Protokół Nr XXXII/2014
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 lutego 2014 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1940.
Otwarcia obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny – Mariusz Nowak
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 XXXI z 23 grudnia 2013 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn.”Eintegracja mieszkańców Wągrowca, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
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Innowacyjna Gospodarka” – przed punktem 23 „Stanowisko Rady Miejskiej
w sprawie przystąpienia miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej”.
Wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XXXI Sesji z 23 grudnia 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 zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2014 r.
10. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
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14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do
realizacji projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie form
aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom
usamodzielnianym” w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2014 roku.
16. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
przedłużenia
obowiązujących
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Nielby w rejonie ulicy Berdychowskiej i Klasztornej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Wełny w rejonie starego miasta.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki
Wełny w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania
polegającego na zarzadzaniu publiczną drogą powiatową.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia przez Gminę
miejską Wągrowiec do realizacji projektu pn. ”E-integracja mieszkańców
Wągrowca, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
23. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia miasta Wągrowca do
Spółdzielni Socjalnej.
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24. Zapytania i wolne wnioski.
25. Odpowiedzi na wnioski.
26. 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.:
- 27 grudnia ubr. uczestniczył w uroczystości związanej z 95. rocznicą wybuchu
Powstania Wielkopolskiego,
- 23 stycznia br. uczestniczył w uroczystości związanej z 69. rocznicą
wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące
sprawy.

ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu w styczniu 2014 roku
odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze odbyło się 23 stycznia br. i związane było
z podsumowaniem pracy Komisji za 2013 rok. Przewodnicząca Komisji
dokonała analizy złożonych wniosków i podjętego stanowiska przez członków
Komisji Budżetowej, przedstawiła informację o zmianach w składzie osobowym
i o frekwencji członków Komisji w 2013 roku. W dalszej części posiedzenia
Przewodnicząca przedstawiła propozycje do projektu planu pracy Komisji na
2014 rok. Drugie posiedzenie odbyło się 30 stycznia br. i było poświęcone
analizie finansowej dotyczącej kosztów utrzymania i funkcjonowania cmentarza
komunalnego. Szczegółową informację w tym temacie złożył Ryszard Spychała
– Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu. Członkowie
Komisji zwrócili uwagę na pozytywne aspekty zmian w funkcjonowaniu
cmentarza komunalnego jakie zaszły od dnia jego przejęcia przez ZGM tj., od
1 stycznia 2013 r. W trakcie dyskusji Pan Spychała zwrócił uwagę na potrzebę
wymiany oszklonej ściany frontowej budynku przedpogrzebowego, bowiem
uważa, że obecny stan nie stwarza wprawdzie zagrożenia jednak zastosowane
materiały, które uległy znacznemu zużyciu mają znaczący wpływ na wizerunek
cmentarza. Przewidywany koszt wymiany ściany frontowej według wstępnej
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wyceny wynosi około 50 tys. Członkom Komisji koszt ten wydaje się dość
wysoki. W związku z tym Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Ryszarda
Spychałę o ponowne dokonanie wyceny ściany frontowej budynku przez firmy
czy osoby mające wiedzę w tym zakresie, a następnie przedstawienie tych
kosztów na Komisji Budżetowej. W lutym 2014 roku odbyły się również dwa
br. i poświęcone było
posiedzenia. Pierwsze miało miejsce 13 lutego
zapoznaniu się z informacją o możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
w latach 2014-2020 oraz z zakresu administracji rządowej dla miasta
Wągrowcu. Plany miasta w tym temacie przedstawił Z-ca Burmistrza Pan
Grzegorz Kamiński oraz Damian Jaskólski – specjalista w Wydziale Promocji
i Współpracy Zagranicznej. Natomiast tematem drugiego posiedzenia, które
odbyło się 20 stycznia br. było zapoznanie się z projektami uchwał na najbliższą
sesję Rady Miejskiej, analizowanie, dyskusja i głosowanie przedłożonych
projektów 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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski
- Specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Damian
Jaskólski.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że w okresie międzysesyjnym
Komisja odbyła cztery posiedzenia. Przedmiotem posiedzeń było:
- podsumowanie pracy Komisji za rok 2013, analiza wniosków i przyjęcie
sprawozdania,
- sporządzenie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2014,
- informacja o funkcjonowaniu monitoringu oraz jego wpływ na poprawę
bezpieczeństwa w mieście,
- informacja o wsparciu organizacji pozarządowych, rozstrzygnięcie konkursów
na rok 2014 oraz zatwierdzenie projektu uchwał na sesję. Wszystkie projekty
uchwał Komisja zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie.
Komisja wystąpiła z jednym wnioskiem dotyczącym umowy pomiędzy Cechem
Rzemiosł Różnych, a Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu dotyczącym wynajmu
pomieszczeń. W okresie międzysesyjnym Przewodnicząca uczestniczyła
w pracach komisji konkursowej oraz uroczystości „Wolontariusz Roku 2013”
i w otwarciu wystawy zabawek w Muzeum Regionalnym. Członkowie Komisji
uczestniczyli w uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną, Muzeum i Dom Kultury,
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 4 posiedzenia:
- pierwsze posiedzenie odbyło się 21 stycznia. Członkowie Komisji zgłaszali
propozycje do planu pracy podając ich treść wraz z uzasadnieniem. Po
wnikliwej analizie Komisja ustaliła plan pracy na 2014 rok. W drugiej części
posiedzenia radni dyskutowali nad sprawami bieżącymi i zapoznali się
z odpowiedziami na wnioski z 22 października 2013 r.,
- drugie posiedzenie odbyło się 28 stycznia. Radni debatowali nad
wypracowaniem stanowiska dotyczącego ewentualnego wprowadzenia na
rynek i ulice przyległe płatnych stref parkowania. W posiedzeniu uczestniczyli
Prezes Wągrowieckiego Zrzeszenia Handlu i Usług - Pan Andrzej Zając oraz
Komendant Straży Miejskiej – Pan Zbyszko Sygierycz. Podczas posiedzenia
wskazano na trudności w zaparkowaniu w obrębie Rynku i terenach
przyległych. Wskazano również na ciągle rosnącą liczbę pojazdów.
Zdecydowanie przeciwnym wprowadzeniu płatnej strefy parkowania był Pan
Andrzej Zając i radny Dionizy Macioszek. Pozostali radni podawali przykłady
sąsiednich miejscowości w których wprowadzono płatne strefy parkowania
wskazując zalety tych decyzji. Radni ustalili, że ewentualne wprowadzenie
płatnych stref parkowania nastąpić może po oddaniu do eksploatacji parkingów
na terenach pokolejowych (rozeznaniu czy przedsięwzięcie przyniesie
spodziewane korzyści społeczne. Ustalono, że należy również wsłuchać się
w głosy mieszkańców miasta i powiatu). W końcowej części spotkania
przedyskutowano i przyjęto przez aklamację plan pracy Komisji na 2014 rok.,
- trzecie posiedzenie odbyło się 11 lutego. Tematem posiedzenia była
informacja o stanie bezrobocia na terenie miasta Wągrowca. W posiedzeniu
uczestniczyli: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Pani Beata Korpowska,
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski wraz z Panią Pauliną Radecką. Pani Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy poinformowała o bezrobociu w poszczególnych gminach, liczbie
bezrobotnych w powiecie i o bezrobotnych wg. wieku. Szczegółowe
sprawozdanie zostało dołączone do protokołu. Radni dyskutowali o działalności
poszczególnych urzędów do których musi dotrzeć osoba bezrobotna, która
planuje pozyskać dotację i rozpocząć działalność gospodarczą. W toku dyskusji
radni wypracowali wniosek, w którym stwierdzili, aby urzędnicy dokładnie
informowali zainteresowaną osobę. Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
pozytywnie odniosła się do zgłoszonego wniosku. W końcowym etapie
posiedzenia Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Miasta Pana Leszka Zdrzałki. Wniosek był skierowany do Burmistrza
Miasta o wydelegowanie jednego strażnika miejskiego by egzekwował
przepis o jednogodzinnym postoju samochodów w obrębie starego
miasta,
- czwarte posiedzenie odbyło się 18 lutego. Tematem posiedzenia była analiza
materiałów na XXXII Sesję Rady Miejskiej. Na posiedzeniu Komisji pojawił się
mieszkaniec Wągrowca, któremu udzielono głosu. Mieszkaniec wystąpił
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z czterema wnioskami dotyczącymi ulicy Południowej, na której zaproponował
budowę chodników i spowalniaczy. Wnioskował również o ustawienie
przystanku kolejowego przy osiedlu Berdychowo. Prosił też o wyjaśnienie
dlaczego właściciele niektórych posesji mają wjazdy na nieruchomość w innych
miejscach niż wynika to z dokumentacji. Na swoje wnioski i pytania uzyskał
dość wyczerpujące informacje od Wiceburmistrza. Komisja ustaliła, że wnioski
należy złożyć na piśmie. Materiały na sesję zreferowali radnym:
- Wiceburmistrz – Pan Grzegorz Kamiński
- Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski,
- Specjaliści Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pani Paulina
Radecka, Arkadiusz Kiszka i Pan Marcin Ptak,
- Kierownik Działu Eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji – Pan Grzegorz Lewandowski
- Specjalista w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Damian
Jaskólski.
Wszystkie projekty uchwał na XXXII Sesję zostały przez Komisję zaopiniowane
pozytywnie.

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 zadał dwa pytania:
- pierwsze pytanie dotyczyło planu zagospodarowania przestrzennego miasta
OSADA 4. Przypomniał, że w 2013 roku plan ten w części został uchylony
przez Sąd Administracyjny, a sama uchwała pochodzi z 2011 roku. Radny
chciał się dowiedzieć, co dalej w tym temacie będzie realizowane,
- drugie pytanie dotyczyło realizacji wniosku radnego złożonego w grudniu
ubiegłego roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów. Pytał jak
przebiegają konsultacje oraz czy jest zainteresowanie wągrowieckich seniorów
powołaniem takiej Rady.
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Mieczysław Spychaj prosił o udzielenie wyjaśnień nw. sprawach:
- wydłużenia czasu postoju z 10 min do 20 min. samochodów dostawczych
w rejonie Rynku i ulicy Jana Pawła II w odniesieniu do taryfy transportu
drogowego i oznakowania,
- w aspekcie sprzedaży działki na Wschodzie o powierzchni 3.307 m2 za kwotę
400 tys. zł - zadał pytanie - dlaczego osobom fizycznym miasto sprzedaje
nieruchomości bardzo drogo, a osobom prawnym tak tanio,
- stopienia zaawansowania inwestycji na dworcu PKP.
- Jarosław Wilk zadał pytanie czy Rada Miejska otrzymała protokół
Regionalnej Izby Obrachunkowej z kontroli przeprowadzonej w 2013 roku
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta stwierdził:
- jeden z mieszkańców złożył zażalenie do Sądu Administracyjnego na
uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca Osada 4. Sąd Administracyjny uchylił tylko
w części tą uchwałę (dotyczyło to 3 działek, a cały plan obejmuje ponad 100
działek). Uchwała ta jest nadal obowiązująca, za wyjątkiem części uchylonej,
- wniosek w sprawie powołania Miejskiej Rady Sportu jest w trakcie prac
przygotowawczych. W najbliższych tygodniach planowane jest spotkanie
konsultacyjne z przedstawicielami klubów seniorów, na którym wspólnie
zostanie przedyskutowana sprawa powołania tej Rady. Powiedział też, że aby
móc oprzeć się na jakikolwiek wzorcach, zbierane są również informacje
z innych miast w tym temacie,
- uspokoił radnego Mieczysława Spychaja, że nie ma żadnych nieprawidłowości
w sprawie ustawienia znaku drogowego na Rynku oraz ulicy Jana Pawła II,
który dopuszcza zatrzymanie i postój samochodów na czas załadunku
i wyładunku. Jest to zgodne z przepisami prawa. Taką zmianę musi zatwierdzić
specjalna komisja, która jest na taki cel powoływana,
- transakcje sprzedaży czy kupna nieruchomości prowadzone są zawsze
w drodze jawnego przetargu na podstawie wyceny biegłego. Nie zgodził się ze
stwierdzeniem radnego Mieczysława Spychaja, że miasto sprzedaje
nieruchomości bardzo tanio osobom prawnym, a osobom fizycznym drogo.
Cena około 100 zł za 1m2 jaką miasto uzyskało w przetargu zbywając działkę
na Wschodzie uważa za bardzo wysoką,
- odnośnie stopnia zaawansowania inwestycji na dworcu PKP – opracowany
jest projekt wykonawczy, w najbliższych dniach zostanie wydane pozwolenie na
budowę i w najbliższych tygodniach planowane jest ogłoszenie przetargu na
realizację tego zadania,
- kontrola RIO w 2013 trwała ponad pól roku, w grudniu otrzymał protokół z tej
kontroli. Uspokoił radnych, że kontrola nie wykazała rażących zaniedbań, tylko
drobne uchybienia, które nie narażały miasto na jakiekolwiek straty i nie
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kwalifikowały się do ukarania kogokolwiek. Protokół z kontroli RIO jest do
wglądu w biurze Rady Miejskiej.

ad.pkt 5, 6, 7, 8 i 9
Przewodniczący obrad powiedział, że plany pracy stałych komisji Rady
szczegółowo zostały omówione na ich posiedzeniach i zaproponował radnym
ich głosowanie bez szczegółowego prezentowania przez Przewodniczących
Komisji. Przed przystąpieniem do głosowania otworzył dyskusję
Radny Krzysztof Poszwa wnioskował o wykreślenie w planach pracy stałych
komisji tematów ze stycznia i lutego.
Przeciwnego zadnia byli radni Alojzy Jessa oraz radna Jadwiga Mianowska.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego
Krzysztofa Poszwę.
Rada Miejska 3 – głosami „za”, 15 – głosami „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” oddaliła wniosek radnego Krzysztofa Poszwy, który
dotyczył wykreślenia z planów pracy stałych komisji Rady tematów ze stycznia
i lutego.
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania poszczególnych projektów
uchwał Rady w sprawie planów pracy stałych komisji Rady na 2014 rok
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/211/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2014 r.
Uchwała XXXII/212/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Rada Miejska 17 – głosami „za” przy 3 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2014 r.
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Uchwała Nr XXXII/213/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej Wągrowcu na 2014 r.
Uchwała Nr XXXII/214/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Wągrowcu na 2014 r.
Uchwała Nr XXXII/215/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 10
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa przedstawił radnym
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka przedstawił
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta w 2013 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej – radny Romuald Werda
przedstawił radnym sprawozdanie
z działalności Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w 2013
roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w 2013 roku.
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Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1815.
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minutową

przerwę

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na
2014 r.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że wprowadza się do budżetu
dotację celową w kwocie 1.304.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku, z czego
161.000,00 zł zaplanowano w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, a 1.143.608,00 zł zaplanowano w rozdziale Przedszkola.
Wysokość dotacji została ustalona jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na
podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.)
oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze
miasta według stanu na dzień 30 września 2013 r. Ponieważ na realizację
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego posiadano pełne
zabezpieczenie ze środków własnych zmniejsza się zaangażowanie środków
własnych o wartość planowanej dotacji. Z uwolnionych w powyższy sposób
środków kwotę 1.270.858,00 zł przeznacza się na następujące cele:
Transport i łączność - 130.000,00 zł - zakup pojazdu do obsługi dróg
i terenów miejskich.
Oświata i wychowanie - 569.675,00 zł:
- dotacje celowe dla Gminy Wągrowiec (5.151,00 zł) oraz Gminy Skoki
(4.524,00 zł) w związku z koniecznością refundacji kosztów ponoszonych przez
powyższe gminy na dzieci z terenu miasta Wągrowca uczęszczające do
przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin - 9.675,00 zł,
- remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3 - 560.000,00 zł.
Ochrona zdrowia - zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
częściowe rozliczenie roku 2013 o kwotę 97.761,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 373.422,00 zł:
- zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi – rozliczenie 2013 r. - 345.422,00 zł
- rozbiórka konstrukcji pomostów nad jeziorem Durowskim - 28.000,00 zł.
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Kultura fizyczna - 100.000,00 zł - remont 10 pokojów pawilonu noclegowego
„Nielba” należącego do Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Natomiast o pozostałą kwotę wynoszącą 33.750,00 zł zmniejsza się
planowane dochody z tytułu dotacji z Gminy Wągrowiec stanowiącej refundację
kosztów ponoszonych na dzieci z terenu tej gminy uczęszczające do
przedszkoli niepublicznych zlokalizowanych na obszarze miasta Wągrowca.
Za kwotę 97.761,00 zł stanowiącą zwiększenie planu wydatków związanych
z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych planuje się zrealizować następujące zadania:
- szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy oraz realizacja szkolnych programów profilaktycznych- 21.460,00 zł,
- organizacja zajęć sportowych oraz instruktażu korzystania z siłowni
zewnętrznej przez okres wakacji letnich - 5.625,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na działalność Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - 6.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących utrzymania Ośrodka 4.676,00 zł,
- naprawa dachu budynku Ośrodka - 5.000,00 zł
- zakup kserokopiarki na potrzeby Ośrodka - 4.000,00 zł
- budowa placu do rekreacji i uprawiania sportu wraz z małą infrastrukturą na
terenie Ośrodka - 51.000,00 zł
Plan dochodów własnych zwiększa się o 47.540,00 zł w związku
z otrzymaniem zwrotu z Muzeum Regionalnego niewykorzystanej dotacji
celowej udzielonej z budżetu miasta w 2013 r. wprowadzając jednocześnie do
budżetu nowe zadanie w postaci dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego na
opracowanie projektu budowlanego obejmującego remont, modernizację
i rozbudowę budynku muzeum w kwocie równej zwiększeniu dochodów.
Plan dochodów własnych zwiększa się również o 82.000,00 zł w związku
z otrzymaniem odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa
Wielkopolskiego terenów pod rozbudowę drogi nr 196 Poznań – Murowana
Goślina – Wągrowiec. Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie
rezultatów projektu pn. „Termomodernizacja miejskich obiektów użyteczności
publicznej – Ciepły Wągrowiec”. Powyższe wynika z zapisów umowy
o dofinansowanie Nr PL0179/E1/2.1.3/037/07.
W związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu uszkodzenia urządzeń
monitoringu wizyjnego miasta, dochody budżetu zwiększa się o 16.000,00 zł,
zabezpieczając równocześnie po stronie wydatkowej budżetu 7.000,00 zł na
zakup nowego rejestratora na potrzeby monitoringu oraz 9.000,00 zł na koszty
związane z przeprowadzeniem koniecznych napraw systemu.
Zmianie ulega załącznik do uchwały - plan dotacji udzielanych z budżetu dla
jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
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Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 4 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XXXII/216/2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 12
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
W imieniu Pana Burmistrza prosił o naniesienie autopoprawki
w załączniku do projektu uchwały w okręgu nr 15 „Osiedle przy skrzyżowaniu
rzek” wpisać alfabetycznie po ulicy Ks. Wujka.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Uchwałą Nr XXIII/143/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miejska dokonała nadania nazwy osiedlu
mieszkaniowemu, zlokalizowanemu na działce nr 5513, położonemu przy ulicy
Spokojnej w Wągrowcu - "Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek". W związku
z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy
miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze. "Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek"
dodane zostanie do okręgu wyborczego nr 15. Wobec powyższego Sekretarz
Miasta powiedział, że podjęcie tej 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XXXII/217/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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ad.pkt 13
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Uchwałą Nr XXIII/143/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Miejska dokonała nadania nazwy osiedlu
mieszkaniowemu, zlokalizowanemu na działce nr 5513, położonemu przy ulicy
Spokojnej w Wągrowcu - "Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek". W związku
z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy
miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborcze. "Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek"
dodane zostanie do okręgu wyborczego nr 15. Wobec powyższego Sekretarz
Miasta powiedział, że podjęcie tej 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na Wągrowiec na stałe
obwody głosowania.
Uchwała Nr XXXII/218/2014 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu
systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji
wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”
w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że w związku z wprowadzonym
przez Instytucję Zarządzającą kryterium dostępu celem realizacji projektu
systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w 2014 r. oraz zasadnością kontynuacji realizacji działań mających na celu
wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu
Wągrowieckiego niezbędne jest partnerstwo między powiatem, a gminami, jako
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wspólna realizacja projektu. Mając na względzie dobro mieszkańców miasta
Wągrowca, korzystających z pomocy społecznej i pozostających bez pracy
w wieku aktywności zawodowej oraz możliwością zaoferowania im innych form
wsparcia, zapewniających aktywność społeczną i zawodową Gmina miejska
Wągrowiec wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Wągrowieckim i Gminą Wągrowiec w charakterze partnera, do realizacji
projektu systemowego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji
wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na
rzecz swoich beneficjentów. Biorąc powyższe pod uwagę, Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały jest
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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia
Gminy miejskiej Wągrowiec do realizacji projektu systemowego pn.
„Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób
niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” w ramach
Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXXII/219/2014 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2014 roku.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że z dniem 1 stycznia 2012 r.
weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której
głównym celem jest zapewnienie pełniejszej ochrony zwierzętom bezdomnym.
Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, rada gminy określa, w drodze
uchwały corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami
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bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Najpóźniej do 1 lutego,
projekt programu powinien zostać przekazany do zaopiniowania właściwemu
powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze
gminy oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na
obszarze gminy. Projekt ustawy został przekazany w ustawowym terminie
Powiatowemu
Lekarzowi
Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki
nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń
z Wągrowca oraz Kołu Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Projekt został
pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu
oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku. Koła
łowieckie nie wniosły uwag. Wprowadzenie w życie zaproponowanych
w niniejszym programie działań ma na celu zmniejszenie ilości bezdomnych
zwierząt na terenie miasta Wągrowca a tym samym zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z powyższym Kierownik Wydziału
Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, ze podjęcie niniejszej uchwały
uważa się za zasadne.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Mieczysław Spychaj stwierdził, że ustalona stawka 9 zł za wyżywienie
psa w schronisku jest za bardzo wysoka.
W odpowiedzi radnemu Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii stwierdził, że ustalona stawka obejmuje nie tylko wyżywienie, ale
również całodobowy koszt utrzymania psa w schronisku, opiekę weterynaryjna
itp.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2014 roku.
Uchwała Nr XXXII/220/2014 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik działu Eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. – Pan Grzegorz Lewandowski zaproponował radnym
podjęcie
uchwały
w
sprawie
przedłużenia
obowiązujących
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dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że taryfy na okres od 1.04.2013
do 31.03.2014, będące podstawą wniosku, opracowane zostały na podstawie
zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz 858 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz przepisami
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem. Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wągrowcu prowadzi
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw
i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając
na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony
środowiska, a także optymalizację kosztów. W zakresie jakości świadczonych
usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
· zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
· regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na
terenie jego działania,
· umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
· przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców, ścieków przemysłowych
oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz
ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych
i organoleptycznych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostawiono dwie odrębne
grupy odbiorców usług. Decydujący wpływ na takie rozwiązanie ma
zróżnicowanie kosztów obsługi odbiorcy i stopień nierównomierności poboru
wody i zrzutu ścieków oraz zróżnicowanie opłat środowiskowych. Zakłada się
na 2014 rok utrzymanie dostaw wody oraz ilości odebranych i oczyszczonych
ścieków. na poziomie roku minionego. Podstawą do wnioskowanego
pozostawienia aktualnie obowiązujących taryf jest kalkulacja wykonana na
podstawie:
- ewidencji księgowej przychodów i kosztów za okres od 1.01.2013do
31.12.2013,
- prognozowanego
wzrostu
kosztów
poszczególnych
składników
cenotwórczych,
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- przewidywanego wykonania rzeczowego.
Z uwagi na inwestycje i spłaty kredytów przewiduje się osiągnięcie minimalnego
wyniku na sprzedaży. Proponowana na okres od 01.04.2014 do 31.03.2015 rok
taryfa przewiduje pozostawienie na niezmienionym poziomie cen za
dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków, opłat abonamentowych, opłat za
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz dopłat dla ścieków
przemysłowych.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia
obowiązujących dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXII/221/2014 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 17
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Uchwałą Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca określony został model przyrodniczy miasta, stanowiący tereny
wymagające
ochrony
oraz
ustalenia
szczególnych
warunków
zagospodarowania, w tym wyłączenia z zabudowy. Powyższe wymogi odnoszą
się do dolin rzek Wełny i Nielby oraz Strugi Gołanieckiej, stanowiących
ekosystem wód śródlądowych, dolin rzecznych. Teren przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zlokalizowany jest w obszarze chronionego
krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko − Wągrowiecka” oraz w obszarze
historycznego układu urbanistycznego miasta Wągrowca. Wyznaczony obszar
ograniczają od północy i południa obszary zurbanizowane. Po stronie
zachodniej ulicy Klasztornej obowiązują ustalenia uchwały Nr XV/92/2012 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny
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i Jeziora Łęgowskiego, a po stronie wschodniej – terenem objętym
projektem
miejscowego
planu
zagospodarowania
sporządzonym
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej
i Gnieźnieńskiej. Istotnym elementem planu będzie ustalenie przepisu prawa
miejscowego dla przebiegu ul. Berdychowskiej wraz z powiązaniem tej ulicy
z ul. Rogozińską. Obszar planu obejmuje również tereny przeznaczone do
zabudowy,
zapewniając
prawidłowe
relacje
pomiędzy
obszarami
zurbanizowanymi oraz wyłączonymi z zabudowy, z dopuszczalną ich funkcją
rekreacyjną w powiązaniach ogólnomiejskich. Biorąc pod uwagę ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca oraz ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska,
służących
zrównoważonemu
rozwojowi
miasta
i ochronie
walorów
krajobrazowych – określenie przepisu prawa miejscowego poprzez ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione. Plan
ustali zasady zagospodarowania terenu, zgodnie z ustaleniami studium oraz
z polityką przestrzenną Gminy miejskiej Wągrowiec.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Radny Jarosław Wilk zadał pytanie – dlaczego granice niektórych planów
nachodzą na działki, a w niektórych miejscach przechodzą wzdłuż granicy rzek
oraz czy to nie będzie skutkowało sprzeciwem właścicieli tych działek.
W odpowiedzi radnemu Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii – Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że granice opracowania
przyszłych planów wynikają z granic jakie zostały nakreślone w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i nie
zawsze pokrywają się z granicami działek. W przypadku ogródków działkowych
granice niektórych planów biegną wzdłuż rzek. Sprawa jest otwarta na etapie
wyłożenia tych planów, każdy zainteresowany mieszkaniec będzie mógł wnieść
swoje uwagi.
Radny Mieczysław Spychaj powiedział, że w przypadku projektów uchwał
dotyczących doliny rzeki Nielby nie ma wyznaczonego obszaru od ulicy
Janowieckiej i Rzecznej w stronę ulicy 11 Listopada.
Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że obszar o którym mówił radny
Mieczysław Spychaj jest wyznaczony w projekcie uchwały, który dotyczący
doliny rzeki Nielby w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
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Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Berdychowskiej i Klasztornej.
Uchwała Nr XXXII/222/2014 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 18
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Uchwałą Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca określony został model przyrodniczy miasta, stanowiący tereny
wymagające
ochrony
oraz
ustalenia
szczególnych
warunków
zagospodarowania, w tym wyłączenia z zabudowy. Powyższe wymogi odnoszą
się do dolin rzek Wełny i Nielby oraz Strugi Gołanieckiej, stanowiących
ekosystem wód śródlądowych, dolin rzecznych. Teren przystąpienia do
sporządzenia planu zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu
„Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko − Wągrowiecka” i obejmuje północny bieg
rzeki Nielby od. ul. 11 Listopada do ul. Janowieckiej i terenów kolejowych,
w dalszym przedbiegu rzeki – dolina objęta jest sporządzonym projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej i Gnieźnieńskiej. Podstawowym
ustaleniem przepisów miejscowych będzie wyłączenie z zabudowy terenów
doliny, jako istotnego korytarza ekologicznego, służącego powiązaniom
wewnętrznym w systemie obszarów przyrodniczych i powiązań ponadlokalnych,
zgodnie z ustaleniami studium. Biorąc pod uwagę ustalenia studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wągrowca oraz ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska,
służących
zrównoważonemu
rozwojowi
miasta
i ochronie
walorów
krajobrazowych – określenie przepisu prawa miejscowego poprzez ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione. Plan
ustali zasady zagospodarowania terenu, z wyłączeniem zabudowy budynkami,
jak również zapewni zgodność z ustaleniami studium oraz polityką przestrzenną
Gminy miejskiej Wągrowiec.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Nielby
w rejonie ulic Janowieckiej i 11 Listopada.
Uchwała Nr XXXII/223/2014 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

ad.pkt 19
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie starego miasta.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Uchwałą Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca określony został model przyrodniczy miasta, stanowiący tereny
wymagające
ochrony
oraz
ustalenia
szczególnych
warunków
zagospodarowania, w tym wyłączenia z zabudowy. Powyższe wymogi odnoszą
się do dolin rzek Wełny i Nielby oraz Strugi Gołanieckiej, stanowiących
ekosystem wód śródlądowych, dolin rzecznych. Teren przystąpienia do
sporządzenia planu zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu
„Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko − Wągrowiecka” oraz w obszarze
historycznego układu urbanistycznego miasta Wągrowca. Wyznaczony obszar
ograniczają
od
południa
tereny
historycznego
„Nowego
Miasta”
i od północy „Starego Miasta”. Wschodnia granica wyznaczonego planu łączy
się z obszarem objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej
i Gnieźnieńskiej, a w północno–zachodniej części graniczy z terenem objętym
uchwałą Nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego. Wyznaczony obszar
obejmuje również tereny zurbanizowane w rejonie ulic Opackiej i Poznańskiej,
zapewniając powiązanie przebiegu ulicy zbiorczej od ul. Rogozińskiej do ulic:
Klasztornej, Skockiej i Berdychowskiej. Wyznaczony teren wskazany został
w studium, jako reprezentacyjna przestrzeń miejska – „zielone centrum”,
identyfikujące wiodącą funkcję miasta. Biorąc pod uwagę ustalenia studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
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Wągrowca oraz ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska,
zrównoważonemu
rozwojowi
miasta
i ochronie
walorów
służących
krajobrazowych – określenie przepisu prawa miejscowego poprzez ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uzasadnione. Plan
ustali zasady zagospodarowania terenu, zgodnie z ustaleniami studium oraz
z polityką przestrzenną Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie starego miasta.
Uchwała Nr XXXII/224/2014 stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

ad.pkt 20
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Uchwałą Nr XVI/100/2007
Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca określony został model przyrodniczy miasta, stanowiący tereny
wymagające
ochrony
oraz
ustalenia
szczególnych
warunków
zagospodarowania, w tym wyłączenia z zabudowy. Powyższe wymogi odnoszą
się do dolin rzek Wełny i Nielby oraz Strugi Gołanieckiej, stanowiących
ekosystem wód śródlądowych, dolin rzecznych. Teren przystąpienia do
sporządzenia planu zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu
„Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko − Wągrowiecka” i obejmuje wschodnią część
doliny rzeki Wełny od granic miasta do terenów kolejowych, stanowiących
zachodnią granicę wyznaczonego obszaru. W dalszym przebiegu rzeki – dolina
objęta jest sporządzonym projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic: Janowieckiej, Piaskowej
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i Gnieźnieńskiej. Wyznaczony teren obejmuje tereny systemu ekologicznego
(korytarz ekologiczny) oraz teren przyrodniczy zieleni naturalnej, seminaturalnej
i częściowo urządzonej (teren północno-wschodni doliny poza skrzyżowaniem
ul. Straszewskiej i rzeki). Podstawowym ustaleniem przepisów miejscowych
będzie wyłączenie terenów doliny z zabudowy, jako istotnego korytarza
ekologicznego. Biorąc pod uwagę ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca oraz ustaw o ochronie
przyrody i Prawa ochrony środowiska, służących zrównoważonemu rozwojowi
miasta i ochronie walorów krajobrazowych – określenie przepisu prawa
miejscowego poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest uzasadnione. Plan ustali zasady zagospodarowania terenu,
z wyłączeniem zabudowy budynkami, jak również zapewni zgodność
z ustaleniami studium oraz polityką przestrzenną Gminy miejskiej Wągrowiec.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca doliny rzeki Wełny
w rejonie ulic Piaskowej i Straszewskiej.
Uchwała Nr XXXII/225/2014 stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

ad.pkt 21
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wągrowieckiego zadania
polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że w celu zapewnienia
możliwości realizacji inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP i jego
otoczenia oraz budowa parkingów”, która w swoim zakresie obejmuje drogę
powiatową nr 1628P - Plac Dworcowy konieczne jest przejęcie przez Gminę
miejską Wągrowiec przedmiotowej drogi w zarządzanie. Biorąc powyższe pod
uwagę powiedział, że przyjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przejęcia od
Powiatu Wągrowieckiego zadania polegającego na zarządzaniu publiczną
drogą powiatową.
Uchwała Nr XXXII/226/2014 stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

ad.pkt 22
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia przez Gminę
miejską Wągrowiec realizacji projektu pn. „E-integracja mieszkańców
Wągrowca, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Władza Wdrażająca
Programy Europejskie w Warszawie (państwowa jednostka budżetowa
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) ogłosiła w 2013 r. konkurs w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa
8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W odpowiedzi na konkurs Gmina miejska Wągrowiec złożyła wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „E-integracja mieszkańców Wągrowca”,
który został rekomendowany do dofinasowania. Całkowita wartość projektu
wynosi 449 740,00 zł, co stanowi 100% dofinansowania zadania, które
realizowane będzie w okresie od 01.03.2014 do 31.12.2015. Głównym celem
projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 36 gospodarstw domowych
z terenu miasta Wągrowca w okresie realizacji projektu i w okresie utrzymania
trwałości projektu – zgodnie z kryterium formalnym dla Działania 8.3 PO IG.
Osobom, rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i/lub niepełnosprawnym
bezpłatnie
przekazane
zestawy
komputerowe
wraz
zostaną
z oprogramowaniem. Dla uczestników projektu zostanie przeprowadzone
szkolenie informatyczne. Ponadto w okresie od instalacji sprzętu
komputerowego w gospodarstwach domowych do końca realizacji projektu
zostanie zapewniona opieka serwisowa. Dodatkowo w ramach projektu
zostanie zakupionych 50 szt. komputerów dla jednostek organizacyjnych Gminy
miejskiej Wągrowiec (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3,
Szkoła Podstawowa nr 4, Gimnazjum nr 1, Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Dzienny Dom Seniora) wraz oprogramowaniem (pakiety biurowe, programy
zabezpieczające, pakiety ochrony rodzicielskiej). Oprócz komputerów jednostki
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otrzymają również drukarki laserowe. Biorąc powyższe pod uwagę, Zastępca
Burmistrza powiedział, że 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 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
i przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec realizacji projektu pn. „Eintegracja mieszkańców Wągrowca, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Uchwała Nr XXXII/227/2014 stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

ad.pkt 23
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński powiedział, że
na sesji 23 grudnia ubiegłego roku został radnym przedstawiony Apel Rady
Powiatu Wągrowieckiego z 16 grudnia 2013 r. w sprawie możliwości
przystąpienia miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej (załącznik nr 25 do
protokołu). Na tej samej sesji pismo to zostało przekazane Panu Burmistrzowi
celem zajęcia stanowisko. Pan Burmistrz 27 stycznia br. przekazał Radzie
Miejskiej informację w tej sprawie (załącznik nr 26 do protokołu).
Przewodniczący obrad oświadczył, że treść pisma Burmistrza przekazanego
Radzie w większości pokrywa się z projektem Stanowiska Rady w sprawie
przystąpienia miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej, który został radnym
dostarczony z materiałami na sesję. Przed przystąpieniem do głosowania
Przewodniczący obrad odczytał jego treść (załącznik nr 27 do protokołu).
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, że liczył na to, że miasto Wągrowiec
przystąpi do tej Spółdzielni. Odniósł się do strony prawnej i technicznej
przedłożonego projektu Stanowiska Rady. Stwierdził, że zgodnie
z Regulaminem Rady Miejskiej, Rada oprócz uchwał podejmuje postanowienia
proceduralne, deklaracje, oświadczenia i apele. Nic nie mówi się w Regulaminie
Rady o stanowiskach. Poruszył też kwestię przekopiowania tekstu stanowiska
wiernie z pisma Pana Burmistrza. Uważał, że radni, komisje są w stanie same
wypracować taki tekst. Powiedział też, że nie powinno się w takich
dokumentach pogrubiać niektórych zdań.
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Rady Mieczysław Spychaj stwierdził, że środki na funkcjonowanie Ośrodka
Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi przekazuje miastu Marszałek. Myślał, że nasze miasto poprze
inicjatywę utworzenia tej Spółdzielni. Powiedział, że w każdym
nowopowstającym zakładzie na terenie miasta utworzy się kilka nowych miejsc
pracy.
Przewodniczący obrad powiedział radnemu Krzysztofowi Poszwie, że
stanowisko jest formą oświadczenia.
Burmistrz Miasta powiedział, że radni na komisjach mogli dokonać weryfikacji
przedłożonego projektu stanowiska, dokonać uzupełnień itp. Wie, że na
komisjach to stanowisko było wnikliwie analizowane. Mówił też, o spotkaniu
z Panem Wójtem na którym złożono propozycję, aby miasto przekazało 100 tys.
zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby tej Spółdzielni. Przypomniał, że
miasto wskazało lokal, jednak nie spełnił on oczekiwań pomysłodawców.
Spółdzielnia znalazła swoją siedzibę w lokalu przy ulicy Janowieckiej
w budynku będącym własnością gminy Wągrowiec. Niezgodne z prawem byłby
przekazanie środków na adaptację pomieszczeń, których miasto nie jest
właścicielem. Burmistrz zaproponował Wójtowi, że miasto będzie wspierać
działalność tej spółdzielni dając zlecenia niektórych usług, które mogą być
wykonywane przez pracowników nowopowstałej spółdzielni. Zadeklarował też
pomoc w urządzeniu lokalu – zostaną przekazane meble i sprzęt komputerowy
itp. Oświadczył też radnym, że w naszym mieście jest szereg instytucji w tym
nowopowstałych, gdzie miasto włączyło się w 100% w ich powstanie i nikt
w tym naszemu miastu nie pomógł, a utworzono nowe miejsca pracy nie tylko
dla naszych mieszkańców, ale i dla mieszkańców sąsiednich gmin i nie tylko.
Jako przykład podał aquapark. Kończąc wypowiedz powiedział, że życzyłby
sobie, aby wszystkie gminy udzielały pomocy sąsiednim gminom tak jak czyni
to miasto Wągrowiec.
Po zakończeniu dyskusji Rada Miejska w Wągrowcu 13 – głosami „za”, 6 –
głosami „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła stanowisko
w sprawie przystąpienia miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej j.n.:
Rada Miejska w Wągrowcu decyzję o utworzeniu Spółdzielni Socjalnej
„Wspólny Sukces” przez Powiat Wągrowiecki oraz Gminę Wągrowiec uważa za
trafną. Wśród wielu instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych będzie
ona ważnym uzupełnieniem oraz sprzyjać będzie rozwojowi sektora ekonomii
społecznej na terenie Powiatu Wągrowieckiego, w tym w mieście Wągrowcu.
Burmistrz Miasta Wągrowca podczas rozmów z Wójtem Gminy Wągrowiec oraz
Starostą Wągrowieckim prowadzonych przed powołaniem do życia Spółdzielni
Socjalnej wspólnie ustalili, że rola miasta Wągrowca ograniczy się do szeroko
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rozumianej pomocy samorządu miejskiego nowemu podmiotowi. Pomoc ta
miałaby polegać na nieodpłatnym udostępnieniu lokalu użytkowego na
potrzeby działalności Spółdzielni oraz na zlecaniu niektórych usług, które
mogą być wykonywane przez pracowników Spółdzielni. Zdecydowano jednak,
że siedzibą Spółdzielni będzie obiekt przy ulicy Janowieckiej stanowiący
własność gminy Wągrowiec. Rada Miejska w Wągrowcu nadmienia, iż miasto
Wągrowiec samodzielnie świadczy już pomoc niepełnosprawnym m.in. poprzez
prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ulicy Piaskowej, z którego
korzysta 30 pensjonariuszy z miasta oraz z gminy Wągrowiec,
w którym znalazło pracę 9 osób. Koszt jego funkcjonowania wynosi ok. 345
tys. zł. rocznie. Ponadto w Aquaparku, spółce miejskiej, stworzono 79 miejsc
pracy w tym dla 21 niepełnosprawnych z Wągrowca oraz sąsiednich gmin.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Wągrowcu uważa, że na
obecnym etapie przystąpienie miasta Wągrowca do Spółdzielni Socjalnej w roli
członka założyciela nie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania nowo
powstającego podmiotu i nadal podtrzymuje wolę władz miasta do wspierania
jego działalności.

ad.pkt 24 i 25
Radny Jarosław Wilk – pytał jak przebiegają negocjacje dotyczące sprzedaży
udziałów spółki Dalkia.
Radny Krzysztof Poszwa – w związku z debatą publiczną w ostatnim czasie
i medialną oraz zainteresowaniem mieszkańców związanym z organizacją
ruchu drogowego w naszym mieście - złożył zgodnie z § 24 Statutu Gminy
miejskiej w Wągrowcu wniosek w sprawie powołania doraźnej komisji
Rady Miejskiej w Wągrowcu ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu
drogowego, której zakres działania obejmowałby takie zagadnienia jak –
analiza organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Wągrowca, ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Powiedział też,
że temat ten przewijał się na wielu komisjach, nie tylko Rozwoju Miasta.
Burmistrz Miasta powiedział, że wniosek złożony przez radnego Krzysztofa
Poszwę uważa za przedwczesny. Organizację ruchu w naszym mieście można
usprawnić dopiero po zakończeniu budowy IV odcinka obwodnicy. Dzisiaj nie
wiadomo kiedy inwestycja zostanie skończona. Deklaracja Marszałka jest taka,
że na koniec tego roku inwestycja ta ma być ukończona, jednak Burmistrz
oświadczył, że ma obawy z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową.
Z chwilą oddania do użytku IV odcinka obwodnicy planuje się cały ruch
tranzytowy skierować na obwodnicę. Ponadto po zakończeniu rewitalizacji
dworca powstanie nowa droga łącząca ulicę Kościuszki z Przemysłową, która
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usprawni dojazd do nowopowstałego centrum komunikacyjnego. Kończąc
wystąpienie zaproponował radnemu powrócenie do tego wniosku najwcześniej
za pół roku.
Radny Krzysztof Poszwa był przekonany, że w tym temacie wypowiedzą się
radni, bo to właśnie kompetencją Rady Miejskiej jest powoływanie doraźnych
komisji. Powiedział, że można czekać do czasu zakończenia budowy IV
odcinka obwodnicy i w jaki sposób ona rozwiąże problem bezpieczeństwa
ruchu w naszym mieście. Mówił też, że np. przy debacie na temat małej
obwodnicy nie zostały radnym przedstawione szczegółowe opracowania nt.
ruchu drogowego. Na komisjach radni poruszali też problem parkingów przy
szkołach. Radny oświadczył, że powołując wnioskowaną komisję radni będą
mogli pozyskać nową wiedzę w tym temacie i że już dzisiaj można rozmawiać
na ten temat.
Radna Jadwiga Mianowska złożyła wniosek, by na najbliższych
posiedzeniach komisje wypowiedziały się w temacie złożonego wniosku
przez radnego Krzysztofa Poszwę - czy doraźną komisję powołać teraz, czy
później i w jakich obszarach.
Radny Mieczysław Spychaj złożył propozycję, by radni rozpatrzyli wnioski
z 3 lat, które wpłynęły do Urzędu odnośnie poprawy bezpieczeństwa ruchu na
terenie miasta.
Radny Alojzy Jessa poparł wniosek złożony przez radnego Krzysztofa
Poszwę.
Radny Jarosław Wilk zaprotestował przeciwko temu, że gość Rady Miejskiej
w Wągrowcu jakim jest Pan Burmistrz czy urzędnicy wchodzili na mównice
i dawali wskazówki radnym czy mają coś powołać, czy nie. Uznał też za
niestosowne uwagi Pana Burmistrza, że – to czy tamto było już omawiane na
posiedzeniach Komisji. Oświadczył, że na sesji radni mają zawsze prawo się
wypowiedzieć.
Przewodniczący obrad uznał, że najdalej idącym wnioskiem jest wniosek
złożony przez radną Jadwigę Mianowską.
Radny Krzysztof Poszwa był przeciwnego zdania niż Przewodniczący obrad
i powiedział, że komisje w tym temacie nie są w stanie nic zrobić. Powiedział,
że jest to wola radnych, jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym tematem
zagłosuje na „tak”, jeżeli nie będzie „przeciw”.
Przewodniczący obrad zapytał radną Jadwigę Mianowską czy wycofuje swój
wniosek.
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Radna Jadwiga Mianowska oświadczyła, że wniosku nie wycofuje - woli się
z każdym wnioskiem przespać, podobnie jak z projektami uchwał czy
wnioskami do realizacji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
radną Jadwigę Mianowską - aby wniosek zgłoszony przez radnego Krzysztofa
Poszwę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu
ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, której zakres działania
obejmowałby takie zagadnienia jak – analiza organizacji ruchu drogowego
na terenie miasta Wągrowca, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa był przedyskutowany oraz szczegółowo omówiony na
posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Rada Miejska wniosek radnej Jadwigi Mianowskiej przyjęła 11 – głosami
„za”, 6 – głosami „przeciw” przy 3 – głosach „wstrzymujących”
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w odpowiedzi na
pytanie radnego Jarosława Wilka powiedział, że procedura sprzedaży udziałów
spółki Dalkia została zakończona. Miasto nadal pozostaje udziałowcem tej
spółki.

ad.pkt 26
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXII
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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