Protokół Nr XXXI/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 23 grudnia 2013 r.
w sali Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 2015.
Otwarcia obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło do punktu 6 porządku obrad 20 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Od punktu 7 porządku obrad w Sesji uczestniczyło 21 radnych.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XXX z 28 października 2013 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący obrad prosił o wniesienie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu po punkcie 5 o treści – „Złożenie ślubowania przez
radnego”
Wniosek Przewodniczącego
jednogłośnie.

obrad

został

przyjęty

przez

radnych

Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
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i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej” – przed punktem „zapytania i
wolne wnioski”
Wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXX Sesji z 28 października 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 wstąpienia kandydata z listy Nr 18 KW
Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 1, w skład
Rady Miejskiej w Wągrowcu.
6. Złożenie ślubowania przez radnego.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenie składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz ustalenia
przedmiotu ich działania.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2033.
10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2013 r.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze środków Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę miejską
Wągrowiec do realizacji Projektu pn. „Taneczno-muzycznie idę do
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przedszkola”,
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
otrzymanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec przez niepubliczne
szkoły i przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego oraz
trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Profilaktyki

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania
planu gospodarki niskoemisyjnej.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński powiedział, że
choroba oraz pobyt w szpitalu uniemożliwił mu udział w uroczystościach
organizowanych na terenie miasta. Podziękował Wiceprzewodniczącym za
zastępstwo oraz za udział w tych imprezach.
Zapoznał też radnych z treścią dwóch pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej:
– radnego Krzysztofa Poszwy w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów,
– Rady Powiatu Wągrowieckiego (apel) w sprawie możliwości przystąpienia
miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej.
Oba pisma zgodnie z wolą Rady Miejskiej zostały przekazane Panu
Burmistrzowi.
Pierwsze
w
celu
przeprowadzenia
konsultacji
w zainteresowanym środowisku, drugie celem zajęcia stanowiska.
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ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu w listopadzie br. odbyła
trzy posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 14 listopada br., i związane
było z zapoznaniem się z informacją o funkcjonowaniu systemu
gospodarowania odpadami. Temat ten szczegółowo omówili i wyjaśnień
udzielili pracownicy Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii Pan
Arkadiusz Kiszka i Pan Marek Wierzbiński. Drugie posiedzenie odbyło się
25 listopada br. i było poświęcone analizie i ocenie projektu budżetu na 2014
rok gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie kultury, kultury fizycznej
i sportu, pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
W związku z powyższym w posiedzeniu uczestniczyli i swoje plany
przedstawili:
- Dyrektor Biblioteki Miejskiej – Pani Ewa Byczyńska
- Dyrektor Muzeum Regionalnego – Pani Małgorzata Kranc
- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury – Pan Włodzimierz Naumczyk
- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Piotr Łuszcz
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Pani Lidia Kozdęba.
Trzecie posiedzenie, odbyło się 28 listopada br. i było posiedzeniem
wspólnym stałych komisji Rady Miejskiej. Posiedzenie to poświęcone było
zapoznaniu się z projektem budżetu miasta Wągrowca na 2014 rok oraz
omówieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014 2033. Zarówno projekt budżetu jak i Wieloletnią Prognozę Finansową
zreferował Skarbnik Miejski Pan Tomasz Pachowicz. W posiedzeniu
uczestniczył również Z-ca Burmistrza Pan Grzegorz Kamiński. W grudniu
odbyły się również trzy posiedzenia. Pierwsze posiedzenie miało miejsce
5 grudnia br. i poświęcone było zapoznaniu się z aktualną koncepcją
rozbudowy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Oprócz dyrektor Muzeum
Pani Małgorzaty Kranc w posiedzeniu komisji uczestniczyli autorzy nowej
koncepcji rozbudowy muzeum Panowie: Jacek Glapiak – architekt,
przedstawiciel firmy handlowo - usługowej „ABACUS” oraz Bronisław Pędzisz,
reprezentant Biura Usług Projektowych, który zapoznał członków komisji
z kosztami szacunkowymi przebudowy i rozbudowy budynku muzeum.
Członkowie Komisji są pełni podziwu za konsekwencję i wizję, a także
zaangażowanie Pani dyrektor w podejmowanych działaniach dla potrzeb
kierowanej przez siebie placówki. Pierwsza część posiedzenia, które odbyło
się 12 grudnia br. dotyczyła zapoznaniu się z projektami uchwał na najbliższą
sesję Rady Miejskiej. Wszystkie omówione projekty uchwał zostały przez
członków Komisji Budżetowej w większości zaopiniowane pozytywnie.
Projekty uchwał przedstawili i w posiedzeniu uczestniczyli:
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- Wiceburmistrz – Pan Grzegorz Kamiński,
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz,
- Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak.
Natomiast część druga posiedzenia po raz kolejny poświęcona była projektowi
budżetu miasta Wągrowca na 2014 rok, ponadto zapoznaniu się z opiniami
komisji stałych Rady Miejskiej do przedmiotowego projektu budżetu.
Projektowi budżetu na 2014 rok poświęcone było również kolejne posiedzenie
komisji, które odbyło się 19 grudnia br. Podczas tego posiedzenia członkowie
komisji zapoznali się również z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Projekt uchwały
zreferował Pan Marek Wierzbiński – specjalista w Wydziale Infrastruktury,
Architektury i Ekologii. Na posiedzeniu wniosek niezwiązany z budżetem
złożył radny Mieczysław Spychaj, a dotyczył on „ wymiany lamp na ulicy
Rzecznej (od strony ulicy Rygielskiej) ze względu na bezpieczeństwo
przechodzących tam dzieci i młodzieży do szkół”. Powyższy wniosek
członkowie komisji przyjęli jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że w okresie międzysesyjnym
Komisja odbyła 6 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej:
- 6 listopada na posiedzeniu wyjazdowym Komisja poznała warunki i formy
pracy opiekunek środowiskowych oraz problemy z tym związane,
- 20 listopada Komisja zapoznała się szczegółowo z projektem budżetu
dotyczącym oświaty, kultury, sportu i polityki społecznej na rok 2014,
- 28 listopada miało miejsce pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2014
i prezentacja WPF na lata 2014-2033, było to wspólne posiedzenie komisji,
- 4 grudnia Komisja zajmowała się analizą wniosków do budżetu oraz
sporządzeniem opinii dotyczącej budżetu, która brzmiała:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej projekt budżetu
zaopiniowała pozytywnie. Pozostaje nadal na stanowisku realizacji
wniosku z 20 listopada 2013 r. dotyczącego rewaloryzacji 2%. Przy
planowaniu podwyżek należy uwzględnić zwiększenie uposażenia
opiekunek środowiskowych i najmniej zarabiających pracowników
obsługi. Komisja, biorąc pod uwagę wypowiedz Pana Grzegorza
Kamińskiego na posiedzeniu komisji wspólnych w dniu 28 listopada
aprobuje wprowadzenie podwyżek z dniem 1 lipca 2014 r. ze spłatą od
1 stycznia 2014 roku.
- 11 grudnia Komisja analizowała materiały sesyjne i zatwierdziła opinie
budżetu. Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie,
- 18 grudnia Komisja zapoznała się z działalnością organizacji
pozarządowych zajmujących się turystyką, rekreacją, a zarazem promocją
miasta. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PTTK, Klubu Szarotka,
Klubu Kajakowego Zimorodek, Klubu Rowerowego Pałuki Tur. Podczas
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dyskusji zasugerowano, że można byłoby promować miasto lepiej poprzez
banery, namioty, czy przystań dla kajakarzy przy parkingu koło muzeum,
- w listopadzie z inicjatywy przewodniczącej Komisji odbyły się szkolenia
i warsztaty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Miejskim Ośrodku
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Prowadził je
psycholog Roman Pomianowski. Jako przewodnicząca Komisji uczestniczyła
w uroczystości nadania tytułu Mecenas Kultury 2013, w uroczystym spotkaniu
z okazji realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja Wągrowczan – Równe
Szanse” oraz spotkaniach opłatkowych w Środowiskowym Domu
Samopomocy i Domu Seniora w Wągrowcu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 5 posiedzeń:
2 posiedzenia w listopadzie oraz 3 posiedzenia w grudniu.
- 19 listopada Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe na terenie
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych Nowe – Toniszewo Kopaszyn. Obecni na posiedzeniu radni wysłuchali informacji Dyrektora
MSOK-u dotyczącej realizacji inwestycji na terenie składowiska. Radni
uzyskali odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.
- 28 listopada odbyło się wspólne posiedzenia wszystkich Komisji Rady. Na
posiedzeniu odbyła się prezentacja projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
na podstawie Zarządzenia Nr 143/2013 Burmistrza Miasta z dnia 14 listopada
2013 roku oraz prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2014-2033 na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr
143/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku. W posiedzeniu udział wzięli
zaproszeni goście:
- Wiceburmistrz – Pan Grzegorz Kamiński,
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz,
- Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak,
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski,
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak.
Radni zostali poinformowani o inwestycjach drogowych planowanych w 2014
roku. Informacja dotyczyła również priorytetowej inwestycji jaka jest remont
odcinka ulicy Wierzbowej umożliwiający swobodny, bezkolizyjny dojazd do
Fabryki Mebli, której budowa jest w fazie projektów i uzgodnień.
Priorytetowość inwestycji wynika z faktu, że budowany zakład da pracę wielu
mieszkańcom miasta i powiatu.
- 3 grudnia Komisja gościła na swoim posiedzeniu Kierownika Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej – Pana Ryszarda Spychałę i Kierownika Wydziału
Polityki Społecznej – Panią Danutę Tomaszewicz – Buchholz. W posiedzeniu
uczestniczył również Przewodniczący Rady Sportu Pan Dariusz Śmigielski.
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawił informację
z działalności zakładu za 2013 rok. Pani Kierownik Wydziału Polityki
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Społecznej poinformowała członków komisji o zasobach mieszkań
komunalnych.
- 10 grudnia radni członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał na
XXXI Sesję Rady Miejskiej. W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
- Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak,
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba,
- Specjalista Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Damian
Jaskólski.
Podczas wystąpienia Pani Lidii Kozdęby rozgorzała się dyskusja dotycząca
grupy anonimowych alkoholików. Na posiedzeniu radni przeanalizowali,
przegłosowali punkty 8,9,10,11,14 i 15. Powyższe projekty zostały przez
Komisję przyjęte.
- 17 grudnia na posiedzeniu Komisji radni członkowie Komisji analizowali
projekt uchwały budżetowej na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2033. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:
- Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński,
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski,
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz,
- Pan Ryszard Rączkowski (kandydat na radnego).
Na posiedzeniu komisji Pan Krzysztof Tchórzewski zapoznał członków Komisji
z projektem uchwały w sprawie wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej.
Po wnikliwej dyskusji radni przyjęli powyższy projekt uchwały 9 – głosami „za”,
1 – głosem „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Komisja Rozwoju Miasta projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca przyjęła 9 – głosami „za”, 1 – głosem „przeciw”
przy 1 – głosie „wstrzymującym”. Natomiast projekt uchwały w sprawie
uchwały budżetowej został przez Komisje przyjęty 6 – głosami „za”, 3 –
głosami „przeciw” przy 2 – głosach „wstrzymujących”.

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 o:
ustalenia i decyzje jakie zapadły podczas ostatniego zebrania
udziałowców Spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych,
szczególnie w aspekcie naszej inwestycji i aktualnych cen,
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- na jakim etapie jest plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie ulic: Janowiecka, Piaskowa i Gnieźnieńska,
- jakie wnioski do budżetu na 2014 rok złożyła Miejska Rada Sportu,
- stanowisko Burmistrza w sprawie apelu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie
możliwości przystąpienia miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej.
- Jarosław Wilk powiedział, że Burmistrz Miasta bardzo mocno hamuje
rozwój działalności gospodarczej w naszym mieście wydając mieszkańcom
decyzje odmowne o warunkach zabudowy, kiedy już oni otrzymali kredyt na
uruchomienie swojej firmy,
- Dionizy Macioszek w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Jarosława Wilka
powiedział, że on również otrzymał od Burmistrza odmowną decyzję
o warunkach zabudowy. Pytał również ile osób docelowo zatrudni
rozbudowująca się firma przy ulicy Straszewskiej – SAATEN UNION Sp. z o.o.
W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził:
- autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic: Janowiecka, Piaskowa i Gnieźnieńska jest na etapie zbierania
opinii różnych instytucji (Urząd, Burmistrz nie mają wpływu na to w jakim
terminie te opinie zostaną zebrane). Z chwilą kiedy one spłyną odniesie się do
nich autor projektu planu. Następnym etapem będzie dyskusja publiczna
(w okresie wiosennych). Kolejny etap to przedłożenie Wysokiej Radzie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania
omawianego terenu,
- Miejska Rada Sportu w Wągrowcu wypracowała jeden wniosek o zakup
tablicy do imprez lekkoatletycznych. Został on przekazany do rozpatrzenia
Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- w sprawie apelu Powiatu Wągrowieckiego w sprawie przystąpienia miasta
Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej powiedział, że w ostatnich dniach na ręce
Pana Przewodniczącego Rady został złożony wspomniany apel, w którym
Rada Powiatu Wągrowieckiego zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej
o wsparcie kwotą 100.000 zł tej inicjatywy. Wiodącym parterem tej inicjatywy
jest samorząd Gminy Wągrowiec. Od paru miesięcy wspólnie ze Starostą oraz
Wójtem Gminy prowadzone są w tej sprawie rozmowy. Wójt Gminy przesłał na
ręce Burmistrza wniosek o udzielenie dotacji w kwocie 100.000 zł na
adaptację pomieszczeń przy ulicy Janowieckiej (Spółki Wodne) w których to
miałaby mieć siedzibę wspomniana spółdzielnia. Na wniosek ten Burmistrz
udzielił odpowiedzi negatywnej z uwagi na fakt, że budżet na 2014 r. był już po
dyskusjach w komisjach i trudno byłoby znaleźć wolne 100.000 zł.
Zadeklarował udzielenie pomocy tej spółdzielni poprzez kierowanie zleceń,
które członkowie tej spółdzielni będą mogli wykonywać i tym zarobią na swoje
utrzymanie,
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- nie zgodził się z zarzutami radnego Jarosława Wilka jakoby miasto
hamowało rozwój działalności gospodarczej w naszym mieście wydając
odmowne decyzje o warunkach zabudowy. Powiedział że są to pojedyncze
przypadki. Każda decyzja o warunkach zabudowy ma swoją procedurę
podobną jak w przypadku uchwalania planów zagospodarowania
przestrzennego. Nim zostanie wydana trzeba zbierać opinie różnych instytucji,
w niektórych przypadkach trzeba nawet wystąpić do 50 podmiotów
i wystarczy, że jedna opinia będzie negatywna Burmistrz nie może wydać
decyzji na tak. Poprosił radnego o przekazanie w czasie przerwy tej sprawy
w celu szczegółowego odniesienia się do zgłaszanych uwag. Kończąc ten
temat powiedział, że kiedy chce się realizować jakikolwiek pomysł to musimy
mieć pewność, że na danym terenie ten cel zrealizujemy. W pierwszej
kolejności nie będąc nawet właścicielem gruntu powinniśmy wystąpić
z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i jeżeli otrzymamy
decyzje na tak to mamy podstawę by wziąć kredyt i wystąpić do Starostwa
o pozwolenie na budowę,
- docelowo nowopowstała firma przy ulicy Straszewskiej będzie zatrudniała
kilkanaście osób.
Odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Poszwy w sprawie ustaleń
i podjętych decyzji na ostatnim zebraniu udziałowców Spółki Międzygminne
Składowisko Odpadów Komunalnych udzielił Prezes tej spółki – Pan
Waldemar Szygenda powiedział, że w ustawowym terminie do 26 listopada br.
Zarząd Spółki przygotował plan finansowy na 2014 r. i przedłożył Radzie
Nadzorczej do zaopiniowania. Mówił, że plan ten przewiduje wyjątkową
specyfikę roku 2014, gdyż wiąże się z prowadzeniem inwestycji polegającej na
dokończeniu budowy zakładu utylizacji odpadów. Przetarg został już
ogłoszony 13 grudnia i jest w trakcie procedowania. Mówił też, że nie da się
w nieskończoność utrzymywać zapełniającej się pierwszej kwatery tego
składowiska i trzeba liczyć się z tym, że w roku 2014 będzie krótka przerwa
w odbiorze odpadów. Plan finansowy spółki został pozytywnie zaopiniowany
przez Radę Nadzorczą, a następnie był procedowany na Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników w grudniu br. Po dyskusji i przeanalizowaniu
różnych alternatywnych rozwiązań został również zatwierdzony. Od 1 stycznia
2014 r. cena za składowanie odpadów będzie wynosić 273 zł netto.

ad.pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy Nr 18 KW
Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 1, w skład
Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pana Ryszarda Rączkowskiego.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę wstąpienia kandydata z listy
Nr 18 KW Samorządność Wągrowiecka 2000 w okręgu wyborczym Nr 1,
w skład Rady Miejskiej w Wągrowcu - Pana Ryszarda Rączkowskiego.
Uchwała Nr XXXI/199/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkańców”
Ślubowanie złożył radny Ryszard Rączkowski.
W związku ze złożeniem ślubowania przez radnego Ryszarda
Rączkowskiego od punktu 7 porządku obrad stan radnych na sesji
wynosi 21.

ad.pkt 7
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXI/200/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 8
Przewodniczący obrad – 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.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
w Wągrowcu oraz ustalenia przedmiotu ich działania.
Uchwała Nr XXXI/201/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 9
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2013-2033.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w załączniku określającym
przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadania pn. „Rewitalizacja budynku
dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” dokonuje
się przesunięcia z roku 2013 na rok 2014 limitu dla zadania w kwocie 1 406
834 zł w związku z przesunięciem na rok 2014 realizacji głównych robót
budowlanych. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy
dostosowuje się poszczególne pozycje prognozy do aktualnego stanu
budżetu. Na rok 2014 zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego na sfinansowania zadania pn. „Rewitalizacja
budynku dworca PKP w Wągrowcu jego otoczenia oraz budowa parkingów”
w kwocie 6 406 110 zł oraz pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych
w kwocie 1 500 000 zł celem sfinansowania realizacji inwestycji. Zakłada się
pozyskanie powyższych środków zewnętrznych w ramach emisji papierów
wartościowych, których okres spłaty przypadnie w roku 2024. W związku ze
zmianami w zakresie zaciąganych zobowiązań zmianie uległa kwota długu
i prognoza spłaty zobowiązań.
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Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 13 - głosami „za”, 3 – głosami „przeciw” przy 5 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2013-2033.
Uchwała Nr XXXI/202/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 10
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:
• dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków
w zakresie środków zabezpieczonych już w budżecie co jest związane
z jego bieżącą realizacją, zgodnie z poniższymi tabelami:
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział

Rozdział
Zadania własne

801 – Oświata
i wychowanie

80101 – Szkoły
podstawowe

§

Zwiększyć

Zmniejszyć

4110

--

5 600,00

4040
4110

-7 000,00
7 000,00

7 000,00

5 600,00

--

Zadania własne

80110 – Gimnazja
80110 - ogółem

7 000,00

Zadania własne

80113 – Dowożenie uczniów do
szkół
801 – ogółem

12 600,00 12 600,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zadanie własne

853 – Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej

853 – ogółem

85395 – Pozostała
działalność

4177
4179
4217
4219
4307
4309

----4 486,00
238,00
4 724,00

2 279,00
120,00
2 207,00
118,00
--4 724,00
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Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę wielkości ujętych w treści uchwały.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
pismem Nr FB-I.3111.501.2013.4 z dnia 29 listopada 2013 roku zwiększył
plan dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 7.000,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.439.2013.4 z dnia 4 listopada
2013 roku zmniejszył plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych
o kwotę 945,00 zł, w zakresie zadań realizowanych przez ośrodki wsparcia.
Pismem Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 25 października 2013 r. Wojewoda
Wielkopolski poinformował o dokonaniu korekty planu dotacji celowej
dotyczącej realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego
o wielkości której poinformowano pismem Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia
16 września 2013 roku. Korekta polega na przeniesieniu kwoty dotacji
w wysokości 31.050,00 zł z rozdziału Przedszkola do rozdziału Oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych.
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada
2013 roku zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 179.469,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2013 roku. Z tego 42.000,00 zł zaplanowano w rozdziale
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, a 137.469,00 zł
zaplanowano w rozdziale Przedszkola.
Natomiast pismem Nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 20 listopada 2013 roku
Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonaniu korekty planu dotacji celowej
dotyczącej realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego
o wielkości której poinformowano pismem Nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia
20 listopada 2013 roku. Korekta polega na przeniesieniu kwoty dotacji
w wysokości 31.050,00 zł z rozdziału Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych do rozdziału Przedszkola.
Ponieważ na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
posiadano pełne zabezpieczenie ze środków własnych zmniejsza się
zaangażowanie środków własnych o wartość otrzymanej dotacji.
Jednocześnie w związku z pobieraniem od września br. opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za godzinę zajęć, konieczne
jest skorygowanie planu dochodów z powyższego tytułu. W związku
z powyższym plan dochodów z różnych opłat w rozdziale Przedszkola
zmniejsza się o 179.469,00 zł (wartość uwolnionych środków własnych).
Pismem Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Minister Finansów
poinformował o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2013
rok o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących
na emeryturę. O powyższe środki zwiększa się plan wydatków dotyczących
wynagrodzeń i składek w zakresie szkół podstawowych i gimnazjum.
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O kwotę 23.900,00 zł zmniejsza się planowane wydatki w dziale Świetlice
szkolne, zwiększając jednocześnie o powyższą kwotę plan wydatków
w dziale Oświata i wychowanie.
Odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup pojazdu do obsługi dróg
i terenów gminnych” o wartości 125.200,00 zł z uwagi na brak możliwości
nabycia w 2013 r. pojazdu o oczekiwanych parametrach i walorach
użytkowych. Natomiast w związku z zakończeniem realizacji zadania pn.
„Budowa ul. Kraszewskiego” zmniejsza się plan dotyczący powyższego
zadania o kwotę 100.000,00 zł. Uwalnia się zatem środki w kwocie 225.200,00
zł, z której 55.000,00 zł przeznacza się na:
Oświata i wychowanie
· zwiększenie planu wydatków w rozdziale Przedszkola (w tym 30.000,00 zł
zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli)- 39.000,00 zł
Pomoc społeczna
· budowa ogrodzenia przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 11.000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
· zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w zakresie zadań
związanych z oczyszczaniem miasta - 5.000,00 zł
natomiast o kwotę 170.200,00 zł zmniejsza się zaangażowanie wolnych
środków.
O kwotę 1.406.834,00 zł zmniejsza się dotację celową dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku
dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” co jest
związane z przesunięciem realizacji głównych robót na rok 2014. W związku
z powyższym zmniejsza się również przychody budżetu o kwotę planowanej
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 677.950,00 zł oraz
zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków o kwotę 728.884,00 zł.
O kwotę 14.000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od
działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty
podatkowej, zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan wydatków na
zakupy materiałów w zakresie zadań dotyczących utrzymania dróg miejskich.
W następstwie przeprowadzonej analizy o kwotę 250.000,00 zł zmniejsza się
planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zmniejszając równocześnie plan wydatków dotyczący realizacji zadań
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Powyższe wynika z konieczności skorygowania danych
pierwotnie przyjętych do budżetu, które były oparte wyłącznie na szacunkach.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 8.000,00 zł z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat w zakresie osób prawnych, zmniejszając jednocześnie
o powyższą kwotę plan dochodów w zakresie pozostałych odsetek
uzyskiwanych w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 320.000,00 zł, w tym z tytułu:
· podatku od nieruchomości od osób prawnych 150.000,00 zł
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· podatku od nieruchomości od osób fizycznych 100.000,00 zł
· udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 70.000,00 zł
zmniejszając jednocześnie plan dochodów o kwotę 320.000,00 zł w tym
z tytułu:
· wpływów z opłaty targowej 10.000,00 zł
· wpływów z opłaty skarbowej 30.000,00 zł
· udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 280.000,00 zł
W związku ze zwiększeniem powierzchni lokali mieszkalnych oddanych
w zarządzanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej konieczne jest
zwiększenie planowanej na 2013 rok dotacji do utrzymania powyższych lokali
o kwotę 812,00 zł. Środki na zwiększenie zabezpieczono dokonując
przeniesienia w ramach działu.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł w zakresie
uzyskiwanych i przekazywanych następnie do budżetu państwa odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – przychody budżetu zmniejsza się
o 1.577.034,00 zł w tym 899.084,00 zł to zmniejszenie zaangażowania
wolnych środków, a 677.950,00 zł to usunięta z planu przychodów pożyczka
z Banku Gospodarstwa Krajowego której termin zaciągnięcia przesunięto na
rok 2014,
- 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 – plan przychodów
zwiększa się na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
o 160.000,00 zł, a kosztów o 163.967,00 zł. Dodatkowo Plan przychodów
i kosztów ulega zwiększeniu o 812,00 zł z tytułu zwiększonej dotacji
przedmiotowej. Natomiast w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na
realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP i jego otoczenia
oraz budowa parkingów” plan przychodów i kosztów zakładu zmniejsza się
o 1.406.834,00 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska 14 - głosami „za”, 2 głosami „przeciw” przy 5 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXXI/203/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że pismem Nr DPE-4348372/2013/KK z dnia 25 listopada 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego
poinformował, że Komitet Inwestycyjny dla Inicjatywy Jessica wdrażanej
w województwie wielkopolskim podjął decyzję o udzieleniu Gminie Miejskiej
Wągrowiec pożyczki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku dworca
PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów”. Konieczność
podjęcia uchwały zmieniającej wynika z udzielenia pożyczki w kwocie o 7 500
zł niższej od kwoty wnioskowanej, a także przesunięcia na rok 2014
planowanego terminu realizacji prac budowanych na których sfinansowanie
zaciągana jest przedmiotowa pożyczka. Pozostałe warunki pożyczki
pozostają niezmienione.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za”, 6 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej ze
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.
Uchwała Nr XXXI/204/2013 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 12
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę miejską
Wągrowiec do realizacji Projektu pn. „Taneczno-muzycznie idę do
przedszkola”,
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu ogłosił konkurs w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (nr. PO
KL/9.1.1/1/13). O realizację projektu w ramach wyżej wymienionego
poddziałania mogą starać się m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność
oświatową. Najwyżej oceniane są projekty realizowane w partnerstwie
z jednostką samorządu terytorialnego, w związku z powyższym Niepubliczne
Przedszkole Taneczno-Muzyczne „Do re mi” zwróciło się do Gminy miejskiej
Wągrowiec z próbą o przystąpienie do projektu w roli partnera. Przedmiotowy
projekt pn. „Taneczno-muzycznie idę do przedszkola” uzyskał pozytywną
ocenę merytoryczną Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i został
przyjęty do realizacji. Wniosek o dofinansowanie zakłada realizację projektu
w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015. Głównym celem projektu jest
utworzenie 30 miejsc dla dzieci, które będą uczęszczać do Prywatnego
Przedszkola Taneczno-Muzycznego „Do re mi”. W ramach tego zadania
prowadzone będą zajęcia podstawowe oraz zajęcia dodatkowe (m.in. jęz.
angielski, zajęcia sportowo-korekcyjne, taneczno-rytmiczne, plastyczne oraz
logopedyczne). Udział Partnera będzie polegał na wniesieniu częściowego
wkładu własnego do wartości 91 800 zł, w okresie trwania projektu. Pozostała
kwota wkładu własnego zostanie wniesiona przez Lidera Partnerstwa. Biorąc
powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
przez Gminę miejską Wągrowiec do realizacji Projektu pn. „Tanecznomuzycznie idę do przedszkola”, współfinansowanego z Europejskiego
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Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Uchwała Nr XXXI/205/2013 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 13
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
Poinformował również radnych, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu odnośnie omawianego projektu uchwały jest pozytywna.
Ponadto w imieniu Pana Burmistrza wniósł autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały, która obejmowała następujące zmiany:
• w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich zwiększa się dla
roku 2014 o kwotę 1.406.834,00 zł limit dla zadania pn. „Rewitalizacja
budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa
parkingów” co jest związane z koniecznością przesunięcia na rok 2014
głównych prac związanych z realizacją powyższego zadania,
• w załączniku nr 1 stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową
zwiększa się wartość planowanych przychodów budżetu w celu pokrycia
deficytu o kwotę 1.406.834,00 zł (w tym 670.450,00 zł to pożyczka
z Banku Gospodarstwa Krajowego, a 736.384,00 zł to zwiększenie
planowanej emisji papierów wartościowych).
Do powyższych zmian zostały dostosowane pozostałe wymagające
uaktualnienia pozycje Wieloletniej Prognozy oraz dane zawarte
w objaśnieniach. Powiedział też, że proponowane zmiany nie wywierają
wpływu na treść samej uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 7 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
Uchwała Nr XXXI/206/2013 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1815.

15

minutową

przerwę

ad.pkt 14
Przed przystąpieniem do uchwalenia budżetu miasta na rok przyszły
Przewodniczący obrad przypomniał radnym o trybie rozpatrywania projektu
budżetu i podejmowania uchwały budżetowej zgodnym z Uchwałą Rady
Miejskiej Nr XLIII/302/2010 z 29 czerwca 2010 r.
Następnie zabrał głos Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz, który
w imieniu Burmistrza Miasta przedstawił projekt uchwały budżetowej na
2014 rok. Zapoznał również Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu nt. przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na 2014 r. - opinia pozytywna.
Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara
Linetty, która przedstawiła opinię Komisji w sprawie projektu budżetu
miasta Wągrowca na 2014 rok j.n.:
Komisja Budżetowa trzykrotnie analizowała projekt budżetu na 2014 rok. Po
raz pierwszy podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej tj.
28 listopada br., ostatni raz 19 grudnia z udziałem Z-cy Burmistrza
P. Grzegorza Kamińskiego i Skarbnika Miejskiego P. Tomasza Pachowicza,
który w poprzednich posiedzeniach również uczestniczył. Na posiedzeniu
Komisji Budżetowej w dniu 12 grudnia br. wniosek do projektu budżetu zgłosił
Klub Platformy Obywatelskiej RP. Dotyczył on następującej propozycji zmian
w budżecie:
- przeznaczenie kwoty 2.700.000 zł (Dział 600 Transport i łączność, rozdział
60016 Drogi publiczne gminne) na realizację inicjatywy stworzenia budżetu
obywatelskiego.
Przeprowadzone głosowanie w sprawie wniosku nie przyniosło
rozstrzygnięcia. Na siedmioro radnych biorących udział w głosowaniu:
3 głosowało „za”, 3 głosy były „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Należy zaznaczyć, że 2 członków Komisji było w tym dniu nieobecnych.
Powtórne głosowanie przeprowadzone w dniu 19 grudnia br. nie przyniosło
również rozstrzygnięcia.
Komisja Budżetowa złożyła wniosek o przystąpienie do tworzenia budżetu
obywatelskiego w 2014 roku pod warunkiem, że kwota pochodząca
z rozstrzygnięcia przetargów inwestycyjnych będzie wynosiła minimum 200
tys. zł. Po przeprowadzonym głosowaniu wniosek został przyjęty 6 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
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Komisja Budżetowa na swych dwóch posiedzeniach zajmowała się sprawą
podwyżki dla pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek.
W rezultacie przeprowadzonej debaty Komisja wypracowała stanowisko
zaakceptowane przez organ wykonawczy.
Stanowisko Komisji Budżetowej:
Przy najbliższych zmianach uchwały budżetowej w roku 2014, wprowadzić od
dnia 1 lipca 2014 roku podwyżkę płac w wysokości 4 % dla pracowników
Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i podległych jednostek organizacyjnych.
Komisja Budżetowa na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. nie
rozstrzygnęła kwestii przyjęcia projektu budżetu miasta Wągrowca na 2014
rok. Wynik głosowania był następujący: „za” przyjęciem projektu budżetu
głosowało 4 członków Komisji, „przeciw” było 4, przy braku głosów
„wstrzymujących się”.
Kolejno Przewodniczący obrad otworzył dyskusje nad uchwałą budżetową na
2014 rok.
W dyskusji udział wzięli radni :
- Krzysztof Poszwa powiedział, że to ostatni budżet, który obecna Rada
będzie przyjmować. W przypadku pierwszego budżetu, który został przyjęty
również z udziałem głosów rannych PO, z wielką nadzieją i szacunkiem
zastanawiał się jak przez te lata rozwój miasta i kolejne budżety będą się
układać. Mówił, że analizując zarówno poprzednie lata jak i przedstawiony
przez Pana Burmistrza projekt budżetu na 2014 rok niestety nie jest on
satysfakcjonujący. Nie jest związany z jakąkolwiek perspektywą, a przede
wszystkim wizją rozwoju miasta. Swój wywód rozpoczął od rankingu
czasopisma samorządowego „Wspólnota” odnoszącego się do najbogatszych
samorządów, tych podmiotów, które potrafią wypracować dochody, pomijając
środki europejskie – na 268 jednostek samorządowych (miast powiatowych)
zajęliśmy 263 miejsce. Mówił też o rankingu związanym z wykorzystaniem
środków zagranicznych – na 268 miast powiatowych zajęliśmy 260 pozycję.
Przypomniał, że ranking ten nie jest rankingiem prywatnych firm, który można
łatwo podważyć. Został on przygotowany przez Uniwersytet Warszawski.
W rankingu inwestycje i infrastruktura na 268 miast zajęliśmy 229 pozycję.
Powiedział, że są to fakty z którymi należy się zmierzyć i zastanowić się
w jakim kierunku nasze miasto powinno podążać. Stwierdził, że należy
pamiętać, że ten budżet związany jest z kolejnym etapem zadłużenia naszego
miasta. Środki z JESSICI, które są środkami unijnymi dotyczą pożyczki, wkład
własny do tej pożyczki budowany jest na emisji obligacji, kolejnego
instrumentu, który zadłuża miasto. Dalej mówił, że sytuacja jest na tyle
nieciekawa, że w perspektywie mamy nową perspektywę finansową UE i za
moment będziemy podchodzić do nowych projektów, gdzie w grę nie wchodzi
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pożyczka, ale dotacja finansowana w 80% i tylko 20% trzeba będzie znaleźć
i zadał pytanie czy będziemy zdolni po tego typu środki sięgnąć. Kolejna
sprawa, którą radny Krzysztof Poszwa poruszył to sprawa rewitalizacji dworca.
Powiedział, że nie jest przeciwny realizacji tego zadania jedynie czy robić go
za pieniądze pożyczone, czy tak jak wielu radnych również z koalicji rządzącej
poczekać rok czasu i podejść do finansowania tego zadania ze środków
których nie musimy oddawać. Poruszył też kwestię inwestycji, i stwierdził, że
zabrakło w tym temacie dyskusji. Wyraził zadowolenie z faktu, że w projekcie
budżetu znalazły się takie zadania jak budowa placów zabaw, skate parku
i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Stwierdził też, że
najważniejszą rzeczą jaka się udała tej Radzie to podejście do budżetu
obywatelskiego. W imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
przedstawił projekt propozycji tej inicjatywy na kwotę 2.700.000 zł, natomiast
Komisja Budżetowa przyjęła wniosek o przystąpienie do tworzenia budżetu
obywatelskiego w 2014 roku pod warunkiem, że kwota pochodząca
z rozstrzygnięcia przetargów inwestycyjnych będzie wynosiła minimum 200
tys. zł. Kończąc wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej powiedział, że nie popiera projektu budżetu na 2014 rok w tym
kształcie,
- Jarosław Wilk mówił o wdrożeniu w naszym mieście programów
oszczędnościowych, które dałyby nawet 80 % oszczędności do budżetu. Jako
przykład podał program, który pozwala wymienić stare oświetlenie sodowe na
nowoczesne oświetlenie ledowe. Przedstawił obliczenia na przykładzie
wymiany 3.000 lamp i powiedział, że w takim przypadku oszczędności do
budżetu wyniosłyby 720.000 zł. Mówił, że środki na to zadanie można
pozyskać z Funduszu Inwestycyjnego, a spłata następowałaby
oszczędności.
- Alojzy Jessa mówił, że dokonał porównania strony dochodowej,
a konkretnie dochodów własnych omawianego projektu budżetu z budżetami
poprzednich lat i stwierdził, że nigdy dotąd w takim stopniu nie obciążały one
naszych mieszkańców. Prosił też Burmistrza o odniesienie się do
następujących spraw:
- modernizacja ulicy Wierzbowej i Skrajnej. Radny powiedział, że jest za tym
aby tę inwestycję realizował zagraniczny inwestor, a nie miasto. Powiedział,
że nie jest pewny czy ten inwestor w ogóle rozpocznie budowę, a w budżecie
są już na to zadanie zaplanowane środki. Złożył propozycję przeznaczenia
części tych środków na poprawę infrastruktury drogowej w mieście,
- podziału na dwa etapy zadania – rewitalizacja dworca kolejowego i terenów
przyległych,
- rankingu dotyczącego przeznaczania środków na drogi publiczne gminne.
Kończąc wystąpienie powiedział, że budżet przyszłoroczny nie jest doskonały,
ale będzie za nim głosował.
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Przewodniczący zamknął dyskusję.
Burmistrz Miasta odniósł się do uwag zgłoszonych przez radnych w dyskusji
nad budżetem roku 2014 i powiedział:
- rankingi są różne, różne podstawy ich oceny, nie będzie w tym temacie
prowadził polemiki, bo nie ma ona większego znaczenia. Są miasta, które
w rankingach zajmują wysokie miejsca, a mieszkańcy i tak są niezadowoleni.
Powiedział, że wspólnie pracujemy dla dobra naszych mieszkańców
i większość z nich potrafi obiektywnie ocenić pracę Rady i Burmistrza.
Powiedział też że Wągrowiec należy do ścisłej czołówki miast w Polce pod
względem rozwoju infrastruktury komunalnej. Problem jaki jest do rozwiązania
to drogi. Jest to temat bardzo trudny z uwagi na koszt. Jako przykład podał
koszt remontu ulicy Kcyńskiej od ronda Kaliska do ronda Pałuckiego – 10 mln
złotych. W projekcie przyszłorocznego budżetu na wszystkie inwestycje
zaplanowano ok. 13,5 mln zł.
- w szczegółach omówił również stronę wydatkową budżetu m.in.:
• Oświata i wychowanie – 30%
• Pomoc społeczna – 18%
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 22%
• Administracja 8%. Wągrowiec należy do czołówki miast, które bardzo
oszczędnie wydaje pieniądze. Urzędnicy mają bardzo niskie pensje.
Przeciętnie na administracje w innych miastach planuje się 10%
budżetu,
• Transport i łączność – 7%
• Kultura fizyczna – 6%
• Bezp. publiczne i ochrona zdrowia – 3%
• Kultura – 3%
• Obsługa długu – 2%.
Stwierdził, że by zbilansować budżet trzeba było w przyszłorocznym
budżecie ująć środki pochodzące z obligacji, ale czy do tego dojdzie to okaże
się po zbilansowaniu roku budżetowego 2013 i okaże się inaczej, bo
powstanie np. nadwyżka.
- odnośnie środków z JESSICI na rewitalizację dworca PKP i czekania do
finansowania zadań inwestycyjnych ze środków których nie musimy oddawać
powiedział, że te 6,4 mln zł, które otrzymaliśmy na to zadanie będzie
kosztowało przyszłoroczne budżety nie dłużą kwotę - 360.000 zł. Zadał
retoryczne pytanie – czy stać byłoby miasto by te środki w całości zaplanować
w tym budżecie. Mówił, że w ubiegłych latach szereg inwestycji realizowano
w ten sposób, a dzisiaj już o tym zapomniano i podał przykłady: Rynek,
odnowa starówki i osady, aquapark itp. Stwierdził, że nie ma w Polce miasta,
które nie brałoby pożyczki czy obligacji realizując inwestycje, ale trzeba to
robić rozważnie i odpowiedzialnie. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia
budżetu wynosi niespełna 7,5%, a miasto Wągrowiec – 3,24%.
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- odnośnie środków unijnych z nowego rozdania – zapowiedzi są zupełnie
inne – jedynie drogi krajowe i wojewódzkie mają szanse na dotacje,
- nie zgodził się z radnym Alojzym Jessa co do podziału na dwa etapy zadania
inwestycyjnego – rewitalizacja dworca i terenów przyległych. Uzasadnił
to stworzeniem odpowiednich warunków dla podróżujących – budowa dwóch
parkingów – od ulicy Kościuszki i Przemysłowej. W ramach tego zadania PKP
wykona remont torów od Kauflandu do ulicy Bartodziejskiej, remont tunelu
oraz peronów wraz z zadaszeniem,
- w porównaniu z 2012 r. w mieście przybyło 7% małych przedsiębiorstw,
- zapewnił radnych, że fabryka mebli przy obwodnicy powstanie oraz
powstanie też strefa ekonomiczna – podstrefa stery słubicko – kostrzyńskiej,
- odnośnie wdrożenia programu oszczędnościowego, o którym wspomniał
radny Jarosław Wilk – Burmistrz Miasta powiedział, że zna te programy, 10 lat
temu tym sposobem wymieniono wszystkie lampy na sodowe. Dzisiaj Rada
ma podjąć uchwałę w sprawie opracowania programu gospodarki
niskoemisyjnej. Podjęcie tej uchwały umożliwi nam staranie się o środki na
realizacje m.in. takich zadań.
Następnie głos zabrał Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz i przedstawił
radnym trzy autopoprawki Burmistrza Miasta do projektu uchwały budżetowej
na 2014 rok, które obejmowały następujące zmiany:
Autopoprawka nr 1
W następstwie przystąpienia w charakterze partnera do realizacji projektu pn.
„Taneczno-muzycznie idę do przedszkola” proponuje się zwiększenie planu
dotyczącego usług obcych w rozdziale Przedszkola o kwotę 59.400,00 zł, przy
jednoczesnym zmniejszeniu o powyższą kwotę planu środków
zabezpieczonych na dotacje dla przedszkoli niepublicznych zgodnie
z poniższą tabelą.
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć
Zmniejszyć
Zadania własne
801 –
80104 – Przedszkola
2540
-59 400,00
Oświata
4300
59 400,00
-i wychowanie 80104 – ogółem
59 400,00
59 400,00

Autopoprawka nr 2
W związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu przy ul. Reja 16
i przeniesieniem Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
do siedziby Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych proponuje się zwiększyć o środki zabezpieczone w projekcie
na utrzymanie powyższego lokalu plan wydatków dotyczący realizacji szkoleń
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z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie
z poniższą tabelą.
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
Zadania własne
4 300,00
-851 –
85154 – Przeciwdziałanie 4300
Ochrona
alkoholizmowi
4400
-4 300,00
zdrowia
85154 – ogółem
4 300,00
4 300,00

Autopoprawka nr 3
W związku z przesunięciem na rok 2014 głównych prac związanych z
realizacją projektu pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego
otoczenia oraz budowa parkingów” zwiększa się planowaną dotację celową
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącą powyższego zadania
o kwotę 1.406.834,00 zł. Równocześnie stronę przychodową budżetu
zwiększa się o przesuniętą z roku 2013 część pożyczki z Banku
Gospodarstwa Krajowego w kwocie 670.450,00 zł oraz konieczny wkład
własny do zadania w wysokości 736.384,00 zł. Wkład własny na tym etapie
zabezpieczony zostanie poprzez zwiększenie planowanych przychodów ze
sprzedaży papierów wartościowych.
W przypadku podjęcia przez Wysoką Radę przedstawionych autopoprawek
zmianie ulegną wartości ujęte w §2, 3, 4 i 6 projektu uchwały w sprawie
uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok, otrzymując brzmienie:
„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok
w wysokości 72 713 169 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 57 984 848 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 14 728 321 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10 082 494 zł zostanie sfinansowany
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.”
„§ 4. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości
10 642 494 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
11 642 494 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu 1 000 000 zł.”
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Załączniki Nr 2, 3, 5 i 6 oraz uzasadnienie do uchwały zostaną dostosowane
do powyższych zmian.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad autopoprawkami, w której nikt
nie zabrał głosu.
Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do głosowanie autopoprawek
Burmistrza Miasta jak niżej:
Rada Miejska postanowiła:
- 15 głosami „za”, 5 – głosami „przeci” przy 1 głosie „wstrzymującym”
w następstwie przystąpienia w charakterze partnera do realizacji projektu pn.
„Taneczno-muzycznie idę do przedszkola” zwiększyć plan dotyczący usług
obcych w rozdziale Przedszkola o kwotę 59.400,00 zł, przy jednoczesnym
zmniejszeniu o powyższą kwotę planu środków zabezpieczonych na dotacje
dla przedszkoli niepublicznych zgodnie z poniższą tabelą.
Dział

Rozdział
Zadania własne
80104 – Przedszkola

801 –
Oświata
i wychowanie 80104 – ogółem

§

Zwiększyć

Zmniejszyć

2540
4300

-59 400,00
59 400,00

59 400,00
-59 400,00

15 głosami „za” przy 6 głosach „przeciwnych” w związku
z rozwiązaniem umowy najmu lokalu przy ul. Reja 16 i przeniesieniem Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do siedziby Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zwiększyć
o środki zabezpieczone w projekcie na utrzymanie powyższego lokalu plan
wydatków dotyczący realizacji szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, zgodnie z poniższą tabelą.
Dział
Rozdział
§
Zwiększyć Zmniejszyć
Zadania własne
851 –
85154 – Przeciwdziałanie 4300
4 300,00
--4 300,00
Ochrona
alkoholizmowi
4400
zdrowia
85154 – ogółem
4 300,00
4 300,00
- 14 głosami „za”, 6 – głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym”
w związku z przesunięciem na rok 2014 głównych prac związanych
z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu
i jego otoczenia oraz budowa parkingów” zwiększyć planowaną dotację
celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącą powyższego
zadania o kwotę 1.406.834,00 zł. Równocześnie stronę przychodową budżetu
postanowiła Rada Miejska zwiększyć o przesuniętą z roku 2013 część
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 670.450,00 zł oraz
konieczny wkład własny do zadania w wysokości 736.384,00 zł. Wkład własny
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na tym etapie zabezpieczony zostanie poprzez zwiększenie planowanych
przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.
Po zakończeniu głosowania autopoprawek Przewodniczący obrad
poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2014 r. łącznie
z wcześniej przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 8 - głosami „przeciw” podjęła uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXI/207/2013 stanowi załącznik nr 12 do protokołu

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec
przez niepubliczne szkoły i przedszkola oraz inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że zgodnie z art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz.2572 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę
obliczenia dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób
rozliczenia dotacji. Dotychczas wszystkie te kwestie w stosunku do placówek
przedszkolnych regulowała uchwała Nr XLIII/309/2010 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego. Obecnie, w związku z powstaniem na terenie
miasta Wągrowca niepublicznej szkoły podstawowej, a także zmianami
przepisów prawa oświatowego wprowadzonymi ustawą z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
zachodzi konieczność określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla
szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli
niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, które niniejsza
uchwała reguluje. Ponieważ niniejsza uchwała jest aktem prawa miejscowego,
jej projekt został skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, poprzez zmieszczenie
jej w okresie od 8 do 15 listopada 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
miasta Wągrowca w zakładce przeznaczonej na konsultacje aktów prawa
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miejscowego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Do projektu
uchwały organizacje pozarządowe oraz ww. podmioty nie wniosły uwag
i wniosków.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec
przez niepubliczne szkoły i przedszkola oraz inne formy wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.
Uchwała Nr XXXI/208/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 16
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że art. 41 ust. 1 ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy
jako zadanie własne obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają być określone
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program ten zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez
radę gminy, a na jego realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na
powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2014 rok.
Uchwała Nr XXXI/209/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 17
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzystof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu
gospodarki niskoemisyjnej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że w związku z zamierzeniem
wystąpienia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia
polegającego na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Wągrowca, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007 -2013, niezbędne jest załączenie uchwały Rady o wyrażeniu woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.
Plan ten jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na
podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Istotą planu
jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych
z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba
sporządzenia i realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej wypełnia obowiązki
nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności
energetycznej określonej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej. W związku z faktem, iż gospodarka niskoemisyjna jest jednym
z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszu dla
samorządów w latach 2014- 2020 będzie skierowana na realizację tego celu,
konieczne jest posiadania takiego Planu. Brak planu ograniczy w sposób
znaczący możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach
2014 - 2020. Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały uważa
się za zasadne.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji udział wzięli radni:
- Alojzy Jessa powiedział, że będzie głosował przeciw podjęciu tej uchwały
z uwagi na zbyt mało danych aby w sposób właściwy podejść do tego tematu.
Powiedział tez, że to temat w skali kraju, a nie gminy.
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Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu Alojzemu Jessie powiedział, że nie
podjęcie tej uchwały przez Wysoką Radę zamyka drogę o staranie się o środki
unijne w latach 2014-2020 na realizacje takich celów jak podniesienie
efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz redukcja gazów cieplarnianych.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 14 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 5 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.
Uchwała Nr XXXI/210/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 18 i 19
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Purczyński
oraz Burmistrz Miasta Stanisław Wilczyński złożyli radnym, a za ich
pośrednictwem – wszystkim mieszkańcom i sympatykom Wągrowca
życzenia: zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku.

ad.pkt 20
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXI
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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