe niezbędne
do przeprowadzenia wyborów oraz funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej
zabezpieczone zostaną w budżecie miasta. Mając powyższe na uwadze,
Sekretarz Miasta powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 8 – głosami ”za”, przy 1 - głosie „wstrzymującym”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
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- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 5 – głosami ”za”, przy 4 – głosach „przeciwnych”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Jarosław Wilk wnioskował o ograniczenie praw wyborczych do 18 lat.
Wniosek uzasadnił tym, że młodzi ludzie, którzy dostają dowód osobisty cieszą się
pełnią praw obywatelskich, mogą startować w wyborach samorządowych,
w sprawach sądowych odpowiadają jak dorośli.
Radny Mieczysław Spychaj wnioskował aby młodzież mieszkająca w Wągrowcu,
ale uczęszczająca do szkół poza terenem naszego miasta mogła również
uczestniczyć w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wniosku radnego Jarosława
Wilka i powiedział, że jest on tyle niezasadny, ponieważ zamyka możliwość
kandydowania nawet uczniom liceów, nie mówiąc o uczniach technikum.
Stwierdził też, że w momencie uzyskania mandatu w Radzie Miejskiej
automatycznie wygasa mandat w Młodzieżowej Radzie i nie ma tu żadnej kolizji.
Wniosek radnego Jarosława Wilka dotyczący ograniczenie praw wyborczych do
18 lat Rada Miejska oddaliła 6 - głosami „za, 9 – głosami „przeciw” przy 4 –
głosach „wstrzymujących”.
Wniosek radnego Mieczysława Spychaja dotyczący umożliwienia uczestnictwa
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wągrowcu młodzieży zamieszkałej
w Wągrowcu, a uczęszczających do szkół poza Wągrowcem Rada Miejska
oddaliła 6 - głosami „za, 8 – głosami „przeciw” przy 5 – głosach „wstrzymujących”.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesiona autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 5 – głosach „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXV/162/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 11
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informacje z realizacji
w 2012 r.
 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca,
 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informacje stanowiące
załączniki nr 10 i 11 do protokołu.
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak
przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji w 2012 r. Programu Współpracy
Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
przedstawiła radnym informację z działalności w 2012 r. Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Radni bez uwag przyjęli ww. informację, która stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.

ad.pkt 13
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na XXIV Sesji w punkcie zapytania
i wolne wnioski radny Jarosław Wilk złożył wniosek o wprowadzenie dwóch zmian
w Uchwale Rady Miejskiej Nr II/11/2010. Pierwsza miałyby polegać na tym by
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie pobierali diety w miesiącach
w których nie ma sesji oraz w miesiącu w którym wypada sesja uroczysta. Druga
zmiana polegać miała na tym by Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
w miesiącach w których nie ma sesji pobierali diety jak radny za udział
w wybranej przez siebie Komisji. Na tej Sesji Pan Przewodniczący zgodnie z § 18
punkt 4 Regulaminu Rady Miejskiej poprosił radnego o złożenie pisemnego
wniosku w tej sprawie. Pan Jarosław Wilk 4 marca br. złożył pisemny wniosek do
biura Rady, który w części pokrywał się treścią ustnego wniosku przedstawionego
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na uprzedniej na sesji. Do pisemnego wniosku została jeszcze dołożona treść
dotycząca procentowego zwiększenia diet dla przewodniczących i sekretarzy
komisji. Przewodniczący oświadczył, że pisemny wniosek powinien być złożony
w takiej formie jak był przedstawiony na XXIV Sesji.
Wniosek radnego Jarosława Wilka stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Do tego co radny proponował we wniosku, Przewodniczący Rady porównał do
szkoły. Mówił, że szkoła to placówka, która skupia młodzież, uczniów, nauczycieli,
w której są także takie okresy kiedy nie ma w niej uczniów nauczycieli (ferie,
wakacje). Zadał pytanie - czy dyrektor i wicedyrektorzy powinni pobierać dodatki
funkcyjne w tych okresach, kiedy w szkole nie ma uczniów i nauczycieli.
Powiedział, że byłoby to skandalem pozbawienie ich tego dodatku funkcyjnego.
Mówił też, że przez 29 lat pełnił funkcję dyrektora szkoły i wie, że akurat w takich
okresach, kadra kierownicza jest bardziej zaangażowana w różne czynności i to
samo dotyczy Rady. Stwierdził też, że Pan radny Jarosław jest w zdecydowanym
błędzie, że w takich okresach kiedy nie ma Sesji to Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący nic nie robią. Dalej mówił, że wniosek radnego jest również
sprzeczny z art. 25 ust. 1 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że
rada gminy ustalając wysokość diet radnym bierze pod uwagę funkcje pełnione
przez radnego. Zatem nie może być takiej sytuacji, że funkcyjne osoby w radzie
porównuje się w pewnych okresach czasu do diet radnych – jest to niezgodne
z prawem.
Radny Jarosław Wilk powiedział, że dyrektor szkoły jak i pozostali pracownicy
zatrudnieni są w szkołach na umowę o pracę, jeśli maja wolne to biorą urlop za
który maja płacone. Nigdy nie mówił, że Pan Przewodniczący
i Wiceprzewodniczący nic nie robią, radnemu chodziło o miesiące bezsesyjne,
w których nie przygotowuje się sesji. Uzasadnił też to, dlaczego rozszerzył swój
pierwotny wniosek. Mówił też, że to Rada ustala wynagrodzenie dla wszystkich
radnych i logicznym jest to, że Rada może to zmienić. Podtrzymał swój wniosek
i powiedział, że zdaje się na głosowanie radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział również, że dodatek funkcyjny
dyrektora szkoły nie wynika z umowy o pracę, jest on corocznie przyznawany
decyzją organu nadzorującego.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek
radnego Jarosława Wilka (jak w załączniku nr 14 do protokołu).
Rada Miejska 7 – głosami „za”, 11 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” oddaliła wniosek radnego Jarosława Wilka.
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ad.pkt 14 i 15
W odniesieniu do punktu 4 porządku obrad dzisiejszej sesji Przewodniczący Rady
Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński powiedział że najpóźniej w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z funkcji radnego, Rada
Miejska stwierdza ten fakt w drodze uchwały. Jeżeli jednak Rada Miejska nie
podejmie takiej uchwały, wojewoda wzywa ją do jej podjęcia w terminie 30 dni.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu wojewoda, po powiadomieniu
ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarządzenie
zastępcze. Wywołuje ono takie same skutki, jak uchwała Rady w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
Przewodniczący obrad udzielił głosu Pani Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Wągrowcu – Bognie Zielińskiej oraz Prezesowi Wągrowieckiego
Towarzystwa Muzycznego – Panu Maciejowi Zielińskiemu. W imieniu
Stowarzyszenia zwrócili się do Rady Miejskiej z prośbą o ujęcie w budżecie miasta
kwoty 96.000 zł na zadania związane z propagowaniem kultury w naszym mieście.
Wniosek w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Radny Krzysztof Poszwa wnioskował o pisemne udzielenie informacji nt.:
a) na jakim etapie znajduje się realizacja planowanej inwestycji na terenach
pokolejowych,
b) modernizacji ulicy Kcyńskiej,
c) oraz o :
d) opracowanie analizy organizacji ruchu drogowego w mieście,
e) przygotowanie sprawozdania z realizacji współpracy zagranicznej miasta
Wągrowca za lata 2011- 2012.
Radny Dionizy Macioszek pytał Burmistrza czy ma wiedzę w temacie
budowanych marketów Wągrowcu.
W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz powiedział:
- w najbliższym czasie rozpocznie się budowa marketu na zapleczu byłego POM-u
w sąsiedztwie ronda Wschód. Powstaną tam dwa obiekty – biedronka oraz
pawilon handlowy o branży agd. Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji
odbudowy spalonego marketu bicomarche – właściciel dokupił działkę sąsiednią
i powstanie większy obiekt. Przy skrzyżowaniu ulicy Opackiej i Rogozińskiej
powstanie market dino,
- nt. rewitalizacji terenów pokolejowych – prace idą w zaplanowanym tempie.
Przygotowany jest projekt techniczny – wszystkie działki są już wycenione,
oszacowane i w najbliższym czasie zostaną podpisane akty notarialne (na dzień
dzisiejszy jest zgoda PKP na dysponowanie tymi działkami, co pozwala na
przygotowanie projektu technicznego, a później uzyskanie pozwolenia na
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budowę). Chcielibyśmy aby po wakacjach na przełomie III/IV kwartału rozpocząć
te prace i zakończyć w przyszłym roku,
- informacja o współpracy zagranicznej na bieżąco przekazywana jest radnym na
sesji,
- nt. opracowania nowej organizacji ruchu drogowego w mieście – zmiany zostaną
wprowadzone po zakończeniu budowy IV odcinka obwodnicy,
- nt. modernizacji ulicy Kcyńskiej – trwają prace przygotowawcze związane
z opracowaniem projektu technicznego przebudowy odcinka od ronda Kaliskiego
do ronda Pałuckiego. W tym roku planowane jest opracowanie dokumentacji
technicznej, a w przyszłym roku jak pozwolą na to środki finansowe wspólnie
zadecydujemy czy wprowadzić to zadanie do budżetu.

ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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