Protokół Nr XXVIII/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 27 czerwca 2013 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1915.
Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecna usprawiedliwiona radna Aleksandra Podemska.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarzem obrad został wybrany radny Wojciech Kocoń 18 – głosami „za”
przy 1 – głosie „wstrzymującym (nieobecny radny Krzysztof Poszwa).
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXVII Sesji z 28 maja 2013 r. został przyjęty
przez Radę 19 głosami „za” (nieobecny radny Krzysztof Poszwa).
Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta wnioskował o wykreślenie punktu 12 porządku obrad –
„Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca” i w to miejsce wprowadzenie punku - „Podjęcie uchwały
o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów”.
Wniosek w sprawie wykreślenia punktu 12 z porządku obrad – „Podjęcie
uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Wągrowca”
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został przez radnych przyjęty 18 głosami „za” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” (nieobecny radny Krzysztof Poszwa).
Wniosek w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu jako 12 do porządku
obrad – „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania
psów” został przez radnych przyjęty 17 głosami „za” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” (nieobecny radny Krzysztof Poszwa).
Przewodniczący Rady wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu 13
– „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta” w związku z pisemnym wycofaniem przez mieszkańca Wągrowca
skargi na działalność Burmistrza Miasta Wągrowca. Do wniosku odniósł się
również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Alojzy Jessa.
Wniosek w sprawie wykreślenia punktu 13 z porządku obrad – „Podjęcie
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta”
został przez radnych przyjęty 18 głosami „za” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” (nieobecny radny Krzysztof Poszwa).
Kolejny wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady dotyczył
wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu jako 13 – „Podjęcie
uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania”.
Wniosek w sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu jako 13 do porządku
obrad – „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia
przedmiotu ich działania” został przez radnych przyjęty 18 głosami „za” przy
1 – głosie „wstrzymującym” – nieobecny radny Krzysztof Poszwa.
Przewodniczący Rady poddał również pod głosowanie porządek obrad
uwzględniający wyżej przyjęte przez Radę Miejską wnioski i został przez
radnych przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXVII Sesji z 28 maja 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości
specjalną strefą ekonomiczną.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania
psów.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia
przedmiotu ich działania.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej
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ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację
ze swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 4 czerwca wraz z burmistrzem i wiceburmistrzem uczestniczył w III
Ogólnopolskich Spotkaniach Chóralnych, które obyły się w kościele
poklasztornym. Oprócz wągrowieckich chórów wystąpił amerykański chór
Bethel Choir z Uniwersytetu St. Paul w Minnesocie,
- 15 czerwca uczestniczył w uroczystości zakończenia roku akademickiego
Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zamiejscowym
Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
- 24 czerwca uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia
studiów przez studentów Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły
Wyższej Milenium,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące
sprawy.

ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu w czerwcu br. odbyła
dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 12 czerwca br. i było
posiedzeniem wspólnym stałych komisji Rady Miejskiej. Tematem pierwszej
części posiedzenia wspólnego było zaprezentowanie przez architekta Panią
Tomirę Łęską – Oleszak projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Janowieckiej, Piaskowej
i Gnieźnieńskiej. Natomiast II część posiedzenia wspólnego związana była
z budżetem, a dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2012 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
Temat ten bardzo szczegółowo omówił Skarbnik Miejski – Pan Tomasz
Pachowicz. W posiedzeniu wspólnym ponadto uczestniczyli: Burmistrz Miasta
– Pan Stanisław Wilczyński, Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski, Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta –
Pan Sławomir Wojcieszak, Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard
Walkowiak oraz kierownicy samorządowych instytucji kultury: Pani Ewa
Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pani Małgorzata Kranc –
Dyrektor Muzeum Regionalnego, Pan Włodzimierz Naumczyk – Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury. Tematem drugiego posiedzenia, które odbyło się 20
czerwca br. było zapoznanie się z projektami uchwał na dzisiejszą sesję Rady
Miejskiej, analizowanie, dyskusja i głosowanie nad przedłożonymi projektami
uchwał. Wszystkie omówione projekty uchwał zostały przez członków Komisji
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Budżetowej zaopiniowane pozytywnie. Projekty uchwał przedstawili
i w posiedzeniu uczestniczyli: Pan Grzegorz Kamiński – Zastępca Burmistrza,
Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski, Pan Sławomir Wojcieszak –
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że Komisja w czerwcu br. odbyła
dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 12 czerwca br. i było
posiedzeniem wspólnym stałych komisji Rady Miejskiej. Tematem pierwszej
części posiedzenia wspólnego było zaprezentowanie przez architekta Panią
Tomirę Łęską – Oleszak projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Janowieckiej, Piaskowej
i Gnieźnieńskiej. Natomiast II część posiedzenia wspólnego związana była
z budżetem, a dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2012 rok, sprawozdań z przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.
Temat ten bardzo szczegółowo omówił Skarbnik Miejski – Pan Tomasz
Pachowicz. W posiedzeniu wspólnym ponadto uczestniczyli: Burmistrz Miasta
– Pan Stanisław Wilczyński, Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski, Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta –
Pan Sławomir Wojcieszak, Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard
Walkowiak oraz kierownicy samorządowych instytucji kultury: Pani Ewa
Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pani Małgorzata Kranc –
Dyrektor Muzeum Regionalnego, Pan Włodzimierz Naumczyk – Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury. Na drugim posiedzeniu, które odbyło się 19 czerwca
br. członkowie Komisji opiniowali przedłożone przez Pana Burmistrza projekty
uchwał Rady. Wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Komisja również zapoznała się z ofertą stowarzyszenia germanistów.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja w czerwcu br. odbyła dwa posiedzenia – 12 i 18
czerwca. Posiedzenie 12 czerwca było wspólnym posiedzeniem stałych
komisji Rady tj. Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej i Komisji
Budżetowej. Obrady Komisji poprowadziła Przewodnicząca Komisji
Budżetowej Pani Barbara Linetty. Obrady Komisji podzielone były na dwie
części, w pierwszej odbyło się spotkanie z Panią Tomirą Łęską – Oleszak,
która przedstawiła zebranym projekt roboczy planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Janowiecka - Piaskowa – Gnieźnieńska (droga
zbiorcza Janowiecka - Gnieźnieńska). Pani architekt przedstawiła zebranym
szczegółowe informacje o planowanym przebiegu drogi, wspomniała również
o planowanych wyburzeniach budynków i lokalizacji kaplicy i cmentarza.
W toku prezentacji wywiązała się dyskusja radnych w przedmiotowej sprawie
na różnych płaszczyznach. W drugiej części spotkania Komisja zapoznała się
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Komisja zapoznała się
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również ze sprawozdaniami z przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury oraz z informacją o stanie mienia
komunalnego. Radni zapoznali się również z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu za 2012 rok. Komisja 18
czerwca na wstępie zapoznała się z informacją przedstawiciela OSiR-u
dotyczącą oferty letniej dla mieszkańców i turystów. Następnie Prezes
Aquaparku Pan Paweł Ławniczak przedstawił oferty swojej spółki również
w tym samym temacie. W drugiej części Komisja zajęła się analizą materiałów
sesyjnych. Komisja Rozwoju zaopiniowała j.n. projekty uchwał rady, które
będą przedmiotem obrad dzisiejszej sesji:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta za 2012 r. – 6 – głosami „za” przy 5 – głosach
„wstrzymujących”,
- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu – 7 –
głosami „za” , 2 – głosami „przeciw” przy 2 – głosach „wstrzymujących”,
- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 r. – 8 –
głosami „za” , 1 – głosem „przeciw” przy 2 – głosach „wstrzymujących”,
- w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości specjalna strefą
ekonomiczną – 9 – głosami „za” , 1 – głosem „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym”,
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu – 8 – głosami „za” , 1 – głosem „przeciw” przy 2
– głosach „wstrzymujących”,
- w sprawie terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 – głosami „za”.

ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Mieczysław Spychaj zadał pytania Panu Burmistrzowi w następujących
sprawach:
- czy w ramach inwestycji – rewitalizacja terenów pokolejowych zostanie
wyremontowana ulica Przemysłowa,
- czy zbycie udziałów w spółce Dalkia jest związane z podwyższeniem opłat
za ciepłą wodę.
W temacie remontu ulicy Przemysłowej Burmistrz Miasta powiedział, że na
dzień dzisiejszy nie będzie ona remontowana. Zastępca Burmistrza udzielił
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odpowiedzi na drugie pytanie i powiedział, że ceny ciepłej wody nie mają nic
wspólnego ze zbyciem udziałów w spółce Dalkia. Ceny ciepłej wody są
cenami regulowanymi.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawił radnym najważniejsze elementy sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2012. Następnie omówił sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz
zapoznał radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile o sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
sporządzoną na dzień 31 grudnia 2012 rok - opinia pozytywna.
Kolejno Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Pan Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym stanowią załączniki nr
4 i 5 do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta wraz informacją o stanie mienia komunalnego
oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 rok.
W dyskusji głos zabrali radni:
- dr Alojzy Jessa w sprawie prawnych możliwości dodatkowego nagradzania
przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej dyrektorów jednostek
organizacyjnych za wybitne, ponadprzeciętne osiągniecia, w szczególności
wskazał na dyrektora Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki
Publicznej,
- Mieczysław Spychaj w odniesieniu do wypowiedzi radnego dr Alojzego
Jessy powiedział, że należy zastanowić się nad zwiększeniem liczby etatów
w jednostkach kultury (pracownicy tych jednostek pracują w nadgodzinach za
które nie maja płacone).
Burmistrz Miasta w odniesieniu do wypowiedzi radnych stwierdził, że to Rada,
a nie Burmistrz przydziela środki poszczególnym jednostkom organizacyjnym
na podstawie przedkładanych przez dyrektorów planów finansowych na dany
rok budżetowy. W planach tych jednostek są ujęte środki m.in. na wypłatę
wynagrodzeń i za realizację budżetu odpowiada kierownik danej jednostki
(również za ewentualne nadgodziny, czy prace w dni wolne). Na bieżąco
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Burmistrz Miasta jest w kontakcie z dyrektorami tych jednostek i jak pojawiają
się jakiekolwiek problemy np. finansowe występuje w imieniu tych kierowników
z wnioskiem do Rady o korektę ich budżetu. Odnośnie uwag, które zgłosił
radny Mieczysław Spychaj powiedział, że ich nie zna oraz, że nigdy nie jest
tak, że zostawia się kierownika jednostki samego z kłopotami, zawsze stara
się pomóc i jeżeli szefowie tych jednostek mają szczególne osiągnięcia
zawodowe, to zawsze stara się ich za nie nagradzać.
Kolejno głos zabrał Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski, który
w imieniu Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2012 rok
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że na podstawie art. 270 ust.
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po
roku budżetowym. Zarządzeniami Nr 30/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz
Nr 53/2013 z dnia 10 maja 2013 roku Burmistrz Miasta Wągrowca przedłożył
Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie
finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”, przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Wągrowca
za 2012 rok.
Uchwała Nr XXVIII/181/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2013 z dnia
31 maja 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2012 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu,
oraz odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile nr SO-0955/29/14/Pi/2013 z 7
czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok – opinia pozytywna, która
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stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wystąpił do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium
za 2012 rok.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 r.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący
obrad
na podstawie wniosku Komisji
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu
budżetu za 2012 rok poddał pod głosowanie projekt uchwały
udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
budżetu za 2012 rok.

Rewizyjnej
wykonania
w sprawie
wykonania

W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”, przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała Nr XXVIII/182/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował współpracownikom,
kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, radnym za
udzielone absolutorium.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1835.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w związku z ustanowieniem
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zarządcą składnika mienia komunalnego placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Wiśniowej w Wągrowcu występuje
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potrzeba określenia stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie powyższego
obiektu.
Do wyliczenia stawki przyjęto następujące założenia:
- planowane przychody (rocznie) - -- planowane koszty (rocznie) - 7 200,00 zł
- deficyt do pokrycia (rocznie) - 7 200,00 zł
- liczba miesięcy - 12
Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie powyższego placu zabaw
wyniesie zatem 600,00 zł miesięcznie.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 18 - głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXVIII/183/2013 stanowi załącznik nr 10 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:
Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok, która obejmuje
następujące zmiany:
• dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 700 zł w zakresie
uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa
zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych,
• na wniosek Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dokonuje się przesunięć w planie wydatków zgodnie z poniższą tabelą:
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
Zadania własne
85205 – Zadania w
4170
1 800,00
--
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zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

4210
4300
4700

85205 - ogółem
•

269,00
31,00
-2 100,00

--2 100,00
2 100,00

w ramach realizowanych zadań zleconych dokonuje się przesunięcia

Rozdział
Zadania zlecone
85212 – Świadczenia: rodzinne,
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezp. emerytalne i
rentowe z ubezp. społ.

§
4210
4360

Zwiększyć

Zmniejszyć

-300,00

300,00
--

85212 - ogółem
300,00
300,00
środków zgodnie z poniższą tabelą:
• plan dochodów z usług realizowanych w Gimnazjum zwiększa się o
6 000 zł przeznaczając na zwiększenie kwoty dotacji celowej dla
Muzeum Regionalnego na opracowanie projektu budowlanego
obejmującego remont, modernizację i rozbudowę budynku Muzeum do
wysokości 50 000 zł w związku z potrzebą rozszerzenia zakresu
powyższego projektu.
W związku z przedstawioną autopoprawką zmianie ulegną następujące
wielkości ujęte w projekcie uchwały:
1) łączna kwota dochodów – po zmianie – 62 592 752,78 zł;
2) dochody bieżące – po zmianie – 60 109 484,78 zł,
3) łączna kwota wydatków – po zmianie – 66 293 051,78 zł;
4) wydatki bieżące – po zmianie – 57 455 833,78 zł,
5) wydatki majątkowe – po zmianie 8 837 218,00 zł.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
pismem z dnia 17 maja 2013 roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania
własne o kwotę 26 701 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych. Natomiast pismem z dnia 3 czerwca 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę
13 547 zł zwiększając równocześnie plan dotacji celowej na zadania zlecone
o kwotę 13 547 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W związku
z przewidywanym niezrealizowaniem w określonym przez Radę terminie
zadania objętego planem wydatków niewygasających pod nazwą
„Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska,
a rondem Pałuckim” wprowadza się do dochodów kwotę 99 384 zł oraz
przyjmuje się powyższe zadanie do realizacji w roku bieżącym pod tą samą
nazwą. Plan dochodów z usług w zakresie Gimnazjum zwiększa o kwotę
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6 000 zł, a także uruchamia się wolne środki w kwocie 777 649 zł
przeznaczając powyższe środki na realizację niżej przedstawionych zadań:
Gospodarka mieszkaniowa - 300 000 zł
· wykupy nieruchomości na cele publiczne.
Oświata i wychowanie - 380 049 zł
· odprawy dla zwalnianych nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz
Gimnazjum Nr 1 - 150 200 zł
· wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym uruchomieniem
dodatkowych oddziałów przedszkolnych - 90 349 zł
· zwiększenie planu wydatków na zakup energii cieplnej w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjum w związku ze zwiększonymi wydatkami
na ten cel w następstwie długiego okresu grzewczego - 121 000 zł
· zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
w Gimnazjum Nr 1 - 18 500 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 600 zł
· dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie
nowopowstałego placu zabaw przy ul. Wiśniowej – na 6 miesięcy bieżącego
roku.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 100 000 zł
· zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w związku ze
zwiększeniem zakresu realizowanych zadań - 50 000 zł
· dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na opracowanie projektu
budowlanego obejmującego remont, modernizację i rozbudowę budynku
Muzeum 50 000 zł.
W ramach środków zaplanowanych na dotacje dla Miejskiego Domu Kultury
dokonuje się przesunięcia kwoty 100 000 zł z dotacji celowej przeznaczonej
na wydatki inwestycyjne do dotacji podmiotowej. Dochody i wydatki budżetu
zwiększa się o kwotę 700 zł w zakresie uzyskiwanych i przekazywanych
następnie do budżetu państwa zwrotów nienależnie pobranych zasiłków
stałych. 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 kwocie 777 649 zł,
· plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
· plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
· plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zmniejszenie planu
kosztów zakładu o kwotę 14 878 zł (korekta na wniosek Kierownika Jednostki)
oraz równoczesne zwiększenie planu przychodów i kosztów o wartość
zwiększenia dotacji przedmiotowej – 3 600 zł.
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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
łącznie z wprowadzoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXVIII/184/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na objęcie nieruchomości specjalna strefą
ekonomiczną.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która polegała na wykreśleniu w § 1 słów „specjalną strefą
ekonomiczną” i w to miejsce naniesieniu słów – „Kostrzyńsko – Słubicką
Specjalną Strefą Ekonomiczną”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że 28 maja br. właściciel
nieruchomości opisanej w uchwale - POLINOVA POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Wągrowcu, zwrócił się
do organu wykonawczego gminy z wnioskiem o przedłożenie radzie miejskiej
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie tej nieruchomości
specjalną strefą ekonomiczną. Wniosek uzasadnił planami inwestycyjnymi
obejmującymi budowę zakładu produkcyjnego o pow. zabudowy ok. 35.000
m2, zatrudniającego docelowo ok. 1.200 osób. Koszt inwestycji szacowany
jest przez inwestora na 100.000.000 zł. Uzasadnienie prawne podjęcia
uchwały stanowi art. 4 ust. 2 ustawy z dn. 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych. Przepis ten stanowi, że minister
właściwy ds. gospodarki przedstawia radzie ministrów wniosek o ustanowienie
specjalnej strefy ekonomicznej „po uzyskaniu zgody rady gminy właściwej ze
względu na położenie strefy„. Ponieważ nieruchomość objęta wnioskiem
zlokalizowana jest na terenie miasta Wągrowca, właściwą dla wyrażenia takiej
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zgody jest Rada Miejska w Wągrowcu. Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi
skutków finansowych dla budżetu miasta. Wobec zaistnienia przesłanek
formalnych i merytorycznych podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Mieczysław Spychaj pytał czy Specjalna Strefę Ekonomiczną nie
można było utworzyć przed sprzedażą nieruchomości spółce Polinova.
W odpowiedzi radnemu Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir
Wojcieszak powiedział, zarządzający strefami ekonomicznymi zarabiają na
tym, że sprzedają nieruchomości. Miasto sprzedając tą nieruchomość
w drodze przetargu z pewnością otrzymało wyższą cenę niż miałby zbyć tą
nieruchomość zarządzający strefą.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za”, 3 – głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
objęcie nieruchomości specjalna strefą ekonomiczną.
Uchwała Nr XXVIII/185/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Uzasadnienie prawne
podjęcia uchwały stanowi art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, który dopuszcza odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata pod warunkiem
uprzedniego wyrażenie zgody, na takie odstąpienie, przez radę gminy.
Podjęcie niniejszej uchwały stanowi niezbędny element regulacji terenowoprawnej związanej z realizacją projektu p.n. „Rewitalizacja budynku dworca
PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Bezprzetargowe
zawarcie długoterminowej umowy najmu terenu przeznaczonego na miejsce
postoju autobusów, zagwarantuje dalsze, bezproblemowe funkcjonowanie
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regionalnego transportu autobusowego i umożliwi nabycie przez gminę
terenów przeznaczonych w projekcie na cele publiczne - ulicę miejską.
Podjęcie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu miasta.
Wobec zaistnienia przesłanek formalnych i merytorycznych podjęcie niniejszej
uchwały jest w pełni uzasadnione
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za”, 1 – głosie „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Uchwała Nr XXVIII/186/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z art. 6 l ustawy,
rada gminy określi w drodze uchwały, termin, częstotliwość i tryb uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ustala
comiesięczny sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określając termin płatności na 15 dzień miesiąca następującego
po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.
Uchwała Nr XXVIII/187/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

16

ad.pkt 12
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
podatku od posiadania psów.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że w związku z pojęciem
pracy przez dotychczasowego inkasenta i złożeniem rezygnacji z pełnionej
funkcji zasadne jest wyznaczenie nowej osoby i powierzenie jej obowiązków
w tym zakresie. Proponuje się Radzie Miejskiej wyznaczenie Pana Marka
Walczaka na inkasenta opłaty od posiadania psów. Równocześnie z uwagi na
fakt, iż w okresie letnim pobór przez inkasenta opłaty od posiadania psów jest
najbardziej efektywny zasadnym jest wydłużenie terminu w którym oplata jest
płatna bez wezwania, co wpłynie pozytywnie na wielkość uzyskanych
dochodów z tego tytułu.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 5 – głosami „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
podatku od posiadania psów.
Uchwała Nr XXVIII/188/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 13
Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia
przedmiotu ich działania.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, 17 czerwca br. radny Dionizy
Macioszek złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej – rezygnację
z prac w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 2 – glosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Uchwała Nr XXVIII/189/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 13 i 14
Radny Jarosław Wilk wnioskował o dofinansowanie zakupu krótkofalówek dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
Radny Mariusz Nowak pytał czy właściciele nieruchomości otrzymają
harmonogramy terminów wywożenia śmieci z posesji.
Radny Bogdan Smykowski pytał jak rozwiązano problem wywozu nieczystości
z terenów na której znajdują się restauracje.
Radny Wiesław Zając pytał w jaki sposób miasto odda hołd robotnikom
zamordowanym w Poznaniu w czerwcu 1956 roku.
W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta stwierdził:
- nikt do tej pory nie zgłaszał problemu zakupu krótkofalówek dla OSP.
Problem zostanie rozpoznany,
- harmonogram z terminami odbioru śmieci zostanie dostarczony na wszystkie
nieruchomości do 30 czerwca br. Terminy te które do tej pory obowiązywały
się nie zmienią,
- właściciele nieruchomości na której powstają odpady w procesie technologii
przygotowywania posiłków muszą odbiór ich załatwić we własnym zakresie,
- dotychczas nie świętowaliśmy w Wągrowcu rocznicy poznańskich wydarzeń
czerwcowych i też nie planuje się ich w tym roku. Wągrowiec nie jest związany
bezpośrednio z tymi wydarzeniami.
Radny Wiesław Zając nie zgodził się z tezą Pana Burmistrza. Powiedział, że
wydarzenie to jako całość rzutowało nie tylko na Wągrowiec, ale na całą
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naszą Ojczyznę i szkoda, że takiej rocznicy miasto nie potrafi w godny sposób
uczcić.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad XXVIII
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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