Protokół Nr XXXIII/2014
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 10 kwietnia 2014 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1840.
Otwarcia obrad XXXIII 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 – Zbigniew Byczyński – Wiceprzewodniczący Rady.
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 XXXII z 25 lutego 2014 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący Rady Miejskiej wnioskował o wprowadzenie do przesłanego
porządku obrad dodatkowego punktu - po punkcie 13 – o treści – „Głosowanie
wniosku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu ds.
organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Wągrowcu.
Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
wybór sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXXII Sesji z 25 lutego 2014 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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca
w roku 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Miejską Wągrowiec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
11. Przyjęcie informacji o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2013 rok.
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14. Głosowanie wniosku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej
w Wągrowcu ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście
Wągrowcu.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. 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.:
- 29 marca uczestniczył w Wielkiej Gali „Głosu Wągrowieckiego,
- 3 kwietnia uczestniczył V Powiatowych Targach Edukacyjnych,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące
sprawy.
Poinformował również radnych o trzech pismach, które wpłynęły do Rady
Miejskiej, a dotyczyły one zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży
mieszkań. Pisma zgodnie z kompetencja zostały przekazane Burmistrzowi
Miasta.

ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu w marcu 2014 roku odbyła
trzy posiedzenia. Pierwsze odbyło się 13 marca br. i związane było
z przedstawieniem informacji o zrealizowanych programach społecznych ze
środków funduszy zewnętrznych w 2013 r. i możliwościami pozyskiwania
nowych środków na realizację programów społecznych przez Gminę miejską
Wągrowiec. Informację dotyczącą projektu współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja
Wągrowczan – Równe Szanse” zrealizowanego w latach 2012-2013, w formie
prezentacji przedstawiły Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejPani Irena Woźniak oraz koordynator projektu Pani Danuta Paszkiewicz.
Drugim tematem, który był omawiany podczas posiedzenia poświęcony był
spółdzielni socjalnej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Pani
Ewa Roman - prezes spółdzielni. Drugie posiedzenie odbyło się 20 marca br.
i było poświęcone aktualnej sytuacji, która niewątpliwie ma wpływ na sytuację
ekonomiczną kraju, a dotyczyła choroby zwierząt pod nazwą „afrykański pomór
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świń”. Informację w tym zakresie udzieliła Pani Elżbieta Misiek Powiatowy
Lekarz Weterynarii. Na posiedzeniu komisji obecny był również Pan Paweł
Gilewski dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Wągrowcu,
który odpowiadał na pytania radnych dotyczących niebezpieczeństw
i możliwości przeniesienia się tej choroby na ludzi. Drugim tematem
posiedzenia była „psia infrastruktura”. Informację w tym zakresie złożył Pan
Arkadiusz Kiszka specjalista w Wydziale Infrastruktury, Architektury i Ekologii.
Informacje w tym zakresie uzupełnił i na pytania radnych odpowiadał
Komendant Straży Miejskiej Pan Zbyszko Sygierycz. Trzecie posiedzenie
odbyło się 27 marca br. i było posiedzeniem wspólnym stałych komisji Rady
Miejskiej. Na wstępie informacje w zakresie sprzedaży biletów wstępu na
mecze organizowane przez Miejski Klub Sportowy „Nielba” Wągrowiec oraz
partycypowania rodziców w zakupach odzieży i wyposażenia sportowego dla
dzieci i młodzieży złożył prezes Zarządu Klubu Pan Mieczysław Linetty.
W dalszej części posiedzenie było poświęcone analizie, dyskusji i opiniowaniu
materiałów sesyjnych dotyczących przyjęcia informacji o realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013. Ponadto
na posiedzeniu wspólnym przyjęto 2 sprawozdania: z realizacji Programu
współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok oraz
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok.
Natomiast tematem posiedzenia, które odbyło się w dniu 3 kwietnia 2014 r. 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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski
- Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak.
Ponadto na posiedzeniu członkowie Komisji kolejno wypowiadali się w sprawie
wniosku radnego Krzysztofa Poszwy, zgłoszonego podczas Sesji, która odbyła
się 25 lutego br. Przeprowadzone głosowanie w sprawie powołania komisji
doraźnej nie dało rozstrzygnięcia. Na 8 obecnych radnych biorących udział
w głosowaniu: 4 głosowało „za”, 4 było „przeciw”, głosów wstrzymujących się
nie było. Ostatecznie Komisja Budżetowa nie podjęła stanowiska w/s
utworzenia komisji doraźnej, o którą wnioskował radny Krzysztof Poszwa.
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że w okresie międzysesyjnym
Komisja odbyła cztery posiedzenia. Przedmiotem posiedzeń było:
Informacja o realizacji przydziału mieszkań komunalnych i lokali socjalnych
w roku 2013.
1. Karta dużej rodziny – koncepcja pomocy dla rodzin wielodzietnych.
2. Informacja o zasadach rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych
oraz zasady finansowania przedszkoli publicznych i niepublicznych.
3. Informacja o nowych zasadach odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu.
4. Stanowisko komisji w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw
bezpieczeństwa.
5. Analiza materiałów sesyjnych.
Komisja wystąpiła z jednym wnioskiem dotyczącym ustawienia koszy na
śmieci przy ławeczkach od Neptuna do plaży miejskiej oraz przychyliła się
do wniosku Komisji Rozwoju w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkola
dzieci z rodzin wielodzietnych.
Wszystkie materiały sesyjne zostały przez komisję zatwierdzone
większością głosów.
STANOWISKO KOMISJI W SPRAWIE WNIOSKU RADNEGO KRZYSZTOFA POSZWY.

Propozycja radnego Krzysztofa Poszwy jest jak najbardziej zasadna. Radni
naszej komisji, po spotkaniu z komendantem Straży Miejskiej, sami stwierdzili,
ze muszą być podjęte takie działania, które poprawiłyby bezpieczeństwo.
Uważamy, że Komisja Rozwoju oraz radni innych komisji powinni wnikliwie
przyjrzeć się miejscom, w których dochodzi często do wypadków oraz które
stanowią potencjalne zagrożenie i sporządzić rejestr takich miejsc. Następnie
przekonsultować to ze specjalistami od spraw bezpieczeństwa i zarządami
właścicieli dróg, by proponowane zmiany były zgodne z prawem. Działania
w tym zakresie można już rozpocząć.
W okresie międzysesyjnym przewodnicząca uczestniczyła 8 kwietnia
w konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Europol Meble Polska oraz
w dniu 9 kwietnia w uroczystości wielkanocnej w Domu Seniora.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 4 posiedzenia:
11,18, 27 marca i 1 kwietnia br.
- 11 marca Wiceburmistrz przedstawił informację odnośnie realizacji
zgłoszonych wniosków przez Komisję za 2013 rok.
- 18 marca Pan Piotr Hayn przedstawił informację o stanie zimowego
utrzymania dróg. Radni zapoznali się z kosztami utrzymania dróg w sezonie
zimowym. Podczas dyskusji radni rozmawiali o stanie dróg w mieście
i problemach mieszkańców dotyczących stanu dróg,
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- 27 marca na wspólnym posiedzeniu komisji jako pierwszy z gości głos zabrał
Prezes MKS Nielba Pan Mieczysław Linetty. Udzielił wyczerpujących informacji
w sprawie rozprowadzania biletów na mecze, podając szczegółowe
rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów i obowiązujące przepisy prawa w tym
zakresie. Wystąpienie Prezesa było odpowiedzią na zarzuty radnego Jarosława
Wilka dotyczące nieprawidłowości w klubie. W dyskusji głos zabrali również
radny, a zarazem Prezes Klubu MKS Nielba Andrzej Reis, który przedstawił
funkcjonowanie poszczególnych sekcji i grup, w szczególności dotyczących
odpłatności za udział członków Klubu w wyjazdach ligowych, turniejach
halowych i obozach. Z informacji przedstawionej Klubowi Nielba przez
Ministerstwo Finansów wynika, że gospodarka finansowa w Klubie jest
prowadzona prawidłowo i nie wnosi się zastrzeżeń do identyfikacji biletów.
Obowiązek wprowadzenia kas fiskalnych nastąpi 1 stycznia 2015 roku.
W dalszej części spotkani radni przyjęli:
- sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
dla
miasta
Wągrowca
oraz
Miejskiego
Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013,
- sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2013 rok,
- sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013
rok,
- 8 kwietnia Komisja analizowała i opiniowała materiały sesyjne. Projekty
uchwał od poz. 5 do 10 zostały przez Komisję przyjęte bez głosów przeciwnych.
Wniosek radnego Krzysztofa Poszwy dotyczący powołania doraźnej Komisji ds.
bezpieczeństwa w mieście Wągrowcu Komisja nie przyjęła. Ustalono, że tym
problemem ma się zająć Komisja Rozwoju Miasta przy możliwym współudziale
pozostałych radnych. Gdy zaistnieje taka konieczność Komisja Rozwoju Miasta
zwoła dodatkowe posiedzenia.
9 kwietnia na zaproszenie Spółki POLINOWA Przewodniczący Komisji Rozwoju
Miasta wziął udział w konferencji prasowej w zakładzie w Podaninie. Po
konferencji zwiedził również zakład.

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:
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Krzysztof Poszwa powiedział, że w ubiegłym roku przy konstruowaniu budżetu
na 2014 rok wystąpił z wnioskiem o stworzenie budżetu obywatelskiego.
Wspomniał o zapewnieniu organu wykonawczego, że po pierwszym kwartale
radni dowiedzą się jak będą wyglądały kwoty do których będzie się w tym
temacie podchodzić. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetowej nie otrzymał
od Wiceburmistrza informacji o terminie ani o planowanych środkach na ten cel.
W związku z tym zadał pytanie Panu Burmistrzowi o wielkość środków, jaka
zostanie na to zadanie przeznaczona w tegorocznym budżecie. Radny poruszył
również temat powołania Miejskiej Rady Seniorów. Powiedział, że w grudniu
ubiegłego roku złożył w tej sprawie nie tylko wniosek, ale również projekt
uchwały z konkretnym rozwiązaniem. Pytał Pana Burmistrza czy na spotkaniu
z organizacjami seniorski został ten projekt uchwały przedstawiony. Kolejny
temat, który radny poruszył dotyczył terminu rozpatrzenia złożonego na ręce
Przewodniczącego Rady projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady
Seniorów. Powiedział, że zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej, Rada ma 3
miesiące na rozpatrzenie takiego wniosku. Zadał pytanie Przewodniczącemu
Rady, co w tym temacie zostanie zrobione. Kończąc wystąpienie powiedział, że
oczekuje poważnego potraktowania tego tematu.
Mieczysław Spychaj zadał pytanie kiedy zostanie oddana do użytku
sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych na Osiedlu Wschód. Zgłosił też
uwagi pod adresem działalności Stowarzyszenia Komunikacja oraz przyznania
nagrody Honorowego Wągrowczanina proboszczowi Klasztoru Paulinów
w Wągrowcu.
- Jarosław Wilk zadał czytanie czy prawdą jest, że Spółka Remondiss nie
wywozi śmieci do Kopaszyna, tylko przeładowuje je na placu i wywozi do
Poznania.
W odpowiedzi na pytania radnych Burmistrz Miasta powiedział:
- organ wykonawczy przed opracowaniem projektu budżetu na 2015 rok,
najprędzej po wakacjach, przedstawi radnym propozycje odnośnie budżetu
obywatelskiego. Powiedział, że zadania ujęte w tegorocznym budżecie są
realizowane i trudno byłoby wyasygnować kilkaset tysięcy złotych na to
zadanie,
- odnośnie powołania Miejskiej Rady Seniorów powiedział, że nie można nikogo
zmuszać do takich czy innych działań. Zostało zorganizowane spotkanie
z organizacjami skupiającymi seniorów na którym zainteresowani otrzymali
szereg materiałów, które mają służyć do konsultacji wewnątrz poszczególnych
organizacji i mają pomóc w konstruowaniu prac związanych z utworzeniem tej
Rady. W połowie maja planuje się kolejne spotkanie. Powiedział również, że
pospiech w tym temacie jest niewskazany,
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- organizatorem plebiscytu – Honorowy Wągrowczanin Roku jest „Głos
Wągrowiecki” i to czytelnicy tygodnika decydują o przyznaniu tej nagrody, a nie
Burmistrz czy Rada Miejska,
- podjął interwencję u zarządcy drogi i przyszłym tygodniu sygnalizacja świetlna
na Osiedlu Wschód ma zostać oddana do użytku,
- nie zgodził się z zarzutami radnego Mieczysław Spychaja skierowanymi pod
adresem Stowarzyszenia Komunikacja. Powiedział, że 14 lat temu z inicjatywy
władz naszego miasta zostało utworzone to Stowarzyszenie, które skupia wiele
samorządów i była to bardzo trafna decyzja. Dzięki temu Stowarzyszeniu udało
się zrealizować wiele ważnych zadań,
- nic mu nie wiadomo w temacie miejsca wywozu śmieci i sprawdzi ten temat.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, że w sprawie budżetu obywatelskiego
radni zostali wprowadzeni w błąd i czuje się oszukany. Zapewnienia organu
wykonawczego w tym temacie były inne. Stwierdził, że jeżeli koalicja, która
rządzi miastem uznała, że tej inicjatywy w tym roku nie będzie, to można było
o tym powiedzieć wcześniej, już na etapie projektu budżetu na ten rok.
W temacie powołania Miejskiej Rady Seniorów ubolewał, że tak długo ten temat
się wlecze. Jednak wyraził nadzieje, że dojdzie do jej powołania.

ad.pkt 5
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Piła.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania,
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów
w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości
w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw
nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie
organizacji społecznych i zakładów pracy. Art. 4 ustawy stanowi ponadto, że
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy
do zadań własnych gmin. Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym,
wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze
współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki
międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą
sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać
pomocy, w tym pomocy finansowej. Podejmowanie działań związanych
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z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest szczególnie
utrudnione wobec osób, które zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymagają doprowadzenia do
izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej właściwej placówki
utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego –
w przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do miejsca zamieszkania.
Izba wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do przyjmowania
osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu
publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych
osób. Izba zapewnia zachowanie odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych i opiekę wykwalifikowanego personelu. Doprowadzanie oraz
przetrzymywanie osób nietrzeźwych w Komendzie Policji dezorganizuje pracę
Policji. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła umożliwi zapewnienie przez
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, przy
którym działa izba wytrzeźwień (Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi),
całodobowej gotowości dyżurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu
Miasta Wągrowca oraz prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek
działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze
profilaktycznym.
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 udzielenia pomocy
finansowej Gminie Piła.
Uchwała Nr XXXIII/228/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 16
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
2014 – 2033
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały i powiedział, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach
publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na
dany rok budżetowy powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu
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i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. W związku z koniecznością
dokonania zmian w projekcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2014
rok wnoszącej zmiany w zakresie wyniku budżetu oraz przychodów budżetu
niezbędne jest dokonanie identycznych korekt w załączniku nr 1 do projektu
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wągrowca na
lata 2014-2033.
Zaktualizowany załącznik nr 1 do projektu uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na
lata 2014-2033 uwzględniający proponowane zmiany w projekcie uchwały
zmieniającej uchwałę budżetową na 2014 rok stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w związku z przystąpieniem
do realizacji projektu pn. „E-integracja mieszkańców Wągrowca”, do załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się powyższe
przedsięwzięcie w pozycji 1.1.1.1 jako wydatki na programy, projekty lub
zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych z limitem łącznym wynoszącym 449.740,00 zł (390.340,00 zł – rok
2014 oraz 59.400,00 zł – rok 2015) dla zakresu zadań realizowanych ze
środków Unii Europejskiej (poziom dofinansowania wynosi 100%) oraz
w pozycji 1.3.1.1 jako wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
z limitem łącznym wynoszącym 88.200,00 zł (lata 2015-2020) dla zakresu
zadań realizowanych ze środków własnych gminy stanowiących zapewnienie
trwałości projektu. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy
dostosowuje się również poszczególne pozycje prognozy do aktualnego stanu
budżetu.
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 12 – głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014 - 2033
Uchwała Nr XXXIII/229/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na
2014 r.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały która obejmuje następujące zmiany:
• pismem Nr FB-I.3111.90.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski poinformował o dokonaniu korekty zmiany z dnia 13 marca
2014 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne
o 105.308,00 zł w zakresie dofinansowania zadań realizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decydując ostatecznie o zmniejszeniu
pierwotnego planu powyższej dotacji o kwotę 5.536,00 zł. Zmniejszenie
planowanych dochodów zostanie zrekompensowane przychodami
z wolnych środków. W związku z powyższym zadanie inwestycyjne
polegające na zakupie urządzeń klimatyzacyjnych dla Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej nie zostanie wprowadzone do budżetu.
• pismem Nr FB.I-3111.91.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
1.144,00 zł na sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania
osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
• pismem Nr FB.I-3111.88.2014.5 z dnia 28 marca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
129.259,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na
podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego,
• pismem Nr FB.I-3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę
222.489,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wkład własny do zadania
w kwocie 55.623,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków,
• zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem
na remont ścieżki pieszo-rowerowej na wschodniej i południowej
promenadzie Jeziora Durowskiego.
• Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu
przedmiotowej uchwały uzyska brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok
w wysokości 64 870 091 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 64 106 551 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 763 540 zł;”

12

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2014 rok
w wysokości 75 423 069 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 60 327 708 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 15 095 361 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Deficyt budżetu w kwocie 10 552 978 zł zostanie sfinansowany
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami
z wolnych środków.”
6) w § 4 kwotę „10 642 494 zł” zastępuje się kwotą „11 112 978 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że pismem Nr FB.I3111.72.2014.4 z dnia 13 marca 2014 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 105.308,00 zł w celu
dostosowania poziomu środków do zakresu zadań realizowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Pismem Nr FB-I.3111.90.2014.4 z dnia 26 marca
2014 roku Wojewoda Wielkopolski poinformował natomiast o dokonaniu korekty
powyższej zmiany decydując ostatecznie o zmniejszeniu planu dotacji celowej
na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej o kwotę 5.536,00 zł. Powyższe zmniejszenie planowanych
dochodów zostanie zrekompensowane przychodami z wolnych środków.
Pismem Nr FB.I-3111.91.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
1.144,00 zł na sfinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Pismem Nr FB.I3111.88.2014.5 z dnia 28 marca 2014 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył
plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 129.259,00 zł
z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pismem Nr FB.I-3111.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 roku Wojewoda
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Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę
222.489,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wkład własny do zadania
w kwocie 55.623,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „E-integracja
mieszkańców Wągrowca” wprowadza się do budżetu dotację celową
w wysokości 390.340,00 zł. Środki z dotacji przeznacza się na realizację
projektu. Poziom dofinansowana projektu ze środków zewnętrznych wyniesie
100%. W związku z zawarciem porozumienia z Powiatem Wągrowieckim
w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta Wągrowca w zarządzanie drogi
powiatowej nr 1628P (Plac Dworcowy) wprowadza się do budżetu dotację
celową w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację powyższego
zadania. W ramach nakładów przewidzianych na realizację Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyodrębnia
się dotację celową dla Gminy Piła w wysokości 2.958,00 zł z przeznaczeniem
na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta
Wągrowca. O 3.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Pozostałe
zadania w zakresie kultury dotyczący dotacji dla organizacji pożytku
publicznego, wprowadzając równocześnie do budżetu dotację celową dla
Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na organizację X Międzywojewódzkiego
Konkursu pn. „Sztuka ludowa Pałuk w twórczości dzieci, młodzieży i ich
opiekunów”. Pismem Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku Minister
Finansów poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części
subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok. Zgodnie
z otrzymanym zawiadomieniem część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy
Miejskiej Wągrowiec uległa zmniejszeniu o 99.325,00 zł względem kwoty
wstępnie planowanej. Powyższe zmniejszenie planowanych dochodów zostanie
zrekompensowane przychodami z wolnych środków.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 310.000,00 zł, które przeznacza się na
realizację następujących przedsięwzięć:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
· sporządzenie dokumentacji na modernizację i rozbudowę systemu
monitoringu wizyjnego miasta Wągrowca - 50.000,00 zł,
Oświata i wychowanie
· zabezpieczenie środków na uczestnictwo uczniów gimnazjum w Powiatowych
Dniach Nauki – „A to właśnie jest fizyka” - 4.000,00 zł,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 110.000,00 zł:
- naprawa infrastruktury i ścieżki pieszo-rowerowej na zachodniej promenadzie
Jeziora Durowskiego 20.000,00 zł
- remont ścieżki pieszo-rowerowej na wschodniej i południowej promenadzie
Jeziora Durowskiego 90.000,00 zł,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 86.000,00 zł:
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury - 20.000,00 zł,
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- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na wkład własny do zadania
obejmującego modernizację Galerii Miejskiego Domu Kultury realizowanego
przy współudziale środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 51.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w związku
z potrzebą rozszerzenia oferty pamiątek i gadżetów regionalnych - 15.000,00 zł,
Kultura fizyczna - 60.000,00 zł:
- przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji pn. „Zakup urządzeń rekreacyjnych – siłownia zewnętrzna”
na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji” wraz ze zwiększeniem planu wydatków dla zadania o 26.500,00 zł
(łączny plan po zmianie 56.500,00 zł),
- zabezpieczenie środków na doposażenie i zwiększenie zaopatrzenia lokalu
gastronomicznego prowadzonego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 33.500,00 zł,
O 8.005,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu odszkodowania
otrzymanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z uszkodzeniem
systemu telewizji przemysłowej, zwiększając jednocześnie plan wydatków
w zakresie zakupu usług remontowych dla powyższej jednostki.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 400,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nienależnie
pobranych świadczeń w ramach rządowych programów wspierania osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się wolne
środki w kwocie 470.484,00 zł,
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
- plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych – zmniejszenie planu
kosztów zakładu o kwotę 4.203,00 zł.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 14 głosami „za” przy 6 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XXXIII/230/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku
2014.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Ustawa Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. artykułem 34a nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia corocznie
uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania
sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa corocznie
organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystąpił z wnioskiem
z dnia 21 grudnia 2013 r. o umieszczenie w wykazie kąpielisk jednego kąpieliska
położonego w centrum miasta nad Jeziorem Durowskim. Na podstawie złożonego
wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego w roku 2014. Projekt uchwały
poddano konsultacjom społecznym w dniach od 27 stycznia do 17 lutego 2014 r.,
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz poprzez publikację
w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt uchwały po przeprowadzeniu konsultacji
został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. W związku Kierownik
Wydziału Infrastruktury i Architektury powiedział, że z powyższym podjęcie uchwały
jest konieczne.

Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji wziął udział radny Alojzy Jessa. Zadał pytanie czy jest możliwość
przedłużenia sezonu kąpielowego do 15 września.
W odpowiedzi radnemu Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii powiedział, że projekt uchwały jest zgodny z wnioskiem organizatora
kąpieliska.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk
na terenie miasta Wągrowca w roku 2014.
Uchwała Nr XXXIII/231/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1800.

15

minutową

przerwę
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ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
W imieniu Pana Burmistrza wniósł autopoprawki na omawianego projektu
uchwały, które uwzględniały wnioski komisji Rady. Pierwsza autopoprawka
dotyczyła zmiany w § 3 ust. 1 pkt 2 – na początku zdania słowo „każde’
zastąpiono słowami – „pierwsze i drugie”. Kolejna dot. § 3 ust. 2 na końcu
zadnia wykreślono słowa „w przypadku gdy” i wpisać słowo – „za” i dopisano
w tym ustępie dodatkowego punktu o treści – „ trzecie i każde następne dziecko
z rodziny, w której we wspólnym gospodarstwie domowym wychowuje się troje
i więcej dzieci, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku dzieci pełnoletnich
uwzględnia się tylko dzieci niepracujące pobierające naukę do 24 roku życia”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Ustawą z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. 827) znowelizowany został między innymi art. 14 ustawy o systemie
oświaty, który określa zasady ustalania przez organ prowadzący wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Dotychczasowe
uchwały rad gmin w sprawie odpłatności za przedszkola na podstawie art. 12
ustawy, zachowują swoją moc do dnia 31 sierpnia 2014 r., z tym że
w przypadku, gdy ustalona w nich wysokość opłat za zajęcia prowadzone
w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
przekraczała 1 zł za godzinę zajęć, opłata ta od dnia 1września 2013 r. uległa
obniżeniu do 1 zł. Ustawodawca oprócz ograniczenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach,
prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, dopuścił możliwość określenia warunków
stosowania częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. Niniejsza uchwała
określa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
i przewiduje jej waloryzację na zasadach określonych w ustawie o systemie
oświaty. W uchwale podtrzymano 50% ulgę w opłacie za drugie dziecko
uczęszczające do przedszkola z jednej rodziny oraz wprowadzono dodatkową
50% ulgę w opłacie na pierwsze i drugie dziecko z rodziny, w której wychowuje
się troje i więcej dzieci. Ponadto przewidziano zwolnienie z opłat dla dzieci
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię
o wczesnym wspomoganiu rozwoju, a także dla dzieci uczęszczających do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz za trzecie i każde
następne dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje i więcej dzieci.
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 jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr XXXIII/232/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że postanowieniem z dnia
24 lutego 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory posłów
do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25 maja 2014 r.
Zgodnie z art. 12 § 4 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rada gminy tworzy obwody głosowania
w zakładzie opieki zdrowotnej najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów,
jeżeli w dniu wyborów przebywać będzie w nich co najmniej 15 wyborców.
W Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, jak wynika ze spisów wyborców
sporządzanych w poprzednich wyborach, przebywa każdorazowo około
100 wyborców. Koszty wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
pokrywane będą przez Skarb Państwa. Utworzenie w Szpitalu Powiatowym
w Wągrowcu odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów
posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
jest konieczne i 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 w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Uchwała Nr XXXIII/233/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 11
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informację z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2013.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację stanowiącą
załączniki nr 11 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak
przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Programu Współpracy
Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie stanowiące
załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
przedstawiła radnym informację z działalności w 2013 r. Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Radni bez uwag 19 – głosami „za” przy jednym glosie „przeciwnym” przyjęli ww.
informację, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 14
Przewodniczący obrad powiedział, że w punkcie – „sprawozdania komisji
stałych o pracach w okresie międzysesyjnym” zostały przedstawione Radzie
stanowiska komisji w sprawie wniosku zgłoszonego na ostatniej sesji przez
radnego Krzysztofa Poszwę w sprawie powołania doraźnej komisji Rady
Miejskiej w Wągrowcu ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
w mieście Wągrowcu i otworzył dyskusję w tej sprawie.
W dyskusji udział wziął radny Alojzy Jessa. Radny poparł wniosek zgłoszony
przez radnego Krzysztofa Poszwę. Powiedział, że na komisji zabrakło wniosku
Pana Przewodniczącego lub wnioskodawcy, który szczegółowo określiłby
zakres działania tej komisji. Mówił też, że do końca kadencji zostało 213 dni
i można dużo w tym temacie jeszcze zrobić.
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Pan Przewodniczący Rady powiedział, że na wspólnym posiedzeniu stałych
komisji Rady radny Krzysztof Poszwa szczegółowo przedstawił istotę działania
komisji.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, że na ostatniej sesji zgłaszając wniosek
w sprawie powołania doraźnej komisji ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu
drogowego, szczegółowo określił zakres działania, który jest również
elementem protokołu. Mówił też, że stanowiska komisji Rady są jasne i nie
będzie się do nich odnosił. Wyraził stanowisko, że jest dużo czasu i można coś
w tym temacie zrobić, a przekazywanie tej kompetencji branżowej Komisji Rady
uważa za niewłaściwe.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie
wniosek radnego Krzysztofa Poszwy zgłoszony na ostatniej sesji w sprawie
powołania doraźnej komisji ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Rada Miejska 9 - głosami „za”, 11 – głosami „przeciw” oddaliła wniosek radnego
Krzysztofa Poszwy.

ad.pkt 15 i 16
Radna Jadwiga Mianowska pytała czy w najbliższym czasie zostanie ogłoszony
konkurs dla organizacji pozarządowych.
W odpowiedzi radnej Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej
powiedział, że wszystkie środki w budżecie na te zadania zostały już
rozdysponowane.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXIII
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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