Protokół Nr XXX/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 października 2013 r.
w sali Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1945.
Otwarcia obrad XXX 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 18 radnych na ogólny stan 20 radnych (wskutek
śmierci wygasł mandat radnego Marcelego Kamińskiego), co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni usprawiedliwieni radni:
- Zbigniew Byczyński – Wiceprzewodniczący Rady,
- Andrzej Gąsiorek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły: z XXVIII Sesji z 27 czerwca 2013 r. i z XXIX
Uroczystej Sesji z 27 lipca 2013 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag ani wniosków do przesłanego porządku obrad
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Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XXVIII Sesji z 27 czerwca 2013 r. i z XXIX
Uroczystej Sesji z 27 lipca 2013 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek
jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację
przez Gminę miejską Wągrowiec projektu „E-usługi dla mieszkańców
powiatu wągrowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
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14. Informacja o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2012/2013.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2012 r.
16. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz
pracy społecznie użytecznej wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu
dotyczącą potrzeb w tym zakresie.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację
ze swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 28 czerwca wraz z burmistrzem uczestniczył w uroczystości zakończenia
roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3, która odbyła się w sali Miejskiego
Domu Kultury,
- 30 czerwca uczestniczył w Harcerskim Zlocie Seniorów, w czasie
okolicznościowego ogniska Pan Przewodniczący miał przyjemność przybliżyć
postać dha Feliksa Tylmana, którego imię nadano Kręgowi Seniorów ZHP
„Damy Radę”,
- 15 lipca uczestniczył w posiedzeniu Kapituły Honorowej Nagrody Miasta
Wągrowca. Podziękował tym radnym, którzy uczestniczyli w uroczystej sesji
Rady Miejskiej w czasie której wręczono wspomniane nagrody,
- 24 lipca uczestniczył w widowisku „Księga z Pałuk z Biblią ks. Jakuba Wujka
w tle”,
- 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed pomnikiem
poległych w latach 1939 – 1945 złożono wieniec i znicze dla upamiętnienia
tego wydarzenia,
- 1 września uczestniczył w składaniu wieńców i kwiatów w miejscach pamięci
narodowej w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej,
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- 1 września Przewodniczący Rady wziął również udział w Dożynkach
Powiatowo-Gminnych w Mieścisku,
- 23 września wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2013/2014
Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Milenium
w Wągrowcu,
- 7 października wziął udział w uroczystości rozpoczęcia trzeciego roku
działalności Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące
sprawy.
Zapoznał też radnych z treścią dwóch pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej
– w sprawie wycinki dwóch drzew w ulicy Rogozińskiej oraz w sprawie
nowopowstałego boiska na Berdychowie. Oba pisma zgodnie z kompetencją
zostały przekazane Panu Burmistrzowi do rozpatrzenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej wspomniał też, że 18 września
starofarnym odbył się pogrzeb kolegi radnego Marcelego
Uroczystości pogrzebowe poprzedziła msza święta, w której
Przewodniczący Rady, poczet sztandarowy oraz radni.
wszystkim, którzy uczestniczyli w tej smutnej uroczystości.

na cmentarzu
Kamińskiego.
uczestniczyli:
Podziękował

Rada Miejska minutą ciszy uczciła również pamięć zmarłych radnych
poprzednich kadencji – Panów: Piotra Czaprackiego i Tadeusza
Moszyńskiego.

ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu we wrześniu br. odbyła
trzy posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 12 września br.
w Aquaparku. Tematem posiedzenia było przedłożenie przez prezesa spółki
Pana Pawła Ławniczaka informacji o działalności spółki Aquapark w okresie
od stycznia do lipca 2013r., które zawierało m.in.: informację o działalności
spółki, dane ekonomiczno-finansowe, w tym przychody spółki, koszty,
informację dotyczącą kredytów i pożyczek oraz ważniejsze wydarzenia, które
miały miejsce w I półroczu br. Prezes spółki przedstawił również nowości
w ofercie dla osób korzystających z Aquaparku. Drugie posiedzenie odbyło się
19 września br. i było posiedzeniem wspólnym stałych komisji Rady Miejskiej.
Posiedzenie to poświęcone było w całości informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r. W posiedzeniu oprócz
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Skarbnika Miejskiego Pana Tomasza Pachowicza uczestniczyli kierownicy
instytucji kultury. Tematem trzeciego posiedzenia, które odbyło się 26
września br. było zapoznanie się ze strukturą, bieżącymi inwestycjami oraz
wynikiem finansowym spółek, których udziałowcem jest miasto Wągrowiec.
Strukturę udziałową oraz wyniki finansowe spółek na koniec 2012r. oraz za
I półrocze 2013r. przedstawił Wiceburmistrz Pan Grzegorz Kamiński.
W posiedzeniu uczestniczyli kierownicy wszystkich spółek, których
udziałowcem jest miasto Wągrowiec. W październiku odbyły się dwa
posiedzenia. Pierwsze posiedzenie miało miejsce 17 października
i poświęcone było założeniom finansowym i rewitalizacji „terenów
pokolejowych”. Informację w tym temacie przedstawili Wiceburmistrz Pan
Grzegorz Kamiński oraz kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski. Tematem drugiego posiedzenia, które
odbyło się 24 października było zapoznanie się z projektami uchwał na
najbliższą sesję Rady Miejskiej, analizowanie, dyskusja i głosowanie nad
przedłożonymi projektami uchwał. Wszystkie omówione projekty uchwał
zostały przez członków Komisji Budżetowej zaopiniowane pozytywnie.
Projekty uchwał przedstawili
i w posiedzeniu uczestniczyli:
- Wiceburmistrz – Pan Grzegorz Kamiński,
- Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma,
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski,
- Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak,
Inspektor Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą – Pan Tomasz
Hoffmann.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że:
- 28 sierpnia 2013r. komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w prywatnym
przedszkolu Do-Re-Mi. Przedszkole Akademia Talentów nie wyraziło zgody na
spotkanie z komisją. Celem posiedzenia było poznanie funkcjonowania
prywatnych przedszkoli. Przedszkole Do-Re-Mi ma nowy budynek bardzo
ładnie wyposażony, przystosowany do różnego rodzaju zajęć, ma bogatą
ofertę programową. Zatrudnia 7 osób personelu, w tym 2 z tytułem magistra,
młodzi nauczyciele nie mogą realizować awansu zawodowego. W II części
posiedzenia komisja zapoznała się z wynikami rekrutacji w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec. Planowane podsumowanie
realizacji programu 9.1.1. nie odbyło się, ponieważ do urzędu nie wpłynęło
sprawozdanie firmy p. Gawrońskiego, która ten projekt realizowała. Komisja
złożyła 2 wnioski: 1. Dotyczy renowacji i modernizacji ścieżki pieszorowerowej do Durowa, 2 dotyczy urządzenia placu rekreacyjnego na Osiedlu
Kaliska II w rejonie ulic Kraszewskiego i Orzeszkowej,
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- 30 sierpnia 2013r. z inicjatywy przewodniczącej komisji gościła w Wągrowcu
grupa Holendrów z gminy De Bilt, która od 23 lat współpracuje z gminą
Mieścisko. Goście spotkali się w urzędzie
z Zastępcą Burmistrza
Panem Grzegorzem Kamińskim, zwiedzili Muzeum Regionalne, klasztor,
Szkołę Muzyczną, Hospicjum i MDK. Bardzo duże wrażenie zrobił na
gościach film Tomasza Bagińskiego Animowana historia Polski w wersji 3D,
promujący Polskę na EXPO 2013 w Szanghaju. Na koniec skorzystali z oferty
Aquaparku i byli nią mile zaskoczeni,
- 18 września 2013r. odbyło się posiedzenie wspólne komisji, w którym
uczestniczyli wszyscy radni. Przedmiotem posiedzenia była informacja
o przebiegu wykonania budżetu,
- 25 września 2013r. gościem komisji był sędzia Sądu Rejonowego dla
Nieletnich Pan Rafał Agaciński oraz pedagodzy szkolni i asystenci rodzin.
Komisja zapoznała się z problemami przestępczości, mechanizmami, które
prowadzą do tego, ze nieletni stają przed sądem, trudnościami pedagogów
w pracy z powodu braku narzędzi dyscyplinujących. Poznaliśmy dane
statystyczne na dzień 24 września: 213 nieletnich jest pod nadzorem, 151 ma
kuratora, 12 przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
2 w Zakładzie Poprawczym, 1 W szpitalu, 47 ma inne środki wychowawcze
(Margonin, Budzyń, Wągrowiec). W drugiej części posiedzenia pedagodzy
szkolni i asystenci rodzin przedstawili problemy z jakimi muszą się zmierzyć.
Zwracali uwagę na to, by w statutach szkół znalazły się jasne, konkretne
zapisy dotyczące systemu dyscyplinowania uczniów, a co za tym idzie
procedury z tym związane i konsekwentne działania. Nie poznaliśmy tylko
sytuacji w Szkole Podstawowej nr 4, gdyż pani pedagog opuściła posiedzenie.
Pedagodzy wnioskowali o pomoc psychologiczną chociażby 2 godziny
tygodniowo, a w gimnazjum więcej,
- w dniach 18-22 września wraz z Danutą Strzelecką i Krzysztofem Poszwą
reprezentowaliśmy Wągrowiec w zaprzyjaźnionym węgierskim mieście Gyula.
Uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej realizację unijnego projektu
dotyczącego pomocy ludziom starszym oraz w uroczystościach związanych z
50-leciem współpracy Gyula z włoskim miastem Budrio. Jednocześnie
zostaliśmy zaproszeni do współpracy w realizacji następnego projektu,
przedmiotem którego analiza warunków życia rodzin w UE,
- 10 października odbyło się posiedzenie wyjazdowe w MDK, tematem
którego była oferta kulturalna placówki. W posiedzeniu oprócz dyrektora
uczestniczyli pracownicy: Tomasz Kotwica, Lech Szymanowski, Ryszard
Dereżyński, Daniel Hilbrecht, Miłosz Drążkiewicz. Zespól przedstawił bogata
ofertę muzyczną, fotograficzną, wystawienniczą, plenerową, kinową, teatralną
warsztatową oraz kalendarz koncertów do końca roku, łącznie z koncertem
noworocznym.
10 października uczestniczyła w MBP w spotkaniu autorskim Pana Izydora
Wegneke, który promował swoja książkę ”Dziękuję braciom Węgrom”. Warto
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byłoby pomyśleć, aby w przyszłym roku Pan Wegenke mógł być członkiem
delegacji do Gyula, co jest jego marzeniem.
15 października Pan Roman Werda uczestniczył w spotkaniu z pracownikami
oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 23 października odbyło się posiedzenie, przedmiotem którego były
materiały sesyjne. Wszystkie projekty uchwał komisja przyjęła jednogłośnie
lub większością głosów. Sformułowano dwa wnioski:1) dotyczy ogrodzenia
wszystkich placów zabaw w mieście, 2)adresowany jest do Wydziału Oświaty
i dyrektorów szkół o występowanie dla nauczycieli o nagrody kuratora,
ministra, resortowe i państwowe,
- 25 października uczestniczyła w otwarciu wystawy twórczości artystycznej
wągrowczanki Elżbiety Bąkowskiej w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu.
W okresie międzysesyjnym członkowie komisji uczestniczyli w uroczystej sesji,
obchodach rocznicowych i imprezach organizowanych przez MBP, Muzeum
Regionalne, MDK.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 5 posiedzeń:
10, 19 i 24 września oraz 15 i 22 października.
- 10 września Komisja analizowała aktualnie obowiązujące Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Wągrowca. Z tematem radnych zapoznała Pani Paulina Radecka i Pan
Krzysztof Tchórzewski. Podczas posiedzenia radni dyskutowali o inwestycjach
drogowych prowadzonych obecnie i przygotowywanych do realizacji. Radni
pytali o obwodnicę Kcyńska – Durowo oraz o rondo Lipowa – Kcyńska.
- 19 września odbyło się wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady.
Tematem posiedzenia było omówienie i analiza Zarządzenia Nr 97/2013
Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Wągrowca
za I półrocze 2013 r. Wspólne posiedzenie otworzyła Pani Barbara Linetty –
Przewodnicząca Komisji Budżetowej. Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2013 r. i informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r., informacja z przebiegu wykonania
planu finansowego Miejskiego Domu Kultur, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Muzeum Regionalnego i Ośrodka Sportu i Rekreacji została przez radnych po
dyskusji przyjęta. Na posiedzeniu byli obecni: Pan Tomasz Pachowicz –
Skarbnik Miejski, Pani Ewa Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Pani Małgorzata Kranc – Dyrektor Muzeum Regionalnego, Pani
Halina Kędzierska – Główna Księgowa Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- 24 września radni zapoznali się z przebiegiem przygotowań i zamierzeń
projektowych rewitalizacji budynku dworca PKP, jego otoczenia oraz koncepcji
zagospodarowania terenu wraz z systemem organizacji ruchu na tym terenie.
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Grzegorz Kamiński –
Wiceburmistrz Miasta, Pan Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału
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Infrastruktury, Architektury i Ekologii, Pan Marcin Ptak – stażysta Urzędu
Miejskiego w Wągrowcu. Pan Wiceburmistrz z Panem Krzysztofem
Tchórzewskim szczegółowo przedstawili koncepcję techniczną przebudowy
dworca i terenów przyległych do południowej części kompleksu dworca. Radni
zostali poinformowani o sposobie i źródłach finansowania inwestycji.
- 15 października Komisja gościła na swoim posiedzeniu Pana Jerzego
Fiszbacha Dyrektora Generalnego Dalkia Wągrowiec Sp. z o.o. Dyrektor
Spółki poinformował członków Komisji o zabezpieczeniu energii cieplnej dla
odbiorców z terenu miasta. Poinformował o planach inwestycyjnych Spółki
i kierunkach rozwoju produkcji energii cieplnej i elektrycznej (jako produktu
ubocznego). Dyrektor poinformował o perspektywicznym wykorzystaniu
biomasy do produkcji energii elektrycznej.
- 22 października Komisja zajęła się analizą zagadnień objętych porządkiem
obrad planowanej XXX Sesji Rady Miejskiej. W posiedzeniu uczestniczyli
zaproszeni goście: Pan Grzegorz Kamiński – Wiceburmistrz Miasta, Pan
Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii, Pan Akadiusz Kiszka – Specjalista Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii, Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta, Pan Tomasz
Pachowicz – Skarbnik Miejski, Pan Ryszard Walkowiak – Kierownik Wydziału
Oświaty.
Punkt 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - Komisja przyjęła jednogłośnie – 9
- za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących.
Punkt 7 porządku obrad: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2013 r. - Komisja przyjęła głosami - 9 - za, 0 przeciw, 1 – wstrzymujący.
Punkt 8 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości - Komisja przyjęła wraz z
poprawką obniżenia stawki w punkcie 2b do kwoty 18,90 zł głosami - 4 za, 2 - przeciw, 4 – wstrzymującymi.
Punkt 9 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania
psów - Komisja przyjęła głosami - 5 - za, 4 - przeciw, 0– wstrzymujących.
Punkt 10 porządku obrad: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
opłaty targowej - Komisja przyjęła głosami - 8 - za, 0 - przeciw, 0 –
wstrzymujących.
Punkt 11 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok - Komisja
przyjęła jednogłośnie - 9- za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących.
Punkt 12 porządku obrad: Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
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Wągrowca - Komisja przyjęła głosami 9- za, 0 - przeciw, 1 –
wstrzymującym.
Punkt 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie i realizację przez Gminę miejską Wągrowiec projektu „E-usługi
dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Komisja przyjęła jednogłośnie - 9 - za, 0 przeciw, 0 – wstrzymującym.
Punkt 14 porządku obrad: Informacja o działalności placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2012/2013 Komisja przyjęła
Punkt 15 porządku obrad: Informacja o podmiotach wyznaczonych do
przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na
cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej wraz z opinią Sądu
Rejonowego w Wągrowcu dotyczącą potrzeb w tym zakresie - Komisja
przyjęła.

ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W dyskusji nad przedłożoną informacją głos zabrali radni:
- Krzysztof Poszwa pytał Burmistrza Miasta o:
- kulisy odwołania Dyrektora Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych oraz o stanowisko miasta w tym zakresie,
- kwestię składowania odpadów zielonych na terenie Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – kto podjął taką decyzję, czy było
to jednorazowe zdarzenie,
- zbycie udziałów w Spółce DALKIA – wstępny harmonogram działań miasta,
- budowę pasażu łączącego ulicę Kolejową z Rynkiem - z uwagi na fakt, że
miasto nie otrzymało na to zadanie pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica
– czy miasto ma inny pomysł na realizację tego zadania,
- stanowisko i wnioski w sprawie rankingu, który ukazał się w czasopiśmie
„Wspólnota”, a dotyczył zamożności mieszkańców,
- Jarosław Wilk prosił o wyjaśnienie dlaczego o sprawie dotyczącej zakupu
energii przez miasto w 2012 r. dowiaduje się z prasy oraz o informację
w temacie rocznic ślubu i urodzin (90, 95) mieszkańców naszego miasta,
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- Dionizy Macioszek pytał o powód podwyżki czynszu za najem lokali
mieszkalnych i socjalnych, które znajdują się w zasobach naszego miasta
oraz o procent tych podwyżek,
- Mieczysław Spychaj pytał o powody wysokiej podwyżki cen za ciepłą wodę
w blokach przy ulicy Wróblewskiego oraz jakiego terenu dotyczy zarządzenie
Burmistrza w sprawie najmu gruntu na terenie bazaru przy ulicy Kasprowicza
i czy prawdą jest, że stoiska handlowe z bazaru mają być przeniesione pod
dach marketu POLO.
W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził:
- odwołanie prezesa MSOK-u leżało w kompetencji Rady Nadzorczej.
Przyczyną rozwiązania umowy o pracę było nie udzielenie prezesowi
absolutorium za 2012 rok,
- w sprawie składowania odpadów zielonych na terenie MPWIK – decyzja nie
do końca przemyślana. Odpady zostały wywiezione na składowisko do Piły,
- w sprawie sprzedaży udziałów w spółce DALKIA – procedura w toku miasto czeka za ofertą,
- w sprawie budowy pasażu – inwestorem jest spółka WTBS – rozważana jest
propozycja ewentualnego finansowania inwestycji z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,
- w sprawie rankingu – Wągrowiec nie jest miastem zamożnym, ocenie
podlegało wiele wskaźników, nigdy nie byliśmy na czele takiego rankingu ani
na końcu,
- w sprawie zarządzenia Burmistrza w sprawie najmu gruntu na bazarze dotyczyło to przedłużenia umowy dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy
oraz, że nic nie wie o przeniesieniu targowiska pod dach nowego marketu.
Jeżeli sieć POLOMARKET chce wydzierżawić handlującym miejsca na
galeriach to my jako miasto nie mamy na to wpływu,
- dostawcą ciepła do bloków przy ulicy Wróblewskiego jest spółka Dalkia (jest
to sprawa pomiędzy wspólnotą mieszkańców, a spółką Dalkia),
- Burmistrz też o wielu sprawach dowiaduje się z prasy, sprawa z „prądem”
jest w toku - toczy się od roku. Jak tylko zostanie zakończona to radni jako
pierwsi zostaną o tym powiadomieni,
- z obowiązku Burmistrz Miasta może dekorować medalami małżeństwa, które
obchodzą 50 rocznicę ślubu. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć do USC
zainteresowani lub rodzina. W pozostałych przypadkach Urząd ogranicza się
do wysyłania listów gratulacyjnych. Powiedział też, że jeżeli rodzina życzy
sobie udziału Burmistrza w takiej uroczystości, jest zawsze otwarty,
- podwyżka czynszu będzie obowiązywać od 1 lutego 2014 roku - ostatnia
podwyżka była 2 lata temu. Maksymalna stawka od 1m2 wzrośnie z 4,70 zł do
5,17 zł.
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ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pana Marcelego Kamińskiego.
Mandat radnego wygasł wskutek śmierci.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pana
Marcelego Kamińskiego.
Uchwała Nr XXX/190/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 6
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 wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym zlokalizowanym na
os. Bedychowo w Wągrowcu występuje potrzeba określenia stawki dotacji
przedmiotowej na utrzymanie powyższego obiektu.
Do wyliczenia stawki przyjęto następujące założenia:
- planowane koszty (rocznie) - 9 084,00 zł
- deficyt do pokrycia (rocznie) - 9 084,00 zł
- liczba miesięcy - 12
Stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie powyższego placu zabaw
wyniesie zatem 757,00 zł miesięcznie.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Jarosław Wilk pytał o zakres obowiązków dozorcy boiska.
W odpowiedzi radnemu Burmistrz Miasta powiedział, że do podstawowych
obowiązków dozorcy tego obiektu będzie prowadzenie nadzoru, ochrona
przed dewastacją, utrzymanie porządku, zimą odśnieżanie itp.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 17 - głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXX/191/2013 stanowi załącznik nr 5 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 autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która obejmowała następujące zmiany:
• pismem Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań własnych o kwotę 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
• pismem Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań własnych o kwotę 172.236,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
• pismem Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań własnych o kwotę 125.706,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
• pismem Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań własnych o kwotę 27.026,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę
dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
• pismem Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań własnych o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym. Wkład własny do realizowanego zadania w wysokości 13.334,00
zł uzupełnia się zmniejszając o powyższą kwotę rezerwę celową utworzoną
na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark
Wągrowiec Sp. z o.o.,
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• pismem Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań zleconych o kwotę 2.645,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie
wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania
zlecone,
• pismem Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację
zadań zleconych o kwotę 1.631,45 zł, z przeznaczeniem na zwrot części
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
W związku z przedstawioną autopoprawką zmianie uległy następujące
wielkości ujęte w projekcie uchwały:
1) łączna kwota dochodów – po zmianie – 64.426.723,23 zł,
2) dochody bieżące – po zmianie – 61.858.455,23 zł,
3) łączna kwota wydatków – po zmianie – 68.197.022,23 zł,
4) wydatki bieżące – po zmianie – 59.109.604,23 zł,
5) rezerwa celowa utworzona na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia
dla Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. – po zmianie – 453.152,00 zł.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
pismem Nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 roku zwiększył
plan dotacji celowych o kwotę 86.970,00 zł, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”.
Pismem Nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych
o kwotę 2.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek
na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej.
Pismem Nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych
o kwotę 172.236,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych.
Pismem Nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych
o kwotę 125.706,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków
stałych.
Pismem Nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych
o kwotę 27.026,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości
250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy.
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Pismem Nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań własnych
o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wkład własny do
realizowanego zadania w kwocie 13.334,00 zł uzupełnia się zmniejszając
o powyższą kwotę rezerwę celową utworzoną na ewentualną spłatę
udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.
Pismem Nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych
o kwotę 2.645,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na
ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone.
Pismem Nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych
o kwotę 1.631,45 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych.
W związku z kończącym się wraz z rokiem bieżącym okresem realizacji
projektów współfinansowanych ze środków unijnych konieczne jest
skorygowanie planów dochodów
i wydatków w zakresie realizowanych projektów. W zakresie projektu pn.
„Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta
Wągrowca” plan dochodów zmniejsza się o 109.000,00 zł, a plan wydatków
zmniejsza się o 25.000,00 zł. Natomiast w zakresie projektu pn. „Pałuki –
nowoczesna formuła interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach
i wydarzeniach kulturalnych promujących miasto Wągrowiec” plan dochodów
zmniejsza się 98.000,00 zł, a plan wydatków zmniejsza się o 85.000,00 zł.
Równocześnie by zrównoważyć budżet zwiększa się plan dochodów z tytułu
podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 97.000,00 zł.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 150.000,00 zł, w tym:
· w dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami
i nieruchomościami – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 65.000,00 zł,
· w dziale Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami
i nieruchomościami – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 85.000,00 zł zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków
dotyczący zakupów nieruchomości na cele publiczne. Plan wydatków
związany z wykupami nieruchomości na cele publiczne zwiększa się
dodatkowo o 60.000,00 zł, które pochodzą z przesunięć między paragrafami
w ramach działu.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 11.200,00 zł, w tym:
· w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy gmin – wpływy z różnych
Dochodów - 10.000,00 zł
· w dziale Pomoc społeczna rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
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ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wpływy z różnych dochodów - 1.200,00
zł zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków dotyczący
kosztów
postępowania
sądowego
i
prokuratorskiego
związanych
z dochodzeniem zaległości podatkowych i cywilnoprawnych.
Plan dochodów własnych w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się
o 30.000,00 zł, w tym:
o w rozdziale Szkoły podstawowe - 12.000,00 zł:
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000,00 zł
– wpływy z różnych dochodów 2.000,00 zł
· w rozdziale Przedszkola - 10.000,00 zł:
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.000,00 zł
o w rozdziale Gimnazja - 8.000,00 zł:
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8.000,00 zł
zwiększając jednocześnie plan wydatków budżetu o 30.000,00 zł, w tym:
Oświata i wychowanie
- dotacja celowa dla Gminy Rogoźno w związku z koniecznością refundacji
kosztów ponoszonych przez Gminę Rogoźno na dziecko z terenu miasta
Wągrowca uczęszczającego do przedszkola prowadzonego na terenie
powyższej gminy 2.130,00 zł
- dotacja podmiotowa przekazywana do niepublicznych przedszkoli z terenu
miasta 27 .870,00 zł
O kwotę 66.848,00 zł zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na
ewentualną spłatę udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark Wągrowiec
Sp. z o.o. na co pozwala terminowa spłata przez Spółkę rat kapitałowych oraz
odsetek od poręczonego przez miasto kredytu. Uwolnione w powyższy sposób
środki pieniężne przeznacza się na realizację następujących zadań:
Edukacyjna opieka wychowawcza
- wkład własny do środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym - 13.334,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.514,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie
przekazanego w zarządzanie placu zabaw i kompleksu rekreacyjnosportowego
– lokalizacja os. Berdychowo – na 2 miesiące bieżącego roku
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 52.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w związku
z koniecznością zmiany lokalizacji agregatów chłodniczych oraz
przeprowadzenia modernizacji kasy kina 49.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w związku
z możliwością zakupu wartościowych materiałów muzealnych 3.000,00 zł
Odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja
dokumentacji dla zadania pn. ‘Budowa ulic: S. Mikołajczyka, K. Bonowskiego,
W. Kowalskiego w Wągrowcu’” o wartości 50.000,00 zł, zwiększając
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jednocześnie o powyższą kwotę plan wydatków na zakupy bieżące związane
z utrzymaniem dróg miejskich. Odstępuje się również od realizacji zadania
bieżącego o wartości 75.200,00 zł wprowadzonego do budżetu celem
przyłączenia do sieci energetycznej działek inwestycyjnych zlokalizowanych
przy ul. 11 Listopada. O wartość uwolnionych środków zwiększa się plan
wydatków majątkowych dla zadania pn. „Zakup pojazdu do obsługi dróg
i terenów gminnych”.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu decyzją z dnia 17 czerwca br. umorzył kwotę 70.000,00 zł
pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. „Rekultywacja jeziora
Durowskiego”. W związku z powyższym o kwotę 70.000,00 zł zmniejsza się
planowane rozchody budżetu zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę
plan wydatków dla zadania bieżącego - „Rekultywacja jeziora Durowskiego”.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 700,00 zł w zakresie
uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów
nienależnie pobranych zasiłków stałych.
O 15.000,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu usług realizowanych
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadzając jednocześnie do budżetu
zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodnika z kostki brukowej
łączącego boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni z szatniami.
W następstwie analizy wykonania strony dochodowej budżetu dokonuje się
zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 95.500,00 zł z tytułu odsetek
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby
fizyczne, zmniejszając jednocześnie plan dochodów
o tę samą kwotę, w tym:
- wpływy z różnych opłat wnoszone przez osoby prawne - 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 50.000,00 zł
- opłata od posiadania psów - 25.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł
W zakresie dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej zwiększa się o 10.000,00 zł plan dotyczący wpływów z usług
w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę plan
dochodów dotyczący wpływów z usług w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy
społecznej.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – rozchody zmniejsza się o 70.000,00
zł w związku z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na
zadanie pn. „Rekultywacja jeziora Durowskiego”,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
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- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zwiększenie planu
przychodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 165.000,00 zł
i zwiększenie planu kosztów o kwotę 158.320,00 zł (korekta na wniosek
Kierownika Jednostki) oraz równoczesne zwiększenie planu przychodów
i kosztów o wartość zwiększenia dotacji przedmiotowej – 1.514,00 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Jarosław Wilk pytał o wpływy do budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów
oraz kosztów poboru tej opłaty,
- radny Mieczysław Spychaj pytał o wpływy do budżetu z tytułu nałożonych kar
za składowanie odpadów zielonych na terenie naszej spółki – Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (oczyszczalnia ścieków).
Na pytanie radnego Jarosława Wilka odpowiedzi udzielił Skarbnik Miejski
i powiedział, że wpływy do budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów w br.
wyniosły ponad 40.000 zł na plan 69.000 zł, koszty poboru to prowizja ok.
3.500 zł.
Na pytanie radnego Mieczysława Spychaja odpowiedzi udzielił Kierownik
Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii i powiedział, że w lipcu została
nałożona kara w granicach 8.000 zł.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 11 - głosami „za”, 2 głosami „przeciw” przy 5 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXX/192/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Wniósł też w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały (uwzględniająca wniosek Komisji Rozwoju Miasta), która polegała na
obniżeniu o 10 groszy rocznej stawki podatku od nieruchomości od budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej ( z 19,00 zł na 18,90 zł).
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że obowiązek podatkowy
w podatku od nieruchomości wprowadza ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. –
o podatkach
i opłatach
lokalnych
(Dz. U. z 2010 r.
Nr
95,
poz.
613 z późn. zm.), która w art. 3 ust. 1 określa szczegółowo podatników tego
podatku. Zgodnie natomiast z treścią art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy,
rada gminy w drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe
od stawek maksymalnych określanych corocznie przez Ministra Finansów.
W oparciu o uprawnienia zawarte w art. 5 ust. 1 Rada Miejska w Wągrowcu
określa wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości dla
poszczególnych rodzajów przedmiotu opodatkowania, które będą
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r. Projekt niniejszej uchwały został
poddany konsultacjom społecznym w dniach od 11 do 25 października
2013 roku, zgodnie z trybem i zasadami określonymi w uchwale Rady
Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/93/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie miejskiej
Wągrowiec. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie, lub wnioski.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez
Skarbnika.
Rada Miejska 12 głosami „za” przy 6 – głosach „wstrzymujących”
postanowiła obniżyć roczną stawkę podatku od nieruchomości od budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej z 19,00 zł do 18,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wprowadzoną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 6 – głosami „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXX/193/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania
psów.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że obowiązujące przepisy
ustawy o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobowiązują wszystkie gminy w Polsce do zapewnienia pełnej ochrony
zwierzętom bezdomnym. Przyjęty przez Radę Miejską w Wągrowcu „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Wągrowca w 2013 roku” zakłada, iż koszt realizacji zadań
z niego wynikających wyniesie 94,8 tys. zł. Największą pozycję kosztową
powyższego programu stanowią wydatki związane z wyłapywaniem
bezpańskich psów, ich dostarczaniem do schroniska oraz późniejszym
pobytem tych zwierząt w schronisku. W roku 2012 powyższe koszty
przekroczyły kwotę 80 tys. zł, a w okresie III kw. br. wydatkowano na
powyższy cel ponad 70 tys. zł (tendencja wzrostowa). Obowiązywanie opłaty
od posiadania psów ma zatem zrekompensować w pewnym stopniu koszty
jakie ponosi budżet miasta zapewniając opiekę psom porzuconym przez
właścicieli. Mając na uwadze trudną sytuację materialną części mieszkańców,
którzy są w posiadaniu psów, ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów w wysokości 54,00 zł od jednego psa, przy stawce maksymalnej na
rok 2014 określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów wynoszącej 121,01
zł. Uchwała w swej treści zawiera również zwolnienie przedmiotowe,
zwalniające z obowiązku wnoszenia opłaty właścicieli psów pochodzących ze
schroniska dla zwierząt bezdomnych. Podstawą do skorzystania
z powyższego zwolnienia będzie umowa adopcyjna zawarta ze schroniskiem.
Projekt niniejszej uchwały został poddany konsultacjom społecznym w dniach
od 11 do 25 października 2013 roku, zgodnie z trybem i zasadami określonymi
w uchwale Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XV/93/2012 z dnia 23 lutego 2012
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w Gminie miejskiej Wągrowiec. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne
opinie, lub wnioski.
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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 18 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, 7 – głosami „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XXX/194/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 10
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
opłaty targowej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że w związku ze śmiercią
Pana Tadeusza Moszyńskiego - inkasenta opłaty targowej, konieczne jest
wyznaczenie osoby, która będzie pełnić obowiązki w powyższym zakresie.
Rada Miejska w Wągrowcu wyznacza zatem Panią Danutę Moszyńską na
inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Kasprowicza oraz na
pozostałym obszarze miasta. W razie niemożności poboru opłaty przez Panią
Danutę Moszyńską zastępstwo będzie pełnić Pani Iwona Zygaj.
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 18 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XXX/195/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1835.

20

minutową

przerwę
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ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak
w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że działalność
i zaangażowanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność w sferze pożytku publicznego jest istotą funkcjonowania
społeczeństwa
obywatelskiego.
Program
współpracy
jest
jednym
z podstawowych dokumentów określających zakres i zasady współdziałania
Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego,
natomiast obowiązek jego uchwalenia wynika z ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Program współpracy określa m.in. cele, obszary
współpracy, priorytetowe zadania, a także formy i tryb ich zlecania w 2014
roku. Przedłożony Program opracowany został przy współudziale organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze
pożytku publicznego na terenie miasta Wągrowca. Projekt Programu
współpracy skonsultowany został z organizacjami pozarządowymi zgodnie
z uchwałą nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt
Programu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, z prośbą o zgłaszanie uwag
i opinii na jego temat. Nie zgłoszono uwag do projektu Programu współpracy,
wobec czego prosił o przyjęcie przez Radę Miejską przedstawianego
Programu.
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 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
programu współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2014 rok.
Uchwała Nr XXX/196/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury, Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku.
Wniósł tez w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która polegała na dopisaniu dodatkowego paragrafu po
paragrafie pierwszym o treści – „Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta Wągrowca”. Zapis paragrafu drugiego stał się paragrafem
trzecim.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że projektowana zmiana
uchwały, spowodowana jest wystąpieniem mieszkańca Szamotuł oraz
Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, którzy wnieśli o dokonanie zmian
niektórych zapisów w uchwale Nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 18 grudnia 2012 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 355). Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu,
powołując się na uprawnienia do kontrolowania uchwał samorządów
terytorialnych, wynikające z art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599 z późn. zm.), wniosła
o korektę regulacji wykraczających poza katalog zagadnień określonych w art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), poprzez:
„zmianę:
- § 12 ust. 2 wymienionej uchwały, polegającą na wyeliminowaniu zapisu
o tym, że właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania za
okres 2 ostatnich lat dowodów opłat oraz umów dotyczących świadczenia
usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu okazania
wymienionych
dokumentów
instytucjom
kontrolnym,
posiadającym
uprawnienia do przeprowadzenia kontroli,
- § 15 ust. 3 wymienionej uchwały, polegającą na wyeliminowaniu zapisu
o zakazie wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku
publicznego a w szczególności na place zabaw dla dzieci, do piaskownic, na
teren kąpielisk a także placówek handlowych lub gastronomicznych oraz
innych miejsc oznakowanych stosownym zakazem przez właściciela
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nieruchomości (placówki czy obiektu) przy czym zakaz ten nie dotyczy osób
niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników,
- § 17 wymienionej uchwały, polegającą na wyeliminowaniu zapisu, iż
właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia co najmniej
raz w roku, na własny koszt deratyzacji swoich nieruchomości.”
Powyższe zostało uwzględnione w niniejszej uchwale, poprzez usunięcie
poszczególnych paragrafów lub zmianę ich treści a projekt proponowanych
zmian, został przesłany do Prokuratury. Mieszkaniec Szamotuł, wniósł
o usunięcie nieprawidłowego sformułowania „w przypadku zaistnienia
potrzeby”, w stosunku do określenia częstotliwości pozbywania się
komunalnych odpadów zielonych ulegających biodegradacji, z terenu
nieruchomości wielorodzinnych i niezamieszkałych. W niniejszej uchwale,
sformułowanie to zostało wyeliminowane, poprzez określenie terminu ich
usuwania. Kolejna uwaga dotyczyła braku norm dla pojemników używanych
na cmentarzach i ona również została uwzględniona w niniejszej uchwale.
Projekt uchwały zmieniającej regulamin został przekazany dnia 11
października 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wągrowcu w celu uzyskania stosownej opinii. Dnia 15 października 2013 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował niniejszy
projekt. Biorąc powyższe pod uwagę, Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
zasadne.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- radny Krzysztof Poszwa wnioskował o wykreślenie w paragrafie 1- w ust. 4
zdania o treści – „ Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne w miejscach
mało uczęszczanych, pod warunkiem, że opiekun psa ma możliwość kontroli
nad jego zachowaniem”.
Wniosek Radnego Krzysztofa Poszwy został przez Radę przyjęty
10 – głosami „za”, 5 – głosami – „przeciw” przy 3 – głosach –
„wstrzymujących”.
- radny Mieczysław Spychaj wnioskował by ust. 2 w paragrafie 1 otrzymał
brzmienie - „Odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,
z zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, a z ulic
i pozostałych nieruchomości co najmniej raz na miesiąc”.
Wniosek radnego Mieczysława Spychaja został przez Radę oddalony
7 – głosami „za”, 10 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką oraz przyjętym przez Radę wnioskiem
radnego Krzysztofa Poszwy.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw” podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku.
Uchwała Nr XXX/197/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 13
Sekretarz Miasta
- Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie i realizację przez Gminę miejską Wągrowiec projektu
„E-usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że podjęcie uchwały jest
niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu „E-usługi
dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego”, który ubiega się o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V - Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 –
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Projekt planowany
jest do realizacji w partnerstwie Powiatu Wągrowieckiego (jako lidera projektu)
z Gminą miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Miastem i Gminą Gołańcz,
Gminą Mieścisko, Gminą Wapno (partnerami projektu). Realizację projektu,
który pozwoli na wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług
publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy
ePUAP uzależnia się od uzyskania dofinansowania. Biorąc powyższe pod
uwagę, Sekretarz Miasta powiedział, że 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.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie i realizację przez Gminę miejską Wągrowiec projektu
„E-usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXX/198/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak przedstawił radnym
Informację o działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec w roku szkolnym 2012/2013.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację.

ad.pkt 15
Przewodniczący obrad przedstawił informację Burmistrza Miasta dotyczącą
złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 r. przez Zastępcę Burmistrza
Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miejskiego, 1 osobę wydającą decyzje
administracyjne w imieniu Burmistrza, 5 osób zarządzających gminną osobą
prawna (spółką prawa handlowego), 16 osób będących kierownikami
jednostek organizacyjnych gminy miejskiej. Poinformował również radnych, że
Burmistrz Miasta przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu, w ustawowym
terminie, swoje oświadczenie o stanie majątkowym za 2012 r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan dr Władysław Purczyński
przedstawił również informacje dotyczące:
- złożonych oświadczeń majątkowych za 2012 r. przez radnych Rady Miejskiej
w Wągrowcu,
- Wojewody Wielkopolskiego odnośnie złożonych oświadczeń przez
Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady,
- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wągrowcu odnośnie analizy oświadczeń
majątkowych osób wymienionych w art. 24h ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.
Ww. informacje stanowią załączniki nr 15, 16 i 17 do protokołu.
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ad.pkt 16
Sekretarz Miasta - Pan Marek Sturma przedstawił Radzie Miejskiej informację
o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie
użytecznej wraz z opinią Sądu Rejonowego w Wągrowcu dotyczącą potrzeb
w tym zakresie.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 17 i 18
Radny Dionizy Macioszek pytał Burmistrza – czy wydał zgodę na organizację
imprezy na Berdychowie w minioną sobotę 25 listopada.
Odpowiedzi na pytanie radnego udzielił Kierownik Wydziału Promocji
i Współpracy Zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak i powiedział, że nie była to
impreza masowa, zatem Burmistrz na organizację jej nie musiał wydawać
zgody.
Radny Mieczysław Spychaj zabrał głos w sprawie ograniczenia ilości
sadzonych drzew na chodnikach.

ad.pkt 19
Wobec wyczerpania porządku obrad XXX
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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