Protokół Nr XXVI/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 kwietnia 2013 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1915.
Otwarcia obrad XXVI 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.
Nieobecny usprawiedliwiony – Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew
Byczyński.
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 XXV Sesji z 26 marca 2013 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący obrad poprosił radnych o naniesienie poprawki w porządku obrad
w punkcie 10 słowo „ustalenia” zastąpić słowem „uchwalenia”. Poza tym nikt
z radnych nie wniósł uwag i wniosków do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXV Sesji z 25 marca 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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2013-2033.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013
rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy
JESSICA wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wągrowca na lata 2013-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie chwalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
12. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej na rok
2012 dla Gminy miejskiej Wągrowiec.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.
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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.:
- 7 kwietnia wraz Wiceburmistrzem uczestniczył w Gali „Głosu Wągrowieckiego”,
- 8 kwietnia również z Wiceburmistrzem wziął udział w uroczystości wręczenia
red. Jerzemu Mianowskiemu Nagrody Głównej Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej „Dziennikarskie Koziołki”,
- 14 kwietnia na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz uczestniczył
w promocji książki „Gołaniecka Kampania Powstańcza”,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące sprawy.
Poinformował też Radę, o przekazaniu zgodnie z właściwością Panu Burmistrzowi
dwóch pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Wągrowcu. Pierwsze pismo
dotyczyło wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/133/2012 w sprawie
Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Wągrowca,
natomiast drugie pismo dotyczyło sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał również radnych z treścią pisma
Prezesa Klubu Sportowego „Nielba” dotyczące sprzedaży biletów wstępu na
imprezy sportowe organizowane przez MKS „Nielba”.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Alojzy Jessa wyraził zadowolenie z faktu kontynuowania rekultywacji
Jeziora Durowskiego oraz z podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim umowy
darowizny nieruchomości na rzecz miasta zlokalizowanych w pasie drogowym
ulic: Kcyńskiej, Janowieckiej i Kolejowej. Powiedział, że jest to dla miasta ważna
o dużej wartości sprawa. Pytał też czy umowa ta obejmuje ulicę Kościuszki
i tereny na których ma być budowany parking i przystanki autobusowe.
Radny Mieczysław Spychaj zabrał glos w sprawie kupna nieruchomości (21 ha)
przez firmę Polinova pod budowę fabryki mebli i pytał o cenę 1m2 gruntu
w przetargu oraz czy firma Polinova jest córką Europolu oraz czy prawdą jest, że
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Europol ma się przenieść na te sprzedane przez miasto tereny, a Horstmann ma
wykupić Europol,
Pytał też o podanie numeru nieruchomości przy ulicy Janowieckiej, której
dotyczyło zarządzenie Burmistrza w sprawie niewykonania prawa pierwokupu.
Radny Mariusz Nowak powiedział, że jest mu bardzo przykro, że nikt nie poprosił
wągrowieckich karateków o przedstawienie swojego kandydata do Miejskiej Rady
Sportu. Zabrał głos w imieniu dzieci i młodzieży trenujących karate, które od kilku
lat regularnie powoływani są do reprezentacji kadry narodowej różnych federacji,
uczestniczą w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata przywożąc setki medali.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- rekultywacja Jeziora Durowskiego jest zadaniem bardzo złożonym, trudnym
i ciągłym, ale przynosi znaczne efekty i dlatego jest kontynuowane,
- grunty które przejęliśmy od Marszałka w drodze darowizny przeznaczone są od
modernizację drogi od Ronda Kaliskiego aż do Ronda Pałuckiego,
- powierzchnia działki, którą inwestor kupił pod budowę fabryki mebli to 21,05 ha.
Wartość jaką w przetargu miasto otrzymało za tą nieruchomość to 2,5 mln zł
z ułamkiem, tj. około 11 zł za 1m2 (taka była wycena biegłego rzeczoznawcy).
Zakład na ulicy Rgielskiej liczy ok. 400 osób. W nowopowstałej fabryce planuje się
zatrudnić ok. 1200 osób. Osoby, które pracują w zakładzie przy ulicy Rgielskiej
przejdą do nowego zakładu. Będzie to samodzielna najnowocześniejsza fabryka
mebli w Europie z siedzibą w Wągrowcu. Obiekt przy ulicy Rgielskiej pozostanie
do zagospodarowania, właściciel będzie szukał nabywcy,
- odnośnie braku w składzie Miejskiej Rady Sportu przedstawiciela Klubu Karate
Tiger, oświadczył, że jako radny Pan Mariusz Nowak ma duży wpływ na to co
dzieje się w mieście, jak konstruowany jest budżet. Miejska Rada Sportu
w najbliższym czasie planuje spotkać się z radnymi. Klub Karate Tiger nic nie traci
na tym, że nie ma jego przedstawiciela w tej Radzie. Zadeklarował, że nigdy nie
zapomni w swojej działalności o Klubie,
- zarządzenie Burmistrza odnośnie niewykonania prawa pierwokupu działki przy
ulicy Janowieckiej dotyczyło nieruchomości po byłym POM-ie.

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.
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W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 8 – głosach „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu - Pani Katarzyny Jahnz-Jenek.
Uchwała Nr XXVI/163/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Gminie
Piła.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że art.1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy,
przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu,
a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów
pracy. Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań
publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy
finansowej. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych jest szczególnie utrudnione wobec osób, które zgodnie
z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wymagają doprowadzenia do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub
innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego – w przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do miejsca
zamieszkania. Izba wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do
przyjmowania osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
Izba zapewnia zachowanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych
i opiekę wykwalifikowanego personelu. Doprowadzanie oraz przetrzymywanie
osób nietrzeźwych w Komendzie Policji dezorganizuje pracę Policji. Udzielenie
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pomocy finansowej Gminie Piła umożliwi zapewnienie przez Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, przy którym działa izba
wytrzeźwień (Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi), całodobowej gotowości
dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu Miasta Wągrowca oraz
prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek działalności informacyjnej
i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze profilaktycznym.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za” przy 1 - głosie „wstrzymującym” pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 7 – 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.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Uchwała Nr XXVI/164/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2033.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały, która obejmowała następujące zmiany:
- w następstwie podpisania aneksu do umowy w sprawie dofinansowania projektu
systemowego pn. „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse” do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca wprowadzono konieczne zmiany
związane z ujęciem powyższego zadania w budżecie roku 2013.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
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- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za” przy 3 - głosach „przeciwnych”
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 2 - głosami „przeciw” przy
5 – głosach „wstrzymujących zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 5 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” 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 łącznie
z wprowadzoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 10 – głosami „za”, 8 – głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2033.
Uchwała Nr XXVI/165/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza 2 autopoprawki do omawianego
projektu uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- w następstwie podpisania aneksu do umowy w sprawie dofinansowania projektu
systemowego pn. „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse” do planu
dochodów budżetu wprowadzono dotację celową w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 321 669 zł.
Dotację przeznacza się na realizację powyższego projektu, a wkład własny
uzupełnia się ze środków dotychczas zapisanych w budżecie.
Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę
organizacyjną Gminy Miejskiej Wągrowiec,
- przesunięto planowane środki między paragrafami w rozdziale Pozostałe
zadania w zakresie kultury co jest związane z bieżącą realizacją budżetu.
W związku z przedstawioną autopoprawką zmianie uległy następujące wielkości
ujęte w projekcie uchwały:
1) łączna kwota dochodów – po zmianie – 61 830 078 zł;
2) dochody bieżące – po zmianie – 59 506 194 zł;
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3) łączna kwota wydatków – po zmianie – 64 752 728 zł;
4) wydatki bieżące – po zmianie 56 161 894 zł.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z uchwałą
Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie
Miejskiej Wągrowiec oraz zawartą umową do budżetu wprowadza się kwotę
7 500zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych
z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu
wyrobów zawierających azbest. W ramach nakładów przewidzianych na realizację
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wyodrębnia się dotację celową dla Gminy Piła w wysokości 2 400 zł
z przeznaczeniem na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu
Miasta Wągrowca. W następstwie podpisania aneksu do umowy w sprawie
dofinansowania projektu systemowego pn. „Aktywizacja Wągrowczan – Równe
Szanse” do planu dochodów budżetu wprowadza się dotację celową w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości
321 669 zł. Dotację przeznacza się na realizację powyższego projektu, a wkład
własny uzupełnia się ze środków dotychczas zapisanych w budżecie. Projekt
będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – jednostkę
organizacyjną Gminy Miejskiej Wągrowiec. Przychody budżetu zwiększa się
o kwotę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Inicjatywy Jessica
wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007 – 2013 w kwocie 677 950 zł. Powyższe środki uzupełnia się o kwotę
733 884 zł pochodzącą ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu
odpłatnego nabycia praw własności i wprowadza się do budżetu następujące
zadanie:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
· dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn.
„Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa
parkingów” - 1 411 834 zł.
Dochody budżetu z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zwiększa się
również o kwotę 790 000 zł, przeznaczając powyższe środki na realizację
następujących zadań:
Gospodarka mieszkaniowa
· wykupy nieruchomości na cele publiczne 700 000 zł
Kultura fizyczna
· remont 5 pokoi bazy noclegowej pawilonu „Nielba” - OSIR - 45 000 zł
· remont 2 pokoi bazy noclegowej oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego na
pokój noclegowy w pawilonie sportowym – OSIR - 30 000 zł
· zakup wyposażenia i sprzętu wodnego na potrzeby kąpieliska prowadzonego
przez OSIR - 15 000 zł
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
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* plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się
pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 677 950 zł,
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i
spoza sektora finansów publicznych,
* plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 3 - głosach „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 2 – głosami ”przeciw”
przy 5 – głosach „wstrzymujących zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 4 - głosach
„wstrzymujących” 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 łącznie
z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 10 – głosami „za”, 8 – głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXVI/166/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Zastępca Burmistrza Miasta - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy
JESSICA wdrażanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że pożyczki w ramach Inicjatywy
JESSICA z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako Fundusz
Rozwoju Obszarów Miejskich, który pełni rolę Managera Funduszu Powierniczego
JESSICA. Inicjatywa JESSICA utworzona została przez komisję Europejską
i Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z Bankiem Rozwoju Rady Europy
w celu wspierania trwałych i zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na
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obszarach miejskich. Miasto Wągrowiec planuje zaciągnąć pożyczkę w ramach
ww. Inicjatywy na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP
w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” w kwocie 6 413 610 zł.
Ponieważ realizacja inwestycji planowana jest na lata 2013 – 2014, uruchomienie
pożyczki nastąpi w odpowiednich transzach. Oprocentowanie pożyczki jest
zmienne, ustalone w oparciu o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego
pomniejszoną o wskaźnik społeczny wynoszący do 80% stopy referencyjnej, przy
czym oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż 1 p.p. Całkowita spłata
pożyczki nastąpi w 2033 roku, okres karencji w spłacie kapitału wynosi dwa lata
od daty uruchomienia pożyczki, a raty kapitałowe jak i odsetki spłacane będą
z dochodów własnych budżetu Miasta Wągrowca.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 3 - głosami „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 1 – głosem ”przeciw” przy
6 – głosach „wstrzymujących” zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 4 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw” przy 3 – głosach
„wstrzymujących” zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 10 - głosami „za”, 9 – głosami „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
Uchwała Nr XXVI/167/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 9
Zastępca Burmistrza Miasta - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Wągrowca na lata 2013-2020.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Lokalny Program Rewitalizacji
Miasta Wągrowca na lata 2013–2020” (LPR) jest dokumentem, który zakłada
szereg działań mających na celu odnowę zdegradowanej części miasta oraz
bardziej optymalne wykorzystanie potencjału tego terenu i poszczególnych
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obiektów. Posiadanie odpowiednio opracowanego LPR-u, umożliwia pozyskanie
środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne w mieście. Zaplanowane
działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze dysfunkcyjnym, są
odpowiedzią na zidentyfikowane zjawiska kryzysowe w mieście oraz
zdiagnozowane potrzeby rozwojowe. Realizacja działań zawartych w LPR wpłynie
na poprawę jakości życia mieszkańców, ich aktywizację i rozwój, poprawę stanu
przestrzeni publicznej, wzrost estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta oraz
stanu lokalnej gospodarki. Służyć ma to osiągnięciu celu głównego LPR-u, jakim
jest „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost estetyki, atrakcyjności
i funkcjonalności miasta, a także wywołanie pozytywnej, jakościowej i trwałej
zmiany o charakterze społecznym, przestrzennym i gospodarczym na
zdegradowanym oraz niewykorzystującym swego potencjału obszarze miasta.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2013–2020” jest
dokumentem zgodnym z priorytetami, celami i kierunkami rozwojowymi
zapisanymi w najistotniejszych z punktu widzenia procesu rewitalizacji
w Wągrowcu, dokumentach strategicznych i planistycznych miasta, powiatu
i województwa. Stanowi uzupełnienie, kontynuację i rozszerzenie koncepcji
określonej w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla miasta
Wągrowca na lata 2005-2013”, która wymagała weryfikacji i uaktualnienia m.in
z uwagi na nowe wytyczne opracowywania tego typu programów oraz regulacje
umożliwiające ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2013–2020
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W dniach
od 01 do 15 marca 2013 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne,
dotyczące projektu LPR-u. Wobec powyższego, Pan Grzegorz Kamiński Zastępca Burmistrza powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za
uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 1 - głosem ”przeciw”, przy
6 – głosach „wstrzymujących” zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta poinformował Radę, że w trakcie
omawiania tego projektu uchwały Komisja przyjęła wniosek zgłoszony przez
radnego Romualda Werdy w sprawie przesunięcia w czasie na lata 2014-2016
realizację zadania - zagospodarowanie terenów pokolejowych, a jako źródło
sfinansowania tego zadania wskazał środki z UE. W związku z tym omawiany
projekt uchwały Komisja Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała 10 – głosami
”za” , przy 2 – głosach „wstrzymujących”.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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W dyskusji udział wzięli radni:
Alojzy Jessa mówił, że omawiany program nie obejmuje rewitalizacji terenów
pomiędzy ulicą Jana Pawła II, a ulicą Opacką. Stwierdził, że realizację tego
zadania trzeba widzieć w planach.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, że jest to bardzo obszerny dokument,
któremu jak zwykle towarzyszy niezwykły pośpiech, oraz, że dyskusja nad tym
dokumentem sprowadza się do kolejnego zadłużenia miasta, nie czekając na
środki unijne. Stwierdził, że jak najbardziej jest za tym aby czekać do 2014 roku za
środkami unijnymi z których sfinansowano by zadanie - rewitalizacja terenów
pokolejowych. Mówił też, że bardzo szczegółowo zapoznał się z tym projektem
uchwały i zgłosił do niego swoje uwagi:
- np. Wągrowiec jest siedzibą Powiatu Wągrowieckiego, a powinno być,
że Wągrowiec jest siedzibą administracji samorządowej,
- kolejna uwaga dotyczyła kopiowania akapitów np. ze strony 12 do strony 7,
- odległości do Gniezna czy Poznania,
- zapomniano o Gołańczy kiedy jest mowa o przebiegu linii kolejowej,
- pytał czy wykaz zabytków powiązany jest z przygotowywanym programem opieki
nad zabytkami,
- raz zjawisko hydrologiczne definiowane jest jako skrzyżowanie rzek innym razem
jako bifurkacja,
- nie jest zaktualizowany wykaz firm,
- brak w wykazie wszystkich stowarzyszeń np. brak stowarzyszenia jakim jest
Ochotnicza Straż Pożarna Wągrowiec,
- pierwszy raz radny dowiedział się, że mamy szlak kolejowy – pytał – jeżeli taki
jest to w jakim rejestrze jest wpisany i dlaczego nie ma o nim mowy w żadnych
dokumentach, ani na stronie internetowej miasta,
- chciał się również dowiedzieć w jaki sposób obliczono, że na obszarze
wskazanym do rewitalizacji jest wysoki stopień przestępczości,
- stwierdził, że lepiej rozwiązać sprawę „księżego kacerka” (parkingi, względy
estetyczne miasta) niż przeprowadzić regulacje linii brzegowej rzeki Nielby od
ulicy Klasztornej do Skockiej.
Kończąc wystąpienie powiedział, że nad tym dokumentem radni powinni się
jeszcze raz pochylić, podyskutować, pewne elementy poprawić i wtedy dopiero
będzie można mówić o jego przyjęciu. Natomiast w kwestii pożyczki Jessica
powiedział, że jak najbardziej jest za wnioskiem radnego Romualda Werdy, który
słusznie zauważył, że tego typu inwestycja może jeszcze rok dwa poczekać
i zostać w całości sfinansowana ze środków unijnych, a nie z pożyczki.
Radny Mariusz Nowak prosił o wpisanie prawidłowej nazwy Klubu na stronie 58
w tabeli nr 14 - wpisano „Klub Sportowy Tiger”, a powinno być „Wągrowiecki Klub
Karate Tiger”.
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Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński w pierwszej kolejności odniósł się
do wniosku podjętego na Komisji Rozwoju Miasta. Prosił radnych o jego
odrzucenie z tego względu, że poprzednie uchwały, które zostały podjęte
zakładają, że inwestycja będzie realizowana i finansowana w ramach Inicjatywy
Jessica. W związku z tym wniosek Komisji stał się bezprzedmiotowy.
W odniesieniu do „księżego kacerka” powiedział, że problemów jest kilka, jeden
najważniejszy to całkowita wymiana gruntu. Nie wystarczy wysypanie tam ziemi
i utwardzenie tego terenu. Dane dotyczące przestępczości pochodzą z policji.
Jeżeli chodzi ośrodki unijne powiedział, że Urząd jest w stałym kontakcie
z departamentem, który zajmuje się przyszłością, czyli perspektywą finansową
2014 – 2020 i nie ma pewności, że te środki będą, a gdyby nawet takie się
pojawiły, nie ma pewności, że je otrzymamy, a jeżeli już to najprędzej w 2015
roku.
Program ochrony zabytków będzie podjęty po LPR, w maju albo w czerwcu. Mała
obwodnica nie ma nic wspólnego z LPR-em, to jest plan zagospodarowania
przestrzennego miasta, który też będzie w najbliższym czasie przedłożony
radnym. Mówił też o pracach związanych z przygotowaniem tego dokumentu.
Przeprosił również radnych za drobne błędy, które pojawiły się w tak obszernym
dokumencie, które nie mają wpływu na meritum sprawy, bo najważniejsze w tym
dokumencie to wyznaczenie obszaru rewitalizacji i wymienienie inwestycji, które
się na ten program składają. Dodał też, że wytyczne Funduszu Rozwoju
Obszarów Miejskich wymagały, aby struktura LPR-u była właśnie taka.
Uwagę radnego Mariusza Nowaka odnośnie prawidłowej nazwy klubu, Zastępca
Burmistrza Miasta zgłosił w formie autopoprawki do omawianego projektu
uchwały.
Pan Burmistrz powiedział, że program, który został radnym przedstawiony jest
dokumentem bardzo obszernym. Był to wymóg banku i stanowić on będzie
załącznik do pożyczki. Zespół pracował kilka miesięcy nad tym dokumentem,
opiniowany był przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Jeżeli się okaże, że za np. za 2 lata
pojawią się pieniądze unijne z nowego podziału to zawsze można wrócić do tego
dokumentu i go aktualizować wpisując np. nowe zadanie, które będzie miało
szanse na realizację. Powiedział, że sprawę „księżego kacerka” też traktuje
priorytetowo.
Radna Barbara Linetty wyraziła zadowolenie, że w dokumencie tym znalazła się
sprawa Muzeum. Komisja Budżetowa wielokrotnie zajmowała się tym tematem
również wspólnie z Komisją Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej. Bardzo
pozytywnie oceniła pracę pani dyrektor, ale wie z jakimi problemami cały czas się
boryka. Powiedziała, że adaptacja 200m2 na cele wystawiennicze zapewne
przyczyni się do poprawy funkcjonowania Muzeum.
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Przed przystąpieniem do głosowania omawianego projektu uchwały,
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju Miasta
w sprawie przesunięcia w czasie na lata 2014-2016 realizację zadania zagospodarowanie terenów pokolejowych ze wskazaniem UE jako źródło
sfinansowania tego zadania.
Wniosek ten Rada Miejska oddaliła 9 – głosami „za” 10 – głosami „przeciw”.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z autopoprawka wniesioną przez Zastępcę Burmistrza Miasta.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 10 głosami „za”, 8 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie w sprawie Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Wągrowca na lata 2013-2020.
Uchwała Nr XXVI/168/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1830.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 10
Przewodniczący Komisji Statutowej – radny Krzysztof Poszwa powiedział, że
organ ten zajmował się problematyką aktualizacji Statutu Gminy miejskiej
Wągrowiec, zasadniczego dokumentu, który reguluje sprawy samorządu
miejskiego. Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach. Zasadniczym jej celem
było ujednolicenie tego dokumentu. Dodatkowo w ramach propozycji, które
wpłynęły z projektem poprawek, Komisja zajmowała się kwestią:
- uregulowania spraw symbolik miejskich (herbu, insygniów burmistrza),
- doprecyzowania działania radnych w komisjach doraźnych,
- elektronicznego zbioru aktów prawa miejscowego,
- zasad i trybu udostępniania informacji publicznej,
- sprawozdań komisji o pracach w okresach między sesjami,
- rejestrowania posiedzeń komisji na nośnikach cyfrowych,
- obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Kończąc wystąpienie podziękował członkom Komisji oraz osobom, które
z ramienia Urzędu Miejskiego pomagały Komisji.
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Następnie Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
miejskiej Wągrowiec.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawki do omawianego projektu
uchwały:
- pierwsza dotyczyła uchwały i zastąpienia w tytule uchwały oraz w § 1 słowa
„ustalenia” słowem „uchwalenia”,
- druga dotyczyła wykreślenia zapisu ustępu 1 i 2 w § 56 Regulaminu Rady
Miejskiej w Wągrowcu,
- trzecia dotyczyła zmiany zapisu ust. 4 w § 51 Regulaminu Rady Miejskiej
w Wągrowcu na „Ze wspólnego posiedzenia Komisji, poszczególne Komisje
sporządzają odrębne protokoły”.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały (wniosek Komisji został uwzględniony w drugiej i trzeciej autopoprawce
Burmistrza),
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej zgłosiła wniosek
o wykreślenie zapisu ust. 3 w § 51 Regulaminu Rady Miejskiej w Wągrowcu –
„sprawozdanie komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym”. Drugi
wniosek Komisji został uwzględniony w drugiej autopoprawce Burmistrza
W związku z tym omawiany projekt uchwały Komisja pozytywnie zaopiniowała
6 – głosami ”za”.
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 4 – głosami „przeciw” przy 1 - głosie
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały (wniosek
Komisji został uwzględniony w drugiej autopoprawce Burmistrza),
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Jarosław Wilk zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w załączniku nr 9
do Statutu w § 2 ust. 4 – wykreślenia na końcu zdania słów – „taśmie
magnetofonowej lub wideofonicznej” i w to miejsce wpisanie słów „nośnikach
danych”.
Wniosek radnego Jarosława Wilka został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w sprawie wykreślenia zapisu
ust. 3 w § 51 Regulaminu Rady Miejskiej w Wągrowcu – „Sprawozdanie komisji
stałych o pracach w okresie międzysesyjnym”.
Wniosek Komisji został oddalony 8 – głosami „za”, 10 – głosami „przeciw”
przy 1 – głosie „wstrzymującym”.

16

Kolejno przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie ze zgłoszonymi autopoprawkami oraz przyjętym wnioskiem radnego
Jarosława Wilka.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 1 – głosie „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie ustalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XXVI/169/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że od 1 stycznia 2012 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie
z którą najpóźniej do 1 lipca 2013 r., gmina jest zobowiązana do wprowadzenia
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r.
rady gmin zobowiązane były podjąć szereg uchwał stanowiących podstawę
funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie danej gminy. Zgodnie z art. 6 r ust. 3 ustawy, Rada Miejska w Wągrowcu
określiła w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy
sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Uchwała określiła w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów
a także sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Dotychczas jednym z obowiązków właścicieli nieruchomości, było
zaopatrzenie się w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Ustawą
z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz 228), ustawodawca zmienił brzmienie art. 5 ust.
1 pkt 1, przez co umożliwił radom gmin przejęcie tego obowiązku, jako część
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się
za zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 1 - głosie
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 7 – głosami ”za”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 9 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw” pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 2 – głosie „przeciw” przy 6 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXVI/170/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
przedstawiła radnym informację dotyczącą zasobów pomocy społecznej na rok
2012 dla Gminy miejskiej Wągrowiec.
Radni bez uwag przyjęli ww. informację, która stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Radna Jadwiga Mianowska w imieniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej wnioskowała o dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie
2.000 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe.
Radny Mieczysław Spychaj pytał o wycenę działki, która została sprzedana pod
budowę fabryki mebli oraz wnioskował o obniżenie chodnika przy przejściu dla
pieszych przy Gimnazjum - ulica Kolejowa (likwidacja barier architektonicznych)
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i tym samym o dokonanie wizji w mieście w celu likwidacji takich miejsc w okresie
do wakacji.
Radny Jarosław Wilki pytał czy prawdą jest, że Burmistrz przegrał sprawę
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odnośnie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca – OSADA 4.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej – Jakub Zadroga złożył na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek MRM w sprawie utworzenia
w Wągrowcu skateparku (wniosek zawierał 1 645 podpisów).
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza Miasta powiedział, że:
- wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w sprawie
zwiększenia środków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie rozpatrzony przy
najbliższych zmianach budżetu,
- cena za jaka została sprzedana działka pod budowę fabryki i obwodnicy została
wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę,
- w sprawie obniżenia chodników przy ulicy Kolejowej – sprawa ta zostanie
rozeznana.
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w odpowiedzi radnemu Jarosławowi Wilkowi powiedział, że przed
sesją otrzymał informację telefoniczną, że jeden punkt uchwały został uchylony
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jak tylko Urząd Miejski otrzyma
uzasadnienie wyroku, będzie można się do tego odnieść.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVI 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 /

