Protokół Nr XXXV / 2014
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 maja 2014 r.
w sali 301 Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1620 .
Otwarcia obrad XXXV 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 21 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
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,
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 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 uchwały
budżetowej na 2014 rok.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że w związku
z przyznaniem dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach
Programu rozwoju inwestycji sportowych wprowadza się do budżetu zadanie
inwestycyjne pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej OSIR w Wągrowcu przy
ul. Kościuszki 59" o wartości 474.058,00 zł. Wartość przyznanego dofinansowania
wynosi 237.000,00 zł, a konieczny wkład własny w kwocie 237.058,00 zł zostanie
zabezpieczony poprzez uruchomienie wolnych środków.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 85.200,00 zł, które przeznacza się na
realizację zadań w następujących działach:
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5.000,00 zł
przekwalifikowanie zadania ujętego w budżecie pn. „Dofinansowanie do zakupu
zestawu sprzętu do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego" na zadanie pn.
„Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem, przyczepką i wyposażeniem
ratowniczym" wraz ze zwiększeniem planu wydatków dla zadania o kwotę 5.000,00
zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po zmianie wyniesie
10.000,00 zł).
Oświata i wychowanie - 80.200,00 zł
• zabezpieczenie środków na zakup 300 szt. szafek dla uczniów klas 1V-VI Szkoły
Podstawowej nr 4 - 35.000,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w związku z awarią
przyłącza kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu nr 2 - 31.200,00 zł,
• zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych w związku
z koniecznością wykonania remontu dachu w Przedszkolu nr 7 - 14.000,00 zł.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 2.000,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów nienależnie pobranych
zasiłków stałych.
W zakresie dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zwiększa się o 10.000,00 zł plan dotyczący wpływów z usług w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę plan dochodów dotyczący wpływów
z usług w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.
Zmianie ulega załącznik do uchwały:
plan przychodów i rozchodów budżetu - zwiększa się zaangażowanie wolnych
środków o kwotę 322.258,00 zł.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania projektu uchwały o zmianie
uchwały budżetowej na 2014 rok .
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwały budżetowej na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXV/236/2014 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.

Przewodniczący obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

