Protokół Nr XXVII/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 maja 2013 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1840.
Otwarcia obrad XXVII 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 do punktu 6 porządku obrad 20 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. Od punktu
7 porządku obrad w Sesji uczestniczyło 21 radnych.
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 XXVI Sesji z 25 kwietnia 2013 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani wniosków do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXVI Sesji z 25 kwietnia 2013 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
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3. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 17 KW
Porozumienie Społeczne w okręgu wyborczym Nr 1, w skład Rady Miejskiej w
Wągrowcu.
6. Złożenie ślubowania przez radnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013
rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorstw tworzących
nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie miasta Wągrowca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu gminnej jednostki
organizacyjnej – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w
roku 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku
dokonania dopłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016”.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na wnioski.
18. 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.:
- 3 maja w kościele poklasztornym wziął udział we mszy świętej Dziękczynnej za
Ojczyznę z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
- objął honorowym patronatem obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek,
którego organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna, a odbywał się on pod
hasłem „biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”,
- 25 maja wziął udział w spotkaniu Pana Prezydenta z młodzieżą w Liceum
Ogólnokształcącym,
- 25 maja wziął również udział w koncercie inauguracyjnym X edycji Festiwalu
Muzycznego „Pałucka Wiosna Muzyczna”, który zbiegł się z uroczystością
otwarcia nowej Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Wągrowcu,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące sprawy.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował również radnych, że 14 maja br.
wpłynęła do Biura Rady Miejskiej skarga mieszkańca Wągrowca na działalność
Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” postanowiła
ww. skargę przekazać do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu.

ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała, że
Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu w miesiącu maju br. odbyła dwa
posiedzenia. Pierwsze posiedzenie było posiedzeniem wyjazdowym, wspólnym
z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Odbyło się w dniu 8 maja
br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tematem posiedzenia wspólnego była: „Ocena
prawidłowości i zasadności gospodarowania środkami finansowymi za 2012 r.
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu oraz ocena przygotowania
Ośrodka do sezonu letniego”. W pierwszej części posiedzenia Komisji dyrektor
Ośrodka – Pan Piotr Łuszcz złożył informację dotyczącą gospodarowania
środkami finansowymi za ubiegły rok oraz stopnia realizacji wydatków
przeznaczonych na remont i modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka.
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Ponadto złożył informację z przygotowania Ośrodka do sezonu letniego w tym
z zakupu nowego sprzętu pływającego. W drugiej części posiedzenia dyrektor
Ośrodka
zaprezentował
Komisjom
efekty
przeprowadzonych
prac
modernizacyjnych w budynku Ośrodka oraz trwających obecnie prac remontowych
w części hotelowej w tzw. Pawilonie Nielby. Komisje zwróciły uwagę na wysoki
standard zmodernizowanych pomieszczeń w budynku Ośrodka. Komisja
Budżetowa działania dyrektora Ośrodka – Pan Piotra Łuszcza w zakresie
gospodarowania środkami finansowymi ocenia jako racjonalne i w pełni
uzasadnione wydatki. Komisja zwraca się do organu wykonawczego o dalsze
wspieranie finansowe zamierzeń modernizacyjno-remontowych Ośrodka, które
doprowadzą do zwiększenia atrakcyjności ofertowej Ośrodka, a w konsekwencji
do pozyskiwania dodatkowych dochodów z prowadzonej przez Ośrodek
działalności. Tematem drugiego posiedzenia, które odbyło się 23 maja br. było
zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej,
analizowanie i dyskusja nad przedłożonymi projektami.
Projekty uchwał
przedstawili i w posiedzeniu uczestniczyli: Skarbnik Miejski - Pan Tomasz
Pachowicz, Wiceburmistrz – Pan Grzegorz Kamiński, Kierownik Wydziału
Rozwoju Miasta - Pan Sławomir Wojcieszak, Dyrektor Muzeum Regionalnego –
Pani Małgorzata Kranc, Kierownik Wydziału Architektury, Infrastruktury i Ekologii Pan Krzysztof Tchórzewski, Urbanistka Miejska – Pani Paulina Radecka oraz
Główny Specjalista – Pan Szymon Weyna.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że Komisja w okresie międzysesyjnym
odbyła dwa posiedzenia. 8 maja na posiedzeniu wyjazdowym gościła w Miejskiej
Bibliotece Publicznej i Ośrodku Sportu i Rekreacji. W bibliotece zapoznała się
z działalnością statutową placówki. W tym dniu rozpoczął się Tydzień Bibliotek
i członkowie Komisji zapoznali się z bogatą ofertą biblioteki: kawiarenka pod
lekturą, drugie życie książki, przedstawienie teatralne dla 17 grup dzieci, każda po
50 osób. Zapoznano się również z funkcjonowaniem punktu filialnego na Osiedlu
Wschód oraz z programem imprez bibliotecznych na Dni Wągrowca. Komisja
stwierdziła, że biblioteka posiada bogatą ofertę dla mieszkańców i wychodzi poza
działalność statutową. W drugiej części wraz z Komisją Budżetową oceniono
prawidłowość i zasadność gospodarowania środkami finansowymi za rok 2012
przez OSiR. Dyrektor – Pan Piotr Łuszcz przedstawił stan inwestycji w roku 2012
oraz obecny stan inwestycji: hotele, kuchnie, boisko, plaża oraz ofertę na lato.
Radni obejrzeli obiekty, wykonanie inwestycji i zaawansowanie prac. Stwierdzono,
że środki są dobrze wykorzystane, ośrodek jest zadbany i przygotowany do
sezonu. Drugie posiedzenie komisji odbyło się 27 maja i dotyczyło rekrutacji
i wykorzystania miejsc w przedszkolach oraz opiniowania materiałów sesyjnych.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że ponieważ nadal utrzymywane będą 4
oddziały tzw. unijne, miejsca w nich znalazły wszystkie dzieci 5-6 letnie, a także
większość 4 i 3 – latków. Ogółem do przedszkoli nie przyjęto 63 dzieci. W drugiej
części opiniowano materiały sesyjne. Wszystkie projekty uchwał komisja
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zaopiniowała pozytywnie 4 – głosami „za”, innych głosów nie było. Na
posiedzeniach nie sformułowano żadnych wniosków.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – pan Leszek Zdrzałka powiedział,
że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze
posiedzenie odbyło się 14 maja. W obradach komisji gościli dyrektorzy jednostek
kultury, którzy przedstawili sprawozdania z działalności za 2012 rok. Jako
pierwsza sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Muzeum Regionalnego – Pani
Małgorzata Kranc, następnie Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – Pani Ewa
Byczyńska, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Pan Włodzimierz Naumczyk oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Komisję. Drugie posiedzenie
odbyło się 21 maja. Na tym posiedzeniu Komisja zajęła się opiniowaniem
materiałów sesyjnych:
- projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na
2013 r. zreferował Skarbnik Miejski przy współudziale Wiceburmistrza. Komisja
projekt uchwały zaopiniowała 8 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 2 –
głosach „wstrzymujących”,
- projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca
pracy związane z nową inwestycją na terenie miasta Wągrowca zreferował
Skarbnik Miejski przy współudziale Wiceburmistrza. Komisja projekt uchwały
zaopiniowała 11 – głosami „za”, 0 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym”,
- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał zreferował Wiceburmistrz. Komisja
projekt uchwały zaopiniowała 10 – głosami „za”, 0 – głosami „przeciw” przy 2 –
głosach „wstrzymujących”,
- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zreferował Wiceburmistrz. Komisja
projekt uchwały zaopiniowała 10 – głosami „za”, 0 – głosami „przeciw” przy 2 –
głosach „wstrzymujących”,
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu gminnej jednostki
organizacyjnej – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu zreferował
Wiceburmistrz. Komisja projekt uchwały zaopiniowała 10 – głosami „za”, 0 –
głosami „przeciw” przy 2 – głosach „wstrzymujących”,
- projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca
zreferował Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan
Krzysztof Tchórzewski. Komisja projekt uchwały zaopiniowała 12 – głosami „za”,
- projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonania
dopłaty
zreferował Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir
Wojcieszak. Komisja projekt uchwały zaopiniowała 8 – głosami „za”, 0 – głosami
„przeciw” przy 3 – głosach „wstrzymujących”,
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla miasta Wągrowca na lata 2013 – 2016 zreferowali:
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- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski,
- Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Władysław Purczyński,
- Dyrektor Muzeum Regionalnego – Pani Małgorzata Kranc,
- Główny Specjalista – Pan Szymon Weyna.
Komisja projekt uchwały zaopiniowała 7 – głosami „za”, 3 – głosami „przeciw” przy
2 – głosach „wstrzymujących”. Komisja ustaliła, że katalog zabytków jest otwarty
i terminie 4 dni można zgłaszać nowe propozycje, które w zostaną zgłoszone
w formie autopoprawki do projektu uchwały. Do katalogu zabytków szereg uwag
miał radny Mieczysław Spychaj.

ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Poszwa prosił Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do
problemu, który nas czeka od lipca br. a dotyczy odbioru śmieci przez
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Kopaszynie. Pytał co
w tym temacie dla naszego miasta zostanie zrobione.
W odpowiedzi radnemu Burmistrz Miasta powiedział, że inwestorem tej dużej
inwestycji jaką jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kopaszynie
jest spółka w skład której wchodzi 15 samorządów, nie tyko Wągrowiec i za jej
realizację odpowiada Zarząd Spółki. Istotnie powstał pewien problem wynikający
z faktu, że w trakcie realizacji tej inwestycji pojawiło się nowe rozporządzenie
Ministra Ochrony Środowiska, które wprowadziło (wymusiło) konieczność zmiany
technologii jaka została zaprojektowana. Zgromadzenie Wspólników miało
dylemat, czy realizować inwestycję w starej technologii, czy przerwać ją na tym
etapie i szybko dokonać korekty projektu dostosowując go do wymogów nowego
rozporządzenia (to wszystko działo się w trakcie realizacji inwestycji). Podjęto
decyzję, że przerywa się tą inwestycję, która zakończyła się pomyślnie
(z obecnym wykonawcą polubownie została rozwiązana umowa). Pierwotnie
planowano, że inwestycja zostanie zakończona w tym roku, dzisiaj wiadomo, że
jest to niemożliwe, jej realizacja potrwa rok. Na tym etapie Zarząd Spółki kończy
projekt tej inwestycji, który będzie dostosowany do nowej technologii, która
określona została w nowym rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nowy przetarg. Termin zakończenia tej
inwestycji planowany jest na lipiec 2014 roku. I tutaj pojawił się problem, co przez
ten rok czasu. Nowa ustawa, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca ściśle określa
jak należy postępować z odpadami. Dokumentem tym jest Wojewódzki Program
Gospodarki Odpadami. W tym programie jest szczegółowo określone, gdzie
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poszczególne gminy w jakim są rejonie i gdzie odpady powinny być gromadzone
(są to punkty do tego dostosowane, w których następuje pierwsze sortowanie, po
to by część surowców odzyskać). W tej sprawie w ubiegłym tygodniu z inicjatywy
Burmistrza zostało zorganizowane spotkanie z udziałem burmistrzów i wójtów
stowarzyszonych w spółce oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
Pana Tomasz Bugajskiego który nadzoruje w województwie dziedzinę dotyczącą
ochrony środowiska i Dyrektora Departamentu Środowiska w Urzędzie
Marszałkowskim. Konkluzja tego spotkania była taka, że firmy, które wygrały
przetargi na odbiór odpadów mają je wozić do punktów przyjęć w naszym rejonie
(w naszym przypadku jest to Piła). Jednak powstał kolejny problem jak zrobiono
bilans i okazało się, że w naszym rejonie tych śmieci będzie produkowanych
ponad 30 ton rocznie, podobnie jest w rejonach, które należą również do rejonu
pilskiego, a możliwości przyjęcia śmieci przez istniejące, dostosowane punkty są
o połowę niższe. W takim przypadku zgodnie z przepisami Wojewódzkiego
Programu Gospodarki Odpadami w zastępstwie można te odpady gromadzić tak
jak dotychczas. Ustalenia były takie – skoro Piła nie jest w stanie przyjąć
wszystkich odpadów to odpady z naszych gmin (tam gdzie przetarg wygrała firma
Remondiss) będą czasowo składowane na istniejącym wysypisku w Kopaszynie,
natomiast z gmin gdzie przetarg wygrała firma z Piły, odpady będą składowane na
wysypisku w Pile.
Radny Jarosław Wilk zabrał głos w temacie wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, który zapadł 25 maja br. który dotyczył uchylenia w części
Uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego OSADA 4. Radny pytał Burmistrza czy odwołał
się od tego wyroku oraz jaki jest dalszy bieg tej sprawy.
W odpowiedzi radnemu Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że dzisiaj do Urzędu
wpłynęło uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do
wyroku który zapadł 25 maja br. Uzasadnienie ma około 20 stron. Radca prawny
Urzędu oraz osoba zajmująca się tą sprawą w Wydziale muszą się z tym
uzasadnieniem zapoznać, żeby można było przedstawić Burmistrzowi oraz Radzie
Miejskiej stanowisko jakie dalsze kroki podjąć w tej sprawie. Powiedział też, że
wyrok dotyczył uchylenia planu OSADA 4 w części obszaru przylegającego do
działki, gdzie wnioskowała jedna z osób o uchylenie tego planu w tej części.
Mówił, że plan na dzisiaj funkcjonuje, jeżeli wyrok zostanie utrzymany to na tej
części plan ten przestanie obowiązywać. Miasto ma 30 dni na zajęcie stanowiska
jak dalej procedować (złożenie kasacji wyroku do NSA).
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ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 17 KW
Porozumienie Społeczne w okręgu wyborczym Nr 1, w skład Rady Miejskiej
w Wągrowcu – Pan Andrzej Reis.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 17 KW Porozumienie
Społeczne w okręgu wyborczym Nr 1, w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu –
Pan Andrzej Reis.
Uchwała Nr XXVII/171/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 6
Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący obrad
przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wstępującego radnego
Andrzeja Reisa.
Prowadzący obrad Pan dr Władysław Purczyński odczytał rotę ślubowania :

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”
Ślubowanie złożył radny Andrzej Reis.

W związku ze złożeniem ślubowania przez radnego Andrzeja Reisa od
punktu 7 porządku obrad stan radnych na sesji wynosi 21.

ad.pkt 7
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
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Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia
przedmiotu ich działania.
Uchwała Nr XXVII/172/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 8
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 autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały, która obejmowała następujące zmiany:
- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 18 000 zł stanowiącą zwrot przez Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2012 rok
zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę środki zabezpieczone na realizację
zadania „Budowa placu zabaw oraz modernizacja boiska na os. Berdychowo”.
Przewidywany łączny koszt zadania wynosić będzie 228 000 zł.
W związku z przedstawioną autopoprawką zmianie uległy następujące wielkości
ujęte w projekcie uchwały:
1) łączna kwota dochodów – po zmianie – 62 459 967,78 zł;
2) dochody majątkowe – po zmianie – 2 383 884,00 zł;
3) łączna kwota wydatków – po zmianie – 65 382 617,78 zł;
4) wydatki majątkowe – po zmianie 8 487 834,00 zł.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
pismem Nr FB-I.3111.138.2013.3 z dnia 10 maja 2013 roku zwiększył plan dotacji
celowej na zadania własne o kwotę 196 655 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
państwa. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 11 kwietnia 2013 roku zwiększył
plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 205 311 zł z przeznaczeniem na
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dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym. Powyższe środki uzupełniono wkładem własnym do zadania
w wysokości 51 755 zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury
przetargowej dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa ul. Kraszewskiego”, plan
wydatków zabezpieczony na powyższy cel zmniejsza się o kwotę 313 000 zł,
powyższe środki powiększa się o kwotę 18 000 zł stanowiącą zwrot z Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za rok 2012,
co łącznie stanowi kwotę 331 000 zł, którą przeznacza się na realizację
następujących zadań:
Ochrona zdrowia - 99 245 zł - zwiększa się plan wydatków związanych
z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – rozliczenie roku 2012.
Edukacyjna opieka wychowawcza - 51 755 zł - wkład własny do otrzymanych
od Wojewody Wielkopolskiego środków na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 180 000 zł - zmianie ulega
nazwa zadania pn. „Modernizacja placu zabaw na os. Berdychowo” otrzymując
brzmienie „Budowa placu zabaw oraz modernizacja boiska na os. Berdychowo”.
Zwiększeniu ulega także plan wydatków dla ww. zadania do kwoty 228 000 zł.
Za kwotę 99 245 zł stanowiąca zwiększenie planu wydatków związanych
z realizacją Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się
zrealizować:
· szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych szkół, nauczycieli, członków
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika Poradni
Leczenia Uzależnień - 20 200 zł,
· realizacja szkolnych i pozaszkolnych programów profilaktycznych w tym
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych - 19 045 zł,
· przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 4 000 zł
· konserwacja dachu budynku Ośrodka - 5 000 zł,
· doposażenie w meble Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz urządzenie miejsca dla
rekreacji i wypoczynku dzieci korzystających ze Świetlicy - 40 000 zł,
· zakup 3 zestawów komputerowych oraz niezbędnych urządzeń na potrzeby
Ośrodka - 11 000 zł.
W związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej dotyczącej
realizacji zadania pn. „Budowa połączenia ul. Piaskowej z ul. Polną”, plan
wydatków zabezpieczony na powyższy cel zmniejsza się o kwotę 50 000 zł
wprowadzając równocześnie do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn.
„Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn. „Budowa ulic: S. Mikołajczyka,
K. Bonowskiego, W. Kowalskiego w Wągrowcu” o wartości 50 000 zł.
Dostosowano wartości planowanych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych uwzględniając przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
stanowiące podstawę naliczenia odpisu w 2013 roku.
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Dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności zwiększa się o 60 000 zł
wprowadzając do
budżetu poniższe zadanie inwestycyjne:
Kultura fizyczna - zakup pomostu pływającego na potrzeby kąpieliska
prowadzonego przez OSIR 60 000 zł. W zakresie działalności Ośrodka Sportu
i Rekreacji zwiększeniu ulega plan dochodów o kwotę 16 416 zł przy
jednoczesnym zabezpieczeniu po stronie wydatków niezbędnych środków na
realizację zadania pn. „Półkolonie na sportowo i wesoło!”. W zakresie świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków wprowadza się kwotę 10 000 zł która obejmuje zwroty dotacji
i odsetek od świadczeń pobranych nienależnie co jest związane z realizacją zadań
zleconych. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie
ulegają załączniki do uchwały - plan dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji zabrał głos radny Jarosław Wilk i zapytał Pana Burmistrza kiedy
miasto zakupi maszynę do czyszczenia i konserwacji nawierzchni w hali sportowej
OSiRu.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że dyrektor OSiR-u nie sygnalizował takich
potrzeb i wobec powyższego takiego zakupu nie planowano, ale obiecał zapytać
dyrektora o zasadność zakupu takiej maszyny.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wprowadzoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za”, 3 – głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXVII/173/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla
przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nową
inwestycją na terenie miasta Wągrowca.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały, która obejmowała następującą zmianę:
• w § 2 dodaje się ust. 2 o treści: „Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia
roku następującego po roku w którym zakończono nową inwestycję
i utworzono nowe miejsca pracy”.
Wprowadzenie powyższego zapisu ma na celu doprecyzowanie momentu od
którego przysługuje przedmiotowe zwolnienie.
Pełne brzmienie § 2 po zmianie jak poniżej:
§ 2. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługiwać będzie na okres:
1) 12 miesięcy, jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione
na nową inwestycję przekroczyły ogółem kwotę 500.000,00 zł oraz
utworzono co najmniej 8 nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją;
2) 24 miesiące, jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione
na nową inwestycję przekroczyły ogółem kwotę 1.000.000,00 zł oraz
utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją;
3) 36 miesięcy, jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione
na nową inwestycję przekroczyły ogółem kwotę 3.000.000,00 zł oraz
utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją;
4) 48 miesięcy, jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione
na nową inwestycję przekroczyły ogółem kwotę 5.000.000,00 zł oraz
utworzono co najmniej 300 nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją;
5) 60 miesięcy, jeżeli koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą poniesione
na nową inwestycję przekroczyły ogółem kwotę 10.000.000,00 zł oraz
utworzono co najmniej 500 nowych miejsc pracy związanych z nową
inwestycją.
2. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku
w którym zakończono nową inwestycję i utworzono nowe miejsca pracy
związane z nową inwestycją.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie regionalna pomoc
inwestycyjna jest to pomoc publiczna, do której zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 roku, w sprawie warunków
udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146 poz.
927). Ww. rozporządzenie określa m. in. beneficjentów pomocy regionalnej, koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz ogólne warunki jej udzielania. Podstawą
udzielenia pomocy regionalnej na terenie danej gminy jest podjęcie przez radę
gminy odpowiedniej uchwały, która określi szczegółowy tryb i formę udzielania
pomocy regionalnej przedsiębiorcom. Przedstawiony Radzie Miejskiej projekt
uchwały przewiduje udzielanie pomocy regionalnej przedsiębiorcom inwestującym
na terenie Miasta Wągrowca, którzy przed rozpoczęciem inwestycji zgłoszą
zamiar skorzystania z pomocy regionalnej w formie pisemnego wniosku.
Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługiwać będzie przedsiębiorcom,
którzy spełnią określone w uchwale warunki. Projekt zakład, że zwolnieniem mogą
zostać objęte nowo wybudowane budynki i nowo wybudowane budowle lub ich
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz związane z nimi
grunty, które równocześnie stanowią nowe inwestycje w rozumieniu
rozporządzenia w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od
nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną. Ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy
zalegający z zapłatą zobowiązań podatkowych względem budżetu miasta oraz
zamierzający prowadzić działalność handlową, bankową oraz związaną
z prowadzeniem stacji paliw. Wysokość udzielonej pomocy regionalnej będzie
uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorców kosztów inwestycji
w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub kosztów utworzenia
miejsc pracy, które są związane z realizacją nowej inwestycji. Celem podjęcia
przedmiotowej uchwały, wprowadzającej zwolnienie od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz tworzących nowe miejsca
pracy jest stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta. Przedstawiony projekt
uchwały jest neutralny dla budżetu miasta, odraczając w czasie dodatkowe
wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości nie wpływa na umniejszenie
uzyskiwanych już dochodów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
przedstawiony projekt uchwały nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, jak
również nie wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
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.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 4 głosach
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla
przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy związane z nową
inwestycją na terenie miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXVII/174/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1750.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 10
Zastępca Burmistrza Miasta - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał (dotyczyło to uchwały w sprawie
nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu i uchwał
zmieniających statut)
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
ustawodawca nie przewiduje występowania statutu, jako aktu prawnego
regulującego zasady funkcjonowania zakładów budżetowych. W związku
z powyższym uchyla się uchwałę Nr XXIII/160/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu wraz z późniejszymi zmianami.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwał.
Uchwała Nr XXVII/175/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ad.pkt 11
Zastępca Burmistrza Miasta - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały (dot. uchwały w sprawie
określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków
obrotowych dokonywanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
do budżetu Miasta Wągrowca oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Wągrowca).
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że uchyla się uchwałę Nr
XXIV/153/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie
określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków
obrotowych dokonywanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
do budżetu Miasta Wągrowca oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Wągrowca, w związku z zamiarem
podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu gminnej jednostki
organizacyjnej - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu celem ujęcia
wszystkich zagadnień dotyczących powyższej jednostki w jednym akcie prawnym.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały.
Uchwała Nr XXVII/176/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 12
Zastępca Burmistrza Miasta - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej
jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że art. 14 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
określa zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być
realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe. W związku z potrzebą
rozszerzenia zakresu działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
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w Wągrowcu, konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian do aktu utworzenia
jednostki. Do aktu utworzenia zakładu wprowadza się także regulacje zasad
dotyczących ustalania i wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu
uregulowane dotychczas w odrębnej uchwale.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXVII/177/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2013.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że ustawa Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. artykułem 34a nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia corocznie
uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu
trwania sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa
corocznie organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego
sezon kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystąpił
z wnioskiem z dnia 6 grudnia 2012 r. o umieszczenie w wykazie kąpielisk jednego
kąpieliska położonego w centrum miasta nad Jeziorem Durowskim. Na podstawie
złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego w roku 2013.
Projekt uchwały podano do publicznej wiadomości w dniach od 14 marca do
4 kwietnia 2013 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Do projektu uchwały
nie zgłoszono żadnych uwag. Projekt uchwały po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych uzyskał pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne.
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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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie miasta Wągrowca w roku 2013.
Uchwała Nr XXVII/178/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości bez obowiązku dokonania dopłaty.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały
umożliwi regulację terenowo-prawną związaną z realizacją projektu p.n.
„Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa
parkingów”. Działka będąca własnością Gminy Wągrowiec stanowi teren, który
jest niezbędny dla prawidłowego zorganizowania ruchu wokół dworca, w tym
zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do zlokalizowanej w sąsiedztwie
dworca szkoły. Działka będąca własnością Gminy miejskiej Wągrowiec stanowi
teren zielony, na którym urządzony zostanie skwer, a co się z tym wiąże, jego
dotychczasowa funkcja, jako terenu ogólnodostępnego, będzie utrzymana.
Uzasadnienie prawne podjęcia niniejszej uchwały wynika z postanowień art. 14
ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który dla ważności umowy
zamiany nieruchomości o różnej wartości, bez dokonania dopłat, wymaga
uprzedniego wyrażenia zgody przez radę miejską. Podjęcie uchwały nie rodzi
skutków finansowych dla budżetu miasta. Wobec istnienia podstaw formalnych
oraz przesłanek merytorycznych, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 4 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości bez
obowiązku dokonania dopłaty.
Uchwała Nr XXVII/179/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta
Wągrowca na lata 2013-2016”.
Wniósł również w imieniu Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały, która polegała na wykreśleniu na stronie 91 pozycji nr 97 - DOM ulica
Kcyńska 41.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Gmina zgodnie z Ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz.95) w zakresie
zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami (art. 7 ust 1 pkt.9). Natomiast obowiązek sporządzenia Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami nakłada na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568 ze zmianami ). Zgodnie z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu
w szczególności:
1. włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody
i równowagi ekologicznej;
3. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy
stanu ich zachowania;
4. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu
kulturowego;
5. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
6. określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy
związanych z ochroną zabytków.
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Z realizacji Programu Burmistrz sporządza, co 2 lata, sprawozdanie, które
przedstawia Radzie Gminy (art. 87 ust. 5). Program wykonano w oparciu o gminną
ewidencję zabytków. Uwzględniono także obowiązujące zapisy dokumentów
strategicznych miasta Wągrowca i miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Program zawiera opis stanu rozpoznania zasobów dziedzictwa
kulturowego, kierunki i formy działań, propozycje projektów rewitalizacyjnych
i rewaloryzacyjnych w zakresie opieki nad zabytkami. „Gminny Program Opieki
nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016” został zaopiniowany
pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Program opieki nad zabytkami może być dodatkową przesłanką do ubiegania się
przez gminę lub inne zainteresowane osoby prawne lub fizyczne o środki
zewnętrzne na sfinansowanie: prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytkach; projektów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych
i innych form działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta
Wągrowca. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za
uzasadnione.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrał radny Jarosław Wilk. Powiedział, że w omawianym
projekcie uchwały jest wiele zapisów dotyczących planowanych inwestycji m.in.
budowy tzw. małej obwodnicy. Ze względu na ten zapis radny powiedział, że
będzie głosował przeciw podjęciu tej uchwały.
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński powiedział, że zapis ten nie
ma większego wpływu jeżeli chodzi o merytoryczną stronę tego projektu uchwały.
Są to zadania przepisane ze Strategii Rozwoju Miasta Wągrowca.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 5 – głosie „przeciw” przy 3 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Wągrowca na lata 2013-2016”.
Uchwała Nr XXVII/180/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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ad.pkt 16 i 17
Radny Dionizy Macioszek pytał czy jest możliwość powstania na Berdychowie
(Marcinkowo) przystanku kolejowego.
Radny Jarosław Wilk zadał pytanie Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Panu
Zbigniewowi Byczyńskiemu jako Powiatowemu Rzecznikowi Praw Konsumenta
dot. internetowych zasad sprzedaży.
Radna Jadwiga Mianowska zabrała głos w sprawie nauki języka niemieckiego
w szkołach podstawowych. Powiedziała, że od września nie jest planowana żadna
klasa z nauką tego języka. Mówiła również o planowanych od września
zwolnieniach nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjum. W związku z tym
zadała pytanie Panu Burmistrzowi – czy dla tych zwalnianych osób jest
przygotowywana oferta pracy w innych placówkach,
Radny Mieczysław Spychaj zabrał głos w sprawie programu telewizyjnego, który
ukazał się 15 maja o godz. 16.00 w TVP Informacje, a dotyczył jednej z rodzin
z Potulic z Gminy Wągrowiec. Radny prosił Burmistrza o interwencję w telewizji
ponieważ podczas tego programu negatywnie mówiono o mieście Wągrowcu,
a program dotyczył Gminy Wągrowiec.
Radny Jarosław Wilk zgłosił uwagi do pracy inkasenta, który pobiera opłaty od
posiadania psów. Powiedział, że inkasent prosi o podanie bardzo szczegółowych
danych np. nr pesel oraz, że osoby te tym faktem są oburzone,
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta powiedział:
- jeżeli chcemy w krótkim czasie dojechać do Poznania, nie możemy tworzyć
dodatkowych przystanków, nie było to w planie i w najbliższym czasie taki
przystanek kolejowy nie powstanie,
- w gimnazjum wypowiedzenie umowy o pracę dostało aż 5 nauczycieli oraz kilku
w szkole podstawowej nr 2 i 4. Zwalnianym nauczycielom staramy się pomóc,
- odnośnie nauki języka niemieckiego w pierwszych klasach szkół podstawowych taka jest wola rodziców, organ wykonawczy nie ma na to większego wpływu,
- przyznał rację radnemu Mieczysławowi Spychajowi, powiedział, że jest to temat
bardzo trudny, któremu trudno zapobiec.
Odnośnie uwag do pracy inkasenta opłaty od posiadania psów Skarbnik Miejski
Pan Tomasz Pachowicz powiedział, że informacje jakie składają właściciele
piesków są elementem systemu podatkowego (dane do deklaracji) i nie widzi
podstaw, że te dane gdzieś wyciekną. Powiedział, że jest również możliwość
wypełnienia w domu deklaracji i przesłania pocztą do Urzędu albo złożenie tej
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deklaracji osobiście w Urzędzie. Opłatę za posiadanie pieska można również
uiścić w kasie Urzędu.
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Zbigniew Byczyński powiedział, że drogą
e-mailową udzieli odpowiedzi radnemu Jarkowi Wilkowi.

ad.pkt 18
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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