Protokół Nr XXXIV / 2014
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 8 maja 2014 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1740 .
Otwarcia obrad XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Pan dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na
Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław Purczyński.
W obradach uczestniczyło 19 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni:
- Wojciech Kocoń,
- Mariusz Nowak.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
- Pan Stanisław Wilczyński – Burmistrz Miasta,
- Pan Grzegorz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta,
- Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
- Pan Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
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2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok.

ad.pkt. 1
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 i związanych z nim kwot przychodów
i rozchodów. W związku z koniecznością dokonania zmiany w projekcie uchwały o
zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok wpływającej na wynik oraz przychody
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 3 do protokołu
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że w załączniku określającym
przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca
PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów” dokonuje się
zwiększenia limitu dla roku 2014 do kwoty 11.050.000,00 zł (z kwoty 10.813.321,00
zł) oraz ustanawia się limit dla roku 2015 w kwocie 3.250.000,00 zł. Łączne nakłady
finansowe dla powyższego zadania będą wynosiły po zmianie 14.305.000,00 zł.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy zmniejsza się planowane
przychody z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek dla roku
2014 do kwoty 7.906.110,00 zł (z kwoty 10.642.494,00 zł) zwiększając jednocześnie
zaangażowanie wolnych środków do kwoty 3.765.547,00 zł. Łączna wartość
planowanych przychodów dla roku 2014 wyniesie po zmianie 11.671.657,00 zł.
Powyższe zmiany wpłyną na zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia, zmniejszenie
planowanej na koniec 2014 roku kwoty długu oraz zmniejszenie planowanych
rozchodów w latach 2024-2025. Dodatkowo dostosowuje się również poszczególne
pozycje prognozy do aktualnego stanu budżetu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrali radni:
Alojzy Jessa odniósł się do załącznika nr 1 do projektu uchwały - str. 2 – kolumna
wydatki majątkowe i powiedział, że po 2014 roku następuje przepaść. strona 5
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kolumna 3 ma układ zerowy – spytał czy nigdy nie będziemy korzystać ze środków
zewnętrznych. W załączniku Nr 2 odniósł się do zapisów wiersza - wydatki
majątkowe i zadał pytanie - czy od 2016 roku nie będziemy mieli żadnych
wydatków. Nawiązał też do sesji na której uchwalany był budżet na ten rok
i powiedział, że wielokrotnie wnosił by część środków w budżecie zaplanować na
remont dróg w mieście oraz, że wówczas mowa była, że na rewitalizację terenów
pokolejowych potrzebne będą środki w kwocie 10,5 mln zł, a dzisiaj na sesji radni
dowiadują się, że dodatkowo trzeba tę kwotę zwiększyć o około 27%. Kończąc
wystąpienie zapytał czy przy tej korekcie wieloletniej prognozy finansowej na 2014
– 2033 nie można przewidzieć środków w kwocie 1-2 mil zł. na remont dróg
w mieście,
Mieczysław Spychaj chciał się dowiedzieć – jak to się stało, że kosztorys na
zadanie rewitalizacja terenów pokolejowych był tak niedoszacowany oraz, że
zadanie to na kwotę ponad 14,5 mln zł przekazuje się do realizacji Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej. Powiedział, że w przyszłym roku na to zadanie można
pozyskać środki z Unii Europejskiej oraz zadał pytanie czy jesteśmy w stanie
wygospodarować taką sumę w budżecie by to zadanie udzwignąć. Mówił, że spłatę
zadłużenia przewiduje się do 2024 roku. W związku z tym skierował bezpośrednie
pytanie do Pana Burmistrza – kto będzie to zadłużenie spłacał - czy Burmistrz
przewiduje kandydowanie na to stanowisko do 2024 roku by spłacać to zadłużenie,
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz odpowiadając radnemu Jessie
powiedział:
- odnośnie wydatków majątkowych w 2014 roku na kwotę ponad 16 mln zł,
a w kolejnych latach spadku tych wydatków wynika z faktu realizacji inwestycji –
rewitalizacja dworca i jego otoczenia,
- odnośnie pozycji – spłata zobowiązań - dot. samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej” i w naszym przypadku nas nie dotyczy i zawsze będzie zerowa,
- odnośnie załącznika nr 2 – dlaczego w kolumnie wydatki majątkowe począwszy
od 2016 roku występuje zero – są to przedsięwzięcia wieloletnie – by je wpisać
muszą być realizowane przez 2 lata i więcej. Na dzień dzisiejszy takich
przedsięwzięć nie ma w planach i w związku z tym wiersz dot. wydatków
majątkowych na te lata oddalone w przód jest zerowy,
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński odpowiadając na pytanie
dotyczące przyczyn wzrostu kosztów inwestycji – rewitalizacja dworca i terenów
przyległych powiedział, że w momencie kiedy podawane były dane do budżetu na
ten rok bazowano na bardzo wstępnych szacunkach pochodzących z lutego 2013
roku, a było to podyktowane koniecznością złożenia wniosku do Jessici. Wówczas
zamierzenia inwestycyjne (zakres rzeczowy) były nieco inne niż w finale – tak się
dzieje gdy planuje się remont starego budynku i będącego zabytkiem.
W pierwszych założeniach zakładano, że będzie tylko adaptowany parter dworca
pod potrzeby pasażerskie (remont góry budynku nie był planowany, a zamieszkały
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był przez 7 rodzin). W momencie przystąpienia do prac projektowych, po
uzgodnieniach ze starostwem powiatowym, który wydaje pozwolenia na budowę, po
dokonaniu bliższej analizy technicznej budynku dworca uznano, że niestety taką
drogą remontu dworca nie można zrobić, dlatego, że budynek dworca należy do
budynków publicznych, a obiekty publiczne rządzą się swoimi prawami i wymogami
budowlanymi. Powiedział, że przystępując do adaptacji parteru budynku na
potrzeby pasażerskie w pierwszej kolejności należy wymienić instalację elektryczną
w całym budynku z uwagi na jej zły stan i opinię straży pożarnej. Z uwagi na
trudność tego zadania podjęto decyzję o wykwaterowaniu 7 rodzin z pietra tego
budynku (co się udało) i przeznaczeniu tych lokali pod wynajem. Założenia są takie,
że wpływy z dodatkowych przychodów mają pokrywać raty kredytu z Jessici.
Pożyczka z Jessici jest przyznana miastu na 20 lat, zero oprocentowania
(oprocentowanie pokrywa Unia Europejska, miasto spłaca tylko raty kapitałowe –
rocznie wypada to rat na kwotę 360.000 zł). Oświadczył też, że obiekt zabytkowy
spowodował to, że okna muszą być w tym budynku wymienione na drewniane, co
również podniosło koszty tej inwestycji. Kolejny element, który miał wpływ na wzrost
kosztów to decyzja o budowie dodatkowego parkingu w tej części miasta (od ulicy
Kościuszki na rampie). Burmistrz odpowiedział też na pytanie dlaczego zlecono
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej prowadzenie tej inwestycji. Podyktowane było
to tym, że za część tych prac można odzyskać VAT. Gdyby tą inwestycje
prowadziło miasto wówczas cały VAT należałoby odprowadzić do Urzędu
Skarbowego. VAT można odzyskać od tych robót, które będą generowały
przychody. Kończąc wystąpienie dotyczące tego tematu powiedział, że z budżetu
miasta musimy do tego zadania dołożyć niespełna 3 mln zł ponieważ 500.000 zł
otrzymamy od Starostwa oraz zadanie - budowa sieci deszczowej - za kwotę
300.000 zł będzie realizowała nasza spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji. Oświadczył też, że nie ma gwarancji, że w przyszłym roku będą
pieniądze na rewitalizację dworców, jeżeli tak to będą to pożyczki na inwestycje,
które będą generowały przychody. Uspokoił też radnego Mieczysława Spychaja co
do spłaty zadłużenia i powiedział, że żaden samorząd w Polsce nie realizuje tak
wielomilionowych inwestycji z własnych środków.
W dyskusji zabrał również głos radny Jarosław Wilk i prosił o potwierdzenie przez
Pana Skarbnika – czy dobrze rozumie zapisy w kolumnach na str. 2 – „wydatki na
obsługę długów” i „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” oraz
zapisy kolumny na str. 4 – „spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup
papierów wartościowych” i w związku z tym zadał pytanie czy miasto łącznie będzie
musiało spłacać po roku 2016 i dalej kwoty sięgające ponad 4 mln zł. Skarbnik
Miejski potwierdził, że radny w tym temacie ma rację.
Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania projektu uchwały
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2014-2033 łącznie z wniesioną autopoprawką.
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W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za” przy 7 – głosach – „przeciw” podjęła uchwałę
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
Uchwała Nr XXXIV/234/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt. 2
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na 2014 rok.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały i powiedział, że autopoprawka, która dotyczyła zwiększenia planu
wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych o 30.000,00 zł, która obejmuje następujące zmiany:
• dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla zadania pn. „Budowa placu do
rekreacji i uprawiania sportu wraz z małą infrastrukturą” (rozszerza się zakres
prac m.in. o zakup dodatkowego urządzenia siłowni zewnętrznej oraz ułożenie
nawierzchni z płyt absorbujących upadek) – 24.560,00 zł,
• zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku
z planowaną podwyżką wynagrodzeń od miesiąca lipca br. – 5.440,00 zł.
Powyższa zmiana zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych i stanowi
ostateczne rozliczenie niewykorzystanych „środków alkoholowych” z roku 2013.
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
65 398 535,12 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 64 134 995,12 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 1 263 540,00 zł;”
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
76 510 192,12 zł
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w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 60 346 592,12 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 16 163 600,00 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 11 111 657,00 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 „11 112 978,00 zł” zastępuje się kwotą „11 671 657,00 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 906
110,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu 1 000 000,00 zł.”
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
11) § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w kwocie 545 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w kwocie 652 761,00 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 20 000,00 zł.”
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że zgodnie
z uchwałą Nr XXXVIII/264/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 marca
2014 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej
Gminie Miejskiej Wągrowiec, do budżetu wprowadza się kwotę 7 500,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką
odpadami i ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest. W ramach środków związanych z realizacją zadań Urzędu
Miejskiego wyodrębnia się wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł
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z przeznaczeniem na zakup urządzeń biurowych na potrzeby powyższej jednostki.
Środki na zakup pochodzić będą z przesunięć między paragrafami w ramach
rozdziału. Uruchamia się wolne środki w kwocie 1.058.679,00 zł, które przeznacza
się na realizację zadań w następujących działach:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000,00 zł
- zakup pięciu cyfrowych sterowników do syren alarmowych oraz trzech
radiotelefonów celem modernizacji systemu alarmowania ludności.
Oświata i wychowanie - 578.000,00 zł
- zwiększenie planu wydatków dla zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 3 – ul. Klasztorna” o 13.000,00 zł (łączny plan dla zadania po
zmianie wynosi 138.000,00 zł),
- przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt techniczny Sali sportowej
przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia” na zadanie pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia” wraz ze zwiększeniem
planu wydatków dla zadania o 565.000,00 zł (łączny plan dla zadania po zmianie
wynosi 600.000,00 zł).
Ochrona zdrowia - 30.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków dla zadania pn. „Budowa placu do rekreacji
i uprawiania sportu wraz z małą infrastrukturą” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych o kwotę 24.560,00 zł (łączny
plan dla zadania po zmianie wynosi 75.560,00 zł),
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w zakresie Miejskiego
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 5.440,00 zł
Powyższe
stanowi
ostateczne
rozliczenie
środków
„alkoholowych”
niewykorzystanych w roku 2013.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 280.679,00 zł
- zwiększenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie
i modernizacji placów zabaw o 44.000,00 zł, w tym dla zadania:
• „Modernizacja placu zabaw na Placu Wrzosowym” o 11.000,00 zł (łączny plan
dla zadania po zmianie wynosi 66.000,00 zł),
• „Budowa placu zabaw na os. Wschód” o 18.000,00 zł (łączny plan dla
zadania po zmianie wynosi 108.000,00 zł),
• „Budowa placu zabaw przy ul. Straszewskiej” o 15.000,00 zł (łączny plan dla
zadania po zmianie wynosi 90.000,00 zł),
- zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz
budowa parkingów” 236.679,00 zł.
Kultura fizyczna - 145.000,00 zł
- wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska
treningowego o naturalnej nawierzchni”. Zadanie będzie realizowane na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Do dochodów budżetu wprowadza się 500.000,00 zł tytułem pomocy finansowej
udzielonej przez Powiat Wągrowiecki na dofinansowanie realizacji zadania
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inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego
otoczenia oraz budowa parkingów”.
W zakresie planowanych na 2014 rok przychodów budżetu dokonuje się
zmniejszenia do kwoty 1.500.000,00 zł (z kwoty 4.236.384,00 zł) planowanych
przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zwiększając jednocześnie
zaangażowanie wolnych środków do kwoty 3.765.547,00 zł.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu,
-· plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i
spoza sektora finansów publicznych,
- plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
W dyskusji głos zabrali radni:
Krzysztof Poszwa powiedział, że blisko 30% niedoszacowanie inwestycji –
rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa
parkingów jest spore, jest to znaczna kwota przy naszym budżecie i naszych
możliwościach i niezrozumiałe jak mogło do tego dojść. Argumenty Pana
Burmistrza
przytoczone
przy
okazji
prognozy
wieloletniej
dotyczące
przeszacowania tej inwestycji nie przekonały radnego. Powiedział, że wszystkie
samorządy w Polsce stoją w blokach startowych i czekają za dotacjami unijnymi,
a my w tym momencie bierzemy pożyczkę. Mówił, że niezależnie na jakim poziomie
% jest ta pożyczka, ona zawsze stanowi element który musimy oddać. Jak wynika
z prognozy wieloletniej prawie 4 mln zł rocznie musimy spłacać, pożyczka z Jessici
spowoduje, że 300.000 zł do tego wszystkiego dojdzie, co stanowi niemałą kwotę.
Wspomniał jak przy uchwalaniu budżetu na ten rok mowa była o budowie placów
zabaw dla dzieci, o potrzebie szkół, potrzebach drogowych, gdzie czasami wręcz
o 10 – 15 tys. zł próbowano pewne pomysły przeforsować, wtedy okazało się, że
są to zbyt duże, kwoty, których nie można było przeskoczyć, a dzisiaj mówi się, że
300.000 zł to nie jest dużo. Radny poruszył też kwestię pośpiechu – mówił, że
samorządy czekają za dofinansowaniem unijnym, my w tym momencie bardzo
szybko z wiadomych powodów próbujemy ten projekt przeforsować, który jak wiemy
zakończy się w 2015 roku. Jak zauważył radny podobny pospiech miał miejsce
w przypadku aquaparku (mówiono o 600.000 zł dopłaty rocznie, a teraz trzeba
dopłacać 2 mln zł i nikt z tego problemu nie robi). Dalej radny mówił o samym
projekcie uchwały, że jest on tak skonstruowany, że oprócz tego, że
dofinansowujemy to niedoszacowanie inwestycji, to jest tam szereg informacji, które
służą mieszkańcom – szczególnie rozwojowi sportu i rekreacji dzieci i młodzieży.
Dofinasowanie do boisk sportowych i placów zabaw jest jak powiedział radny,
najbardziej zasadne i to należy poprzeć. Zakwestionował też decyzję o zmianie
zadania - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy
Letniej na boisko wielofunkcyjne. Powiedział, że zamysł był inny, w tym roku miała
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być wykonana dokumentacja, a w następnych latach budowa sali gimnastycznej.
W przypadku tego zadania kierowano się troską, żeby dzieci mogły w solidnych
warunkach, pod krytym dachem rozwijać swoje umiejętności sportowe. Kończąc
wystąpienie radny Krzysztof Poszwa złożył wniosek o wykreślenie zapisów
uchwały dotyczących zwiększenia środków finansowych na realizację zadania
- rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz
budowa parkingów.
Jadwiga Mianowska zadała pytanie co było powodem zmiany, że nie będzie
budowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ulicy Letniej tylko
boisko wielofunkcyjne.
Mieczysław Spychaj powiedział, że od dłuższego czasu obserwuje, że w budżecie
miasta na zadania inwestycyjne planuje się za niskie kwoty. Prosił również
Burmistrza o wypowiedź w temacie remontu ulicy Kcyńskiej.
Danuta Strzelecka – Purczyńska powiedziała, że w 2010 roku kiedy zaczynała się
obecna kadencja Rady, Pan Burmistrz obiecywał, że na ulicy Letniej powstanie orlik
- to zadanie nie zostało zrealizowane. Następnie była obietnica powstania na
Osadzie sali gimnastycznej. Mówiła, że szkoła cieszyła się na tą salę, ale jest
również zadowolona z faktu powstania jeszcze w tym roku boiska wielofunkcyjnego.
Nieprawdą jest to, że dzieci ćwiczą na korytarzu – dzieci mają dwie małe salki.
Przekazała też obecnym na sesji opinię wuefistów, rodziców i dyrekcji szkoły,
którzy są bardzo zadowoleni, że to boisko w tym roku powstanie. W ocenie radnej
negowanie decyzji o budowie boiska wielofunkcyjnego jest nie na miejscu, skoro na
Berdychowie dzieci maja plac zabaw i boisko, a na Osadzie powstał tylko plac
zabaw dla dzieci. Wyraziła nadzieję, ze radni przyszłej kadencji będą pamiętali
o potrzebie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na Osadzie.
Jadwiga Mianowska powiedziała,
wielofunkcyjnego na ulicy Letniej.

że

nie

neguje

powstania

boiska

Barbara Linetty powiedziała, że cieszy się z faktu, że w omawianym projekcie
znalazły się środki na modernizację placu zabaw i boiska na Osiedlu Wschód.
Alojzy Jessa powiedział, że jest zaskoczony tak nagłą decyzją o zmianie
kwalifikacji zadania inwestycyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 na osadzie.
Stwierdził, że w pierwszej kolejności powinna tam powstać sala gimnastyczna,
a w następnym etapie należy pomyśleć o budowie boiska.
Na pytania radnych szczegółowych wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta – Pan
Stanisław Wilczyński:
- w sprawie zmiany kwalifikacji zadania inwestycyjnego z sali gimnastycznej na
boisko wielofunkcyjne przy ulicy Letniej przeprosił radnych, że nie znalazł czasu by
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podzielić z opiniami, które zebrał na ten temat. Powiedział, że również widzi pilną
potrzebę budowy tam sali gimnastycznej, jednak z uwagi na wysokie koszty 7 – 12
mln zł stwierdził, że nas na tym etapie na to nie stać. Mówił też, że w najbliższych
latach Szkołę Podstawową przy ulicy Letniej czeka rozbudowa (na Osadzie powstają
nowe osiedla domków jednorodzinnych) i to zadanie powinno być połączone
z powstaniem tam również oddziału przedszkolnego oraz sali gimnastycznej,
- na pytanie radnego Mieczysława Spychaja dot. remontu ulicy Kcyńskiej - temat
znany jest z mediów. Z całą odpowiedzialnością powiedział, że zadanie to nie będzie
realizowane w tym roku z winny dwóch przedsiębiorców. Zapoznał też radnych
z zakresem robót związanych z modernizacją tej ulicy,
- w sprawie budowy boiska treningowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
powiedział, że powstanie ono systemem gospodarczym przy współudziale
sponsorów i pracowników OSiR-u oraz, że ma nadzieje, że środki zabezpieczone
w tym projekcie uchwały pozwolą na realizacje tego zadania.
Romuald Werda poprosił Pana Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku
radnego Krzysztofa Poszwy. Powiedział, że umowa z Jessicą jest już podpisana
i pytał czy z realizacji zadania – rewitalizacja dworca i terenów przyległych można
się jeszcze wycofać.
Burmistrz Miasta powiedział, że nie odniósł się do wniosku zgłoszonego przez
radnego Krzysztofa Poszwy, gdyż jest to logiczne, że miasto jest już na takim etapie
by to zadanie realizować (jest opracowany ciekawy projekt, gotowe jest pozwolenie
na budowę) i prosił radnych o poparcie omawianego projektu uchwały i możliwość
przystąpienia do realizacji tego zadania.
Krzysztof Poszwa pytał czy Burmistrz Miasta brał pod uwagę zmianę zakresu prac zadania – rewitalizacja dworca i terenów przyległych i ponownego rozpisania
przetargu.
Burmistrz Miasta uspokoił radnych, że to co proponuje radny Krzysztof Poszwa było
bardzo szczegółowo analizowane, Rozważano różne alternatywy, czy zrezygnować
z remontu pietra budynku dworca, ale wówczas pozbylibyśmy się wpłat za wynajem
lokali, które przeznaczone miały być na spłatę kredytu. Rozważano również
rezygnację z parkingu od ulicy Kościuszki oraz z drogi dojazdowej do ulicy
Przemysłowej, co nie usprawniło by układu komunikacyjnego w mieście.
Z uwagi na powyższe zdecydowano, że zadanie to stanowi pewien kompleks i nie
ma z czego zrezygnować i należy jak najszybciej przystąpić do jego realizacji.
Przewodniczący obrad zamknął dyskusję i w pierwszej kolejności przystąpił do
głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Poszwę w sprawie
wykreślenia zapisów z omawianego projektu uchwały dotyczących
zwiększenia środków finansowych na realizację zadania - rewitalizacja
budynku dworca PKP w Wągrowcu i jego otoczenia oraz budowa parkingów.
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Rada Miejska 7 – głosami „za”, 11 głosami – „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” wniosek radnego oddaliła.
Następnie Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania projektu uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 11- głosami „za”, 7 – głosami „przeciw” przy 1 – glosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIV/235/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.
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