Protokół Nr XXXVI/2014
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 26 czerwca 2014 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 2030.
Otwarcia obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Byczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew
Byczyński.
W obradach uczestniczyło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni :
- Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław Purczyński
- Aleksandra Podemska.
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 - radny Bogdan Smykowski.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły: z XXXIII Sesji z 10 kwietnia 2014 r. oraz
z XXXIV i XXXV Nadzwyczajnej Sesji z 8 i 28 maja 2014 r. zostały przyjęte
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Wiceprzewodniczący Rady – Zbigniew Byczyński z uwagi na nieobecność Pana
Przewodniczącego Rady w dzisiejszych obradach wnioskował o wykreślenie
punktu 2 o treści – „Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej”.
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Powyższy wniosek został przez Radę przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
wybór sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXXII Sesji z 10 kwietnia 2014 r. oraz
z XXXIV i XXXV Nadzwyczajnej Sesji z 8 i 28 maja 2014 r.
2. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
przy rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wchodzącej w skład
wyposażenia kościoła pocysterskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w
Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2014-2033.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów
w Wągrowcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta
Wągrowca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami
i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków
i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2014-2020.
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13. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny zasobów pomocy społecznej na rok
2013 dla Gminy miejskiej Wągrowiec.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wnioski.
16. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Wągrowcu od okresie od 24 kwietnia
do 25 czerwca br. odbyła pięć posiedzeń. Posiedzenia komisji dotyczyły
tematów mających odzwierciedlenie w planie pracy. Tematem ostatniego
posiedzenia kwietniowego była „Analiza instrumentów mających na celu
wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Wągrowca”. Temat
przedstawili i na pytania radnych odpowiadali: p. Łukasz Cieślak
– Kierownik
Wydziału Promocji i Współpracy Europejskiej oraz Z-ca Burmistrza p. Grzegorz
Kamiński. Pierwsze posiedzenie majowe było posiedzeniem wyjazdowym,
wspólnym z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej. Pierwsza
część posiedzenia poświęcona była dokonaniu oceny w zakresie prawidłowości
i zasadności gospodarowania środkami finansowymi za 2013 rok przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Natomiast druga część dotyczyła
oceny stanu przygotowania do sezonu letniego przez OSiR. Podczas
wspólnego posiedzenia komisje wypracowały dwa wnioski, które przez radnych
obu komisji zostały przyjęte jednogłośnie. Pierwszy wniosek dotyczył
zorganizowania imprezy miejskiej z okazji Dnia Dziecka na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Organizację tej imprezy radni proponowali
powierzyć dyrektorom: OSiR-u, MDK oraz Wydziałowi Promocji
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego. Proponowana kwota na
organizację imprezy powinna wynieść 20 tys. zł. Drugi wniosek dotyczył
cyklicznego organizowania imprezy z okazji Dnia Dziecka na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji i zabezpieczenia środków finansowych na ten
cel w budżecie miasta na 2015 rok. Na drugim posiedzeniu majowym komisja
zajmowała się analizą kosztów finansowych z realizacji zadań związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013
rok. Informację w tym zakresie omówili przedstawiciele Wydziału Infrastruktury,
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Architektury i Ekologii: p. Marek Wierzbiński i p. Arkadiusz Kiszka. Trzecie
posiedzenie odbyło się 12 czerwca br. i było posiedzeniem wspólnym stałych
komisji Rady Miejskiej. Posiedzenie w całości poświęcone było analizie
wykonania budżetu miasta Wągrowca za 2013 rok, sprawozdań z przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
informacji o stanie mienia. Informację w tym zakresie przedstawił Skarbnik
Miejski p. Tomasz Pachowicz. W posiedzeniu uczestniczył również i na pytania
radnych odpowiadał Z-ca Burmistrza p. Grzegorz Kamiński. Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, pomocy
społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Podczas
wspólnego posiedzenia rozgorzała dyskusja o zamiarze przekazania placu
zabaw użytkowanego obecnie przez Stowarzyszenie Bona Fides pod budowę
budynku dla Prokuratury. Komisja Budżetowa jak również pozostałe komisje
Rady przyjęły wniosek p. Bogdana Smykowskiego, aby przy rozmowach
w sprawie placu, z którego korzystają osoby niepełnosprawne
uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miejskiej. Zaproponował do
rozmów Panią Jadwigę Mianowską i p. Krzysztofa Poszwę. Drugi wniosek
złożony przez p. Bogdana Smykowskiego skierowany był do p. Sławomira
Wojcieszaka - Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta, a dotyczył
przekazania numerów działek, które są własnością miasta, bez ich
lokalizacji. Natomiast tematem posiedzenia, które odbyło się w dniu 23
czerwca 2014r. 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:
- Burmistrz Miasta Wągrowca – Pan Stanisław Wilczyński
- Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
- Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że w okresie międzysesyjnym
Komisja odbyła pięć posiedzeń, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe.
Przedmiotem posiedzeń było:
- informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście
analizy za II półrocze 2013 r.,
- stan przygotowania Ośrodka Sportu i Rekreacji do sezonu letniego –
posiedzenie wspólne z Komisją Budżetową,
- informacja o przyjęciu sześciolatków do klas pierwszych,
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- zapoznanie się z przygotowaniami do obchodów Dni Wągrowca i Lata na
Pałukach,
- przyjęcie sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury – posiedzenie wspólne komisji Rady,
- analiza materiałów sesyjnych Wszystkie materiały zostały zatwierdzone
jednogłośnie.
Komisja wystąpiła z trzema wnioskami dotyczącymi: zorganizowania imprezy
miejskiej z okazji Dnia Dziecka i przeznaczyć na to kwotę 20,000 zł., ustawienia
tablic z nazwami ulic na osiedlu Kaliska II, obcinania żywopłotu przy ulicy
Bartodziejskiej.
Przewodnicząca Komisji uczestniczyła: w Wielkim Rajdzie ponad Podziałami,
otwarciu wystawy twórczości artystów niemieckich, uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki mebli, uroczystości wręczenia
nagrody „Pracy Organicznej im. M. Konopnickiej” Pani Jolancie NowakWęklarowej, uroczystym otwarciu Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci
i Młodzieży. 26 czerwca uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego klas III naszego gimnazjum.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 6 posiedzeń:
22 kwietnia, 13 i 27 maja oraz 10,12 i 24 czerwca br.:
- 22 kwietnia na swym posiedzeniu Komisja gościła Panią Dyrektor Szpitala
Powiatowego w Wągrowcu - Emilię Jagat. W posiedzeniu gościły również
Panie Barbara Linetty i Jadwiga Mianowska – radne Rady Miejskiej. Członkowie
Komisji wysłuchali informacji Pani Dyrektor z działalności szpitala powiatowego
za 2013 r.. Radni dyskutowali o kondycji finansowej szpitala, sytuacji kadrowej
oraz zamierzeniach na najbliższy okres,
- tematem posiedzenia Komisji w dniu 13 maja była informacja
o zabezpieczeniu przeciwpożarowym i bezpieczeństwie w Wągrowcu.
Komendant Straży Pożarnej Pan Krzysztof Klupś omówił obszernie działalność
straży pożarnej szczebla państwowego i lokalnego. Przedstawiciele straży
wnioskowali o pomoc miasta w kwocie 10.000 zł w zakupie lekkiej łodzi
płaskodennej. Wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu poparli ten
wniosek. W posiedzeniu uczestniczyli również – Pan Zbyszko Sygierycz –
Komendant Straży Miejskiej, Pan Stefan Matuszak z Ochotniczej Straży
Pożarnej. Informację o stanie bezpieczeństwa w mieście i na terenie powiatu
przedstawili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w osobach Pana
Mariusza Krawczaka i Daniela Kamińskiego,
- na posiedzeniu w dniu 27 maja Panowie Krzysztof Tchórzewski i Piotr Hayn
przedstawili członkom Komisji wykaz dróg i ulic na terenie miasta z wykazaniem
nawierzchni, długości i liczby gospodarstw domowych (jak długo mieszkańcy
mieszkają),
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- 10 czerwca Komisja zajęła się sprawami bezpieczeństwa na drogach,
chodnikach i placach. Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe. Radni,
członkowie Komisji podczas objazdu miasta wskazywali miejsca niebezpieczne
i propozycje naprawy zaistniałych sytuacji. Komisja wizytowała również odcinek
obwodnicy w budowie zapoznając się z postępem prac,
- 12 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych. Tematem
posiedzenia była analiza wykonania budżetu za 2013 rok. Pan Skarbnik bardzo
obrazowo przedstawił powyższy temat. W posiedzeniu uczestniczyli:
- Pan Grzegorz Kamiński – Zastępca Burmistrza
- Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski,
- Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,
- Pan Włodzimierz Naumczyk – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury,
- Ryszard Walkowiak – Kierownik Wydziału Oświaty,
- Pan Sławomir Wojcieszak – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta,
- Pan Tomasz Ratajczak – Kierownik Wydziału Polityki Społecznej,
- Pan Łukasz Cieślak – Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy
Zagranicznej,
- Pani Małgorzata Kranc – Dyrektor Muzeum Regionalnego,
- Pani Ewa Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Pan Piotr Łuszcz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Pan Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii,
- Pan Cezary Kucharski – przedstawiciel prasy,
- 24 czerwca w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Dróg
Wojewódzkich:
- Pan Krzysztof Jóźwiak – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
- Pan Jan Socha - Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Przedstawiciele Zarządu złożyli informację o zaawansowaniu budowy
obwodnicy miasta i planowanego terminu oddania inwestycji – koniec listopada
br. Poinformowali również członków Komisji o fakcie przystąpienia w tym roku
do opracowania dokumentacji technicznej na remont ulicy Kościuszki. Pan Jan
Socha poinformował o rozpoczęciu wspólnej inwestycji miasta Wągrowca,
gminy Wągrowiec i Zarządu Dróg Wojewódzkich polegającej na utwardzeniu
nawierzchnią szutrową ścieżki pieszo – rowerowej od stadionu do Kobylca.
W drugiej części posiedzenia Komisja analizował materiały sesyjne. Komisja
głosowała i przyjęła projekty uchwał ujęte w porządku obrad sesji. Komisja nie
głosowała projektu uchwały – punkt 13.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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W dyskusji nad przedłożoną informacją głos zabrali radni:
- radny Krzysztof Poszwa zabrał głos w sprawie budżetu obywatelskiego.
Powiedział, że do tego tematu Rada podchodziła przy konstrukcji budżetu na
2014 rok, wówczas jego wniosek w tej sprawie został odrzucony. Mówił, że na
ostatniej sesji zadał pytanie Burmistrzowi, co w tej kwestii zostanie zrobione
w tym roku, na co Burmistrz odpowiedział, że do tematu powrócimy we
wrześniu przy konstrukcji budżetu na 2015 rok. Radny wyraził stanowisko, że
budżet obywatelski powinien być skonsultowany z Radą. Stwierdził też, że
jeżeli przyszła Rada ma głosować nad budżetem obywatelskim to dlaczego
radni o tym dowiadują się z prasy, strony internetowej miasta, gdzie informuje
się co w danym momencie zrobił w tym temacie Burmistrz. Radny chciał się
dowiedzieć dlaczego w tak krótkim czasie zmienił decyzje i jakie były tego kulisy
oraz ile do tej pory wpłynęło wniosków.
Radny zabrał też głos w sprawie organizacji imprezy miejskiej z okazji Dnia
Dziecka. Wspomniał, że dwie komisje wypracowały wniosek dotyczący
przygotowania imprezy z tej okazji i wyasygnowania na jej organizację 20.000 zł
z budżetu miasta. Powiedział, że po kilku dniach okazało się, że pomysł ten
został wyrzucony do kosza oraz, że w tej sprawie odbyło się spotkanie
i znowu jako radni dowiedzieli się, że impreza ta będzie na Rynku. Oświadczył,
że jest to niepoważne traktowanie komisji i Rady i prosił o wytłumaczenie tej
rozbieżnej decyzji.
Kolejny temat, który radny poruszył to procedura związana z opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta tzw. „małej
obwodnicy”. Radny z uwagi na fakt, że mija już 2 lata jak ten temat został
rozpoczęty, złożył wniosek formalny i poprosił o szczegółowe rozpisanie
wszystkich uzgodnień poszczególnych instytucji i całego procesu planowania
w tym zakresie.
Radny pytał również o aktualną kondycję finansową Aquaparku oraz o kwestię
sprzedaży udziałów w spółce Dalkia.
- radny Mieczysław Spychaj prosił o wyjaśnienie dlaczego za zakup biletu
u konduktora trzeba dodatkowo uiścić opłatę 8 zł.
- radny Bogdan Smykowski zabrał głos w sprawie Karty Dużej Rodziny.
Powiedział, że 28 kwietnia odbyło się spotkanie w tym temacie, podczas
którego Prezydent Piły przedstawił modelowe wprowadzenie tej karty. Radny
chciał się dowiedzieć - czy w Wągrowcu zostanie to tak umiejętnie zrobione jak w Pile, że karta ta zostanie wprowadzona nie tylko w jednostkach kultury,
ale i w punktach usługowych, handlowych i prywatnych.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:
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- w sprawie budżetu obywatelskiego – to co do tej pory zostało zrobione to
procedura organizacyjna zgodnie z uprawnieniami jakie posiada Burmistrz.
Efekty zostaną przedstawione radnym przy pracach nad przyszłorocznym
budżetem (Komisja zdecyduje, które projekty warto wziąć pod uwagę
i w ramach 300.000 zł zrealizować je w przyszłym roku). W tym roku nie można
do budżetu wprowadzić budżetu obywatelskiego z uwagi na fakt, że środki są
już podzielone. Termin składnia wniosków mija 30 czerwca br. Do dzisiaj
wpłynęły 4 wnioski mieszkańców. Ponadto Burmistrz oświadczył, że pomysł
który zgłosił radny Krzysztof Poszwa został przyjęty i jest teraz stopniowo
realizowany,
- w sprawie imprezy z okazji Dnia Dziecka powiedział, że zorganizował w tym
temacie spotkanie z udziałem dyrektorów szkół i naszych jednostek; Biblioteki,
Muzeum, Miejskiego Domu Kultury i Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas
którego jednoznacznie określono, że jest to za krótki czas na zorganizowanie
imprezy z okazji Dnia Dziecka, nie mając zabezpieczonych środków na to
zadanie w budżecie miasta. Na tym spotkaniu ustalono, że odbędą się już
wcześniej zaplanowane przez nasze jednostki imprezy z tej okazji, a w zamian
proponowanej imprezy miejskiej zostanie zorganizowana impreza pt. „powitanie
lata”. Na tym spotkaniu zaproponowano też, by była to impreza cykliczna,
organizowana z okazji zakończenia roku szkolnego,
- w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego miasta
w rejonie od ulicy Janowieckiej do ulicy Gnieźnieńskiej, powiedział, że
procedura związana z jego opracowaniem jest bardzo skomplikowana (wymaga
szeregu uzgodnień z wieloma instytucjami) i ubolewa, że tak to długo trwa.
Głównym problemem jest opinia geologa. Okazało się, że w zasobach
Wojewódzkiego Geologa odnaleziono materiały z 1976 roku, które mówią, że
w Wągrowcu na tym terenie mogą występować osuwiska ziemi. Uzgodnienia są
takie, że badania w tym zakresie musi przeprowadzić Starosta Wągrowiecki
wydając stosowną opinię,
- w sprawie dopłaty do biletu PKP zakupionego u konduktora powiedział, że na
to pytanie nie odpowie ponieważ nie jest to w kompetencji Burmistrza. Z tym
pytaniem można się zwrócić do PKP Koleje Wielkopolskie,
- w sprawie Karty Dużej Rodziny powiedział, że mamy propozycję z wielu miast,
które te karty wprowadziły, w tym miasta Piły. Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Wągrowieckiego Pan Grzegorz Owczarzak złożył propozycje by była to
jedna karta, która obowiązywałaby w powiecie. Burmistrz oświadczył, że jest za
jeszcze lepszym rozwiązaniem – by w Wągrowcu obowiązywała jedna karta
zawierająca to co może zaoferować marszałek, powiat, miasto i gmina.
Powiedział również, że po wakacjach zostaną radnym przedstawione do
akceptacji propozycje w tym zakresie,
W odpowiedzi na wniosek radnego Krzysztof Poszwy w sprawie przedstawienia
harmonogramu wszystkich uzgodnień poszczególnych instytucji i całego
procesu planowania związanego z opracowaniem miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulic Janowiecka –
Gnieźnieńska Burmistrz Miasta zaprosił radnego do Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii celem zapoznania się z całą dokumentacją związaną
z opracowaniem tego planu.
Zastępca Burmistrza Miasta udzielił odpowiedzi na pytania radnych:
- w sprawie kondycji finansowej spółki Aquapark – powiedział, że jest ona
stabilna, frekwencja tak jak zakładano jest na poziomie 500 osób dziennie.
Przypomniał, że działania które zostały podjęte w zeszłym roku – czyli
podniesienie kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie gotówki do spółki
na wcześniejszą spłatę zaciągniętego kredytu – spowodowały, że nasz budżet
około 1 mln mniej wydaje środków bieżących,
- w sprawie udziałów w spółce DALKIA – powiedział, że procedura zbycia
udziałów miasta w tej spółce została zakończona z tego względu, że wpłynęła
tylko 1 oferta wstępna Spółki Akcyjnej DALKIA Poznań (oferta ostateczna nie
wpłynęła). Miasto nadal pozostaje udziałowcem Spółki DALKIA Wągrowiec.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1800.
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minutową

przerwę

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawił radnym najważniejsze elementy sprawozdania finansowego oraz
z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za rok 2013. Następnie zapoznał
radnych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu - Zespołu w Pile o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za
2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego sporządzoną na dzień
31 grudnia 2013 rok - opinia pozytywna.
Kolejno Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Pan Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym informację o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
stanowią załączniki nr 4 i 5 do protokołu.
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Następnie przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca
i informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.
W dyskusji głos zabrał radny - dr Alojzy Jessa, który w kilku zdaniach
odniósł się do omawianego sprawozdania. Mówił o wysokiej dopłacie do
oświaty oraz, że nie uchwalając górnych stawek podatkowych oraz stosując ulgi
i umorzenia w podatkach umniejszono dochody budżetu. Kończąc wystąpienie
powiedział, ze radni dzisiaj debatują nad około 500 osobami, którzy tworzyli ten
budżet i którym należą się podziękowania.
Kolejno głos zabrał Pan Tomasz Pachowicz – Skarbnik Miejski, który
w imieniu Burmistrza zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 rok
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Zarządzeniami Nr 33/2014
z dnia 31 marca 2014 roku oraz Nr 53/2014 z dnia 19 maja 2014 roku Burmistrz
Miasta Wągrowca przedłożył Radzie Miejskiej w Wągrowcu sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego za 2013 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu uchwałą nr SO-0954/33/14/Pi/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 roku
wyraziła opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Wągrowca
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia
Miasta Wągrowca. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wągrowcu na
posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2014 roku pozytywnie zaopiniowała
przedstawione sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Wągrowca. Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku
budżetowym. W związku z powyższym powiedział, że podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać za uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, przy 3 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Wągrowca
za 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVI/237/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Radny Mariusz Nowak od godz. 1845 nie brał już udziału w obradach sesji.

Od punktu 5 porządku obrad w sesji uczestniczyło 18 radnych.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2014 z dnia
2 czerwca 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2013 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu,
oraz odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile nr SO-0955/35/14/Pi/2014
z 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok – opinia pozytywna, która
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2013 rok.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 r.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu
Miasta Wągrowca za 2013 rok poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2013 rok.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca za 2013 rok.
Uchwała Nr XXXVI/238/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował współpracownikom,
kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, radnym za
udzielone absolutorium.

ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy
rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wchodzącej w skład wyposażenia
kościoła pocysterskiego p.w. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że wnioskiem z dnia 9 czerwca
2014 r. Proboszcz o. Dariusz Nowicki w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Wniebowzięcia NMP ul. Klasztorna 21 w Wągrowcu wystąpił o przyznanie
dotacji w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac
konserwatorskich przy rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wchodzącej
w skład wyposażenia kościoła pocysterskiego p.w. Wniebowzięcia NMP
w Wągrowcu. Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest wpisana do rejestru
zabytków pod numerem 187/B na podstawie decyzji Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 21 marca 1972
roku. Ze względu na znaczny stopień zniszczenia powłok polichromicznych
oraz aby zapobiec procesowi dalszego niszczenia wykonanie wnioskowanych
prac konserwatorskich jest uzasadnione. Biorąc powyższe pod uwagę,
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, że
podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za uzasadnione.
Przewodniczący obrad 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 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
na prace konserwatorskie przy rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
wchodzącej w skład wyposażenia kościoła pocysterskiego p.w.
Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVI/239/2014 stanowi załącznik nr 10 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 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.
W załączniku nr 2 do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20142033 proponuje się dopisać przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej” o planowanych
łącznych nakładach finansowych wynoszących 50.000,00 zł oraz okresie
realizacji w latach 2014 – 2015.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że do załącznika określającego
przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy, projekty lub
zadania pozostałe wprowadza się następujące nowe przedsięwzięcia:
1) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic „za
sądem”” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
65.000,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2014 – 2015,
2) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy na
odcinku od ul. Średniej do ul. Przemysłowej” o planowanych łącznych
nakładach finansowych wynoszących 55.000,00 zł oraz okresie realizacji
w latach 2014 – 2015,
3) zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej”
o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących 60.000,00 zł
oraz okresie realizacji w latach 2014 – 2015,
4) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.
Przemysłowej” o planowanych łącznych nakładach finansowych wynoszących
50.000,00 zł oraz okresie realizacji w latach 2014 – 2015.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy o kwotę 356.342,00
zł zwiększa się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów
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roku 2014. Aktualizuje się również pozostałe wielkości prognozy, które uległy
zmianom w następstwie zmian wprowadzonych do tegorocznego budżetu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 13 – głosami „za”, 4 – głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2014 - 2033
Uchwała Nr XXXVI/240/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 8
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-3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
3.672,00 zł na sfinansowanie realizacji zadań, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
• pismem Nr FB.I-3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca 2014 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
3.750,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę plan dotacji celowej na zadania
zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
• w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój
i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych
i pomoc osobom usamodzielnionym” do dochodów budżetu wprowadza się
dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 191.060,00 zł. Dotację przeznacza się na
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realizację powyższego projektu, a wkład własny uzupełnia się ze środków
dotychczas zapisanych w budżecie.
Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wągrowcu.
• wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej” w kwocie
5.000,00 zł, (zadanie wieloletnie – łączny planowany koszt realizacji wynosi
50.000,00 zł),
• o kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn.
„Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 3” zwiększając równocześnie
o powyższą kwotę plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia”.
Zmianie ulega również nazwa powyższego zadania otrzymując brzmienie
„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia
– Etap I”,
• o kwotę 8.500,00 zł zwiększa się dodatkowo środki przeznaczone na
waloryzację wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu,
• dokonuje się przesunięć w planie wydatków między paragrafami w ramach
działów w zakresie środków zabezpieczonych już w budżecie co jest
związane z jego bieżącą realizacją.
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 65 916 117,12 zł
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 64 411 127,12 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 1 504 990,00 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 77 706 374,12 zł
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 60 713 716,12 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie 16 992 658,00 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 11 790 257,00 zł zostanie sfinansowany
przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodami
z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami
z wolnych środków.”
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6) w § 4 kwotę „11 993 915,00 zł” zastępuje się kwotą „12 350 257,00 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.I
3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 roku Wojewoda Wielkopolski
zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 3.672,00 zł na
sfinansowanie realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu
dla rodzin wielodzietnych. Pismem Nr FB.I-3111.192.2014.7 z dnia 23 czerwca
2014 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania
zlecone o kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
zmniejszając jednocześnie o tę samą kwotę plan dotacji celowej na zadania
zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu
partnerskiego pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród
osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnionym” do dochodów
budżetu wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w wysokości 191.060,00 zł. Dotację
przeznacza się na realizację powyższego projektu, a wkład własny uzupełnia
się ze środków dotychczas zapisanych w budżecie. Projekt będzie realizowany
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu.
Plan dochodów własnych zwiększa się o 69.350,00 zł, w tym:
· z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotacji przedmiotowej
niewykorzystanej w roku 2013 - 13.525,00 zł,
· z tytułu zwrotu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dotacji celowej
niewykorzystanej w roku 2013 - 4.450,00 zł,
· zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie,
służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 29.375,00 zł,
· zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
wnoszonego przez osoby prawne - 22.000,00 zł
Powyższe środki pochodzące ze zwiększenia strony dochodowej budżetu
uzupełnia się o 5.000,00 zł w wyniku uruchomienia wolnych środków i łączną
kwotę 74.350,00 zł przeznacza się na realizację zadań w następujących
działach:
Drogi publiczne gminne - 15.000,00 zł:
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- wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę ulic „za sądem”- 5.000,00 zł (zadanie
wieloletnie – łączny planowany koszt realizacji wynosi 65.000,00 zł),
- wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę ulicy na odcinku od ul. Średniej do ul.
Przemysłowej” - 5.000,00 zł (zadanie wieloletnie – łączny planowany koszt
realizacji wynosi 55.000,00 zł),
wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Przemysłowej” - 5.000,00 zł
(zadanie wieloletnie – łączny planowany koszt realizacji wynosi 50.000,00 zł).
Działalność usługowa - 5.000,00 zł:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej - 5.000,00 zł
(zadanie wieloletnie – łączny planowany koszt realizacji wynosi 60.000,00 zł).
Oświata i wychowanie - 22.000,00 zł:
- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w celu likwidacji powstałych
szkód w Szkole Podstawowej Nr 2 - 4.000,00 zł,
- zakup dodatkowego wyposażenia dla uruchamianych od września klas I
w Szkole Podstawowej Nr 2 - 18.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 32.350,00 zł:
- zwiększenie planu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego - 4.450,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w związku
z waloryzacją wynagrodzeń od miesiąca lipca br. - 4.500,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w związku
z waloryzacją wynagrodzeń od miesiąca lipca br. - 4.900,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w związku
z waloryzacją wynagrodzeń od miesiąca lipca br. - 3.500,00 zł,
- dotacja celowa na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu z przeznaczeniem na wykonanie prac
konserwatorskich przy rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem - 15.000,00 zł.
O kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „Remont
dachu Szkoły Podstawowej Nr 3” zwiększając równocześnie o powyższą kwotę
plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia”. Zmianie ulega
również nazwa powyższego zadania, które otrzymuje brzmienie „Budowa boisk
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap I”. O kwotę
25.430,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanej dotacji
dotyczącej realizacji w 2013 roku projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior
– promocja walorów turystycznych miasta Wągrowca” zmniejszając
jednocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu planowanej dotacji
dotyczącej realizacji w 2013 roku projektu pn. „Pałuki – nowoczesna formuła
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interpretacji dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych
promujących miasto Wągrowiec”.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 86.342,00 zł, które przeznacza się na
waloryzację wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek organizacyjnych od
miesiąca lipca br. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne
obejmuje:
- pracowników Urzędu Miejskiego – 39.812,00 zł (w tym w zakresie
realizowanych zadań zleconych o 5.002,00 zł, w zakresie pracowników Straży
Miejskiej o 3.420,00 zł oraz w zakresie pozostałych zadań urzędu – 31.390,00
zł),
- pracowników obsługi szkół i przedszkoli – 17.200,00 zł,
- pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 20.800,00 zł,
- pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji – 8.530,00 zł.
Uruchamia się wolne środki w kwocie 265.000,00 zł, które przeznacza się na
realizację zadań w następujących działach:
Działalność usługowa - dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki
zadania
pn.
„Modernizacja
domu
Mieszkaniowej
na
realizację
przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu” - 135.000,00 zł.
Administracja publiczna - zabezpieczenie środków na promocję miasta
Wągrowca przez sport - 130.000,00 zł.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 500,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa zwrotów z tytułu nienależnie
opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
- plan przychodów i rozchodów budżetu – zwiększa się zaangażowanie wolnych
środków w finansowaniu przychodów budżetu o kwotę 356.342,00 zł,
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 nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za” przy 6 – głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVI/241/2014 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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ad.pkt 9
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia
Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu.
Wniósł również do omawianego projektu uchwały autopoprawkę – w podstawie
prawnej na końcu zdania słowa „uchwala się co następuje” zastąpić słowami –
„Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że nowelizacja ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 11 października 2013 r. stworzyła ramy prawne
do powoływania gminnych (miejskich) rad seniorów o charakterze
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów
w Wągrowcu ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej i tworzyć warunki do
pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych. Ma ona reprezentować
interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz
formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.
Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz podmiotów
działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety
trzeciego wieku. Może ona powstać z inicjatywy rady gminy lub na wniosek
zainteresowanych środowisk. Zgodnie z zapisem art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 11
października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r.
poz. 1318) „rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do
wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz
podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia
sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów". Burmistrz
Miasta Wągrowca zgodnie z wolą Rady Miejskiej wyrażoną na sesji w dniu 23
grudnia 2013 r. przeprowadził konsultacje w zainteresowanym środowisku
organizacji działających na rzecz osób starszych. Konsultacje odbyły się
w dwóch etapach. Celem pierwszego etapu konsultacji, rozpoczętym
spotkaniem z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na
rzecz osób starszych, które odbyło się w dniu 11 marca 2014 r. było poznanie
opinii przedstawicieli środowisk seniorskich na temat celowości utworzenia
Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele
ww. organizacji, zgodnie stwierdzili, że widzą potrzebę powołania w Wągrowcu
Miejskiej Rady Seniorów. Jak argumentowano, będzie ona mogła koordynować
działania i inicjatywy środowisk seniorskich w Wągrowcu oraz skuteczniej
reprezentować ich interesy. Uczestnicy spotkania wyrazili także swoją opinię na
temat zasad zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów, liczby przyszłych
radnych oraz sposobu wyboru Rady i zakresu spraw, którymi Rada mogłaby się
w przyszłości zajmować. Otrzymali również ankiety, które posłużyły do
konsultacji wewnątrz poszczególnych organizacji i pomogły w kontynuacji prac
związanych z utworzeniem Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu. Wyniki

20

ankiety zostały uwzględnione w projekcie Statutu Miejskiej Rady Seniorów
w Wągrowcu. W drugim etapie konsultacji Burmistrz Miasta odbył spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na rzecz osób
starszych, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2014 r. Uczestników spotkania
zapoznano z wynikami konsultacji przeprowadzonych w organizacjach w formie
ww. ankiet, a następnie szczegółowo omówiono projekt uchwały i statutu
Miejskiej Rady Seniorów w Wągrowcu. W trakcie tego spotkania
przedstawicielami organizacji wnieśli kilka uwag, które uwzględniono
w przedkładanym Wysokiej Radzie projekcie uchwały. Biorąc powyższe pod
uwagę, Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński powiedział, że podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji udział wzięli radni:
- Krzysztof Poszwa powiedział, że w sposób rażący doszło do naruszenia
procedury związanej z uchwaleniem omawianego projektu uchwały. Mówił, że
wykorzystując inicjatywę uchwałodawczą przysługująca radnemu w grudniu
2013 roku złożył wniosek, którego załącznikiem był projekt uchwały w sprawie
utworzenia w Wągrowcu Rady Seniorów. Stwierdził, że nikt z radnych tego
projektu uchwały nie widział. Za moment ukazał się w materiałach sesyjnych
projekt uchwały przygotowany przez Burmistrza Miasta, który zupełnie odbiegał
od jego projektu. Radny chciał wiedzieć gdzie jest jego wniosek i jak to się
stało, że jego projekt uchwały został zamieniony na projekt uchwały Burmistrza.
Przypomniał sytuację, która jest zanana w całym kraju, gdzie w ustawie
w podobny sposób zamieniono dwa słowa i jaki z tego tytułu był problem, a tutaj
zamieniono cały projekt. Powiedział, że zgodnie z Regulaminem Rady,
stanowiącym załącznik do naszego Statutu jego wniosek powinien być
rozpatrzony w terminie 3 miesięcy. Kończąc wystąpienie oświadczył, że jest jak
najbardziej za utworzeniem w Wągrowcu Miejskiej Rady Seniorów, jednak
w głosowaniu wstrzyma się od głosu oraz, że jest mu bardzo przykro, że w taki
właśnie sposób załatwia się sprawy, a nie w sposób przejrzysty zgodny
z prawem,
- Zastępca Burmistrza – Grzegorz Kamiński powiedział, że zgodnie
z wolą Rady Miejskiej wyrażoną na sesji 23 grudnia 2013 roku organ
wykonawczy zajął się tematem utworzenia w Wągrowcu Miejskiej Rady
Seniorów. Mówiąc o nie załatwieniu w terminie wniosku radnego Krzysztofa
Poszwy powiedział, że Burmistrz wychodził z założenia, że należy dobrze
przygotować projekt uchwały, który ma służyć naszym seniorom i nie raz
potrzeba na załatwienie takich spraw więcej czasu. Powiedział też, że
w przyszłości należy zastanowić się nad liberalizacją zapisów naszego Statutu
w tym względzie. Oświadczył, że w projekcie uchwały, który został radnym
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przedłożony z materiałami na dzisiejszą sesję, znalazły się w większości zapisy
w całości, bądź w części uzupełnione, z projektu radnego Krzysztofa Poszwy.
Mówił o przeprowadzonych dwóch spotkaniach konsultacyjnych z udziałem
przedstawicieli środowisk wągrowieckich seniorów, które odbyły się w marcu
i czerwcu br. podczas których został im przedstawiony projekt uchwały oraz jak
to wygląda w Polsce na przykładzie funkcjonujących już 17 rad seniorów.
Powiedział, że na podstawie tych dwóch spotkań organ wykonawczy przedłożył
omawiany projekt uchwały, który w trakcie tych konsultacji ewaluował,
- radna Jadwiga Mianowska chciała się dowiedzieć kto jest autorem
omawianego projektu uchwały. Powiedziała, że rozumie to tak, że jest to
wspólny projekt uchwały: radnego Krzysztofa Poszwy, seniorów i Pana
Burmistrza, który został w trakcie spotkań konsultacyjnych zmieniony,
- radny Krzysztof Poszwa powiedział, że jest zupełnie inaczej. Zachęcił
radnych do porównania czym różni się jego projekt uchwały od projektu Pana
Burmistrza. Powiedział, że nie ma pojęcia „wspólnego projektu uchwały” oraz,
że procedura uchwałodawcza nie została zachowana. Oświadczył, że zgodnie
z prawem jego projekt uchwały w pierwszej kolejności powinien trafić na
komisje, że jest również za tym by wypowiedziały się w tym względzie osoby,
którym ma on służyć i żeby wypowiedzieli się również radni. Okazało się jednak
inaczej. Największe obawy radnego w tej sprawie to naruszenie procedury
uchwałodawczej. Radny przytoczył zapis z protokołu sesji grudniowej dotyczący
kompetencji jakie otrzymał Burmistrz od Rady. Powiedział, że Burmistrz od
Rady nie otrzymał kompetencji do utworzenia Miejskiej Rady Seniorów, ale
tylko do przeprowadzenia konsultacji, które zdaniem radnego w myśl uchwał
konsultacyjnych naszej Rady nie zostały przeprowadzone zgodnie z prawem,
- Burmistrz Miasta powiedział, że projekt uchwały, który przedłożył radny
Krzysztof Poszwa służył jako baza wyjściowa do dyskusji z seniorami podczas
spotkań konsultacyjnych. Seniorzy wnieśli do niego dużo swoich uwag i życzeń,
które w całości zostały uwzględnione i wniesione do przedłożonego radnym
projektu uchwały. Burmistrz zaprosił też radnych do zapoznania się
z protokołami z posiedzeń konsultacyjnych,
- radny Jarosław Wilk zadał pytanie Panu Burmistrzowi – jakim prawem
zmienił projekt uchwały radnego Krzysztofa Poszwy i oświadczył, że Burmistrz
nie ma takich uprawnień. Powiedział, że inaczej przedstawiałaby się sprawa
gdyby projekt uchwały radnego trafił na komisję, odbyłyby się konsultacje
i rozmowy i potem zostały wprowadzone zmiany Burmistrza,
- Burmistrz Miasta powiedział, że projekt uchwały trafił na wszystkie komisje
i radni mogli się do niego odnieść.

22

Przewodniczący obrad zamkną dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany
projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 9 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 7 – głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Rady
Seniorów w Wągrowcu.
Uchwała Nr XXXVI/242/2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 10
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania Panu Prof. dr. hab. Barnardowi Mendlikowi
Honorowego Obywatelstwa Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że profesor dr hab. Bernard
Mendlik, chociaż urodził się w Chodzieży w dniu 8 lipca 1966 roku, od
najmłodszych lat jest wągrowczaninem. Tutaj, w 1985 roku zdał egzamin
dojrzałości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wlkp, tutaj też
ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia, będąc jednym z pierwszych
jej absolwentów. Średnią Szkołę Muzyczną ukończył w Toruniu na kierunku
„klasa śpiewu”. W latach 1985-1990 odbył studia w zakresie wychowania
muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W latach19911997 kontynuował studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy. W 1999 uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej
w zakresie dyscypliny artystycznej - prowadzenie zespołów wokalnych
i wokalno-instrumentalnych na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W 2006 r.
uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuk muzycznych, a w kwietniu 2014
roku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł Profesora
Sztuk Muzycznych. Profesor dr hab. Bernard Mendlik jest Dziekanem
Wydziału oraz Dyrektorem Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2008-2012 pełnił funkcję
Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju UKW w Bydgoszczy. Jego dorobek
artystyczny koncentruje się na pracy z Chórem Akademickim UKW
w Bydgoszczy. Uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, uczestnicząc
w międzynarodowych i krajowych konkursach oraz festiwalach chóralnych,
m.in.: w Niemczech, we Włoszech, Szwecji, Słowacji, Hiszpanii i na Malcie,
w Danii i Austrii. Dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przygotowuje partie
chóralne wielkich form wokalnoinstrumentalnych. Profesor Bernard Mendlik
jest promotorem 4 rozpraw doktorskich, recenzentem w przewodach
habilitacyjnych i doktorskich. Od 6 lat jest także Dyrektorem Programowym
Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Akademickich – Akademickie Kolędowanie
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– festiwalu odbywającego się w Bydgoszczy. Jest także Członkiem zarządu
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego oraz Wiceprezesem Akademickiego
Zrzeszenia Sportowego UKW w Bydgoszczy. Był kierownikiem projektów
finansowanych ze środków unijnych RPO: Budowa Centrum Edukacji Kultury
Fizycznej i Sportu UKW oraz Budowa Biblioteki Głównej UKW w Bydgoszczy.
Od 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej
Kazimierzowskiego Uniwersytetu III Wieku przy UKW w Bydgoszczy. Wybrany
przez kapitułę Głosu Wągrowieckiego Honorowym Wągrowczaninem Roku
2011. Bernard Mendlik to wągrowczanin z pochodzenia oraz z serca.
Świadczą o tym Jego stałe kontakty i współpraca z naszym miastem. Profesor
Bernard Mendlik ma swój znaczący udział w doskonaleniu warsztatu
muzycznego chórzystów śpiewających w pracującym przy Miejskim Domu
Kultury Chórze The Hoor. Od 2011 roku prowadzi dla nich letnie warsztaty
chóralne. Warsztaty te podnoszą poziom artystyczny zespołu i mają swoje
dopełnienie we wspólnych, dużych przedsięwzięciach artystycznych Chóru
i Profesora. Jednym z nich był ubiegłoroczny koncert słynnego Requiem V.A.
Mozarta. Koncert miał miejsce 10 listopada 2013 roku. Dzieło zostało
wykonane wspólnie z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich Marka Czekały. Za
pulpitem dyrygenckim stanął prof. Bernard Mendlik, który poprowadził ponad
setkę artystów zgromadzonych w klasztorze pocysterskim. Obok orkiestry
i Chóru The Hoor wystąpił także Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego. Koncert upamiętniał poległych w walce o niepodległość, a jego
wykonanie zapisało się w świadomości mieszkańców Wągrowca jako jedno
z największych wydarzeń kulturalnych 2013 roku. W tym roku podczas
warsztatów Profesor będzie pracować z chórzystami nad przygotowaniem
Mszy Koronacyjnej Mozarta, którą wągrowieckiej publiczności zaprezentują
wspólnie 11 listopada 2014 r. Współpraca z Profesorem Bernardem
Mendlikiem obejmuje nie tylko obszary muzyki. Pan Profesor z entuzjazmem
przystał na promocję kultury pałuckiej poprzez współpracę przy organizacji
wystawy Pałuki w ramach projektu „Pałuki – nowoczesna formuła interpretacji
dziedzictwa kulturowego w działaniach i wydarzeniach kulturalnych
promujących miasto Wągrowiec”. Entuzjazm Pana profesora i pomoc przy
organizacji wystawy sprawiły, że w okresie od 5 listopada 2013 r. do 15
listopada 2013 r. w Bydgoszczy, w kampusie głównym Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego wystawę mogło obejrzeć kilka tysięcy studentów Uniwersytetu. Była
to wspaniała okazja do zaprezentowania kultury Wągrowca i regionu. Warto
nadmienić, że pochodzący z Wągrowca studenci i absolwenci Profesora są
dzisiaj animatorami życia kulturalnego w Wągrowcu – m.in. Tomasz Kotwica
(dyrygent Chóru Maleńkiego, Nauczycielskiego oraz The Hoor). Prof. Bernard
Mendlik – jako prorektor ds. organizacji i rozwoju – z ramienia Uczelni
koordynował pracę Klubu Sportowego AZS UKW Bydgoszcz – sekcja piłki
ręcznej (I i II liga), w którym grają z powodzeniem studenci sportowcy
pochodzący z Wągrowca. Nadanie prof. Bernardowi Mendlikowi Honorowego
Obywatelstwa Miasta Wągrowca jest wyrazem naszej wdzięczności i uznania
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dla Jego pracy i zaangażowania na rzecz rozwoju kulturalnego Wągrowca oraz
promocji naszego miasta w całej Polsce.
Przewodniczący obrad 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 17 radnych (w głosowaniu nie brał udziału
radny Andrzej Reis).
Rada Miejska 17 – głosami „za” podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu
Prof. dr. hab. Barnardowi Mendlikowi Honorowego Obywatelstwa Miasta
Wągrowca.
Uchwała Nr XXXVI/243/2014 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 11
Z-ca Kierownika Wydziału Polityki Społecznej – Pan Tomasz Ratajczak
|w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki nad dziećmi do lat 3.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 54 ustawy
o opiece nad dziećmi do lat 3 wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze
względu na miejsce prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego albo miejsce
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna sprawuje nadzór nad tymi
placówkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Art. 55 ust. 1
stanowi, że nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego
przez radę gminy w drodze uchwały. Od maja 2014 roku na terenie Miasta
Wągrowca funkcjonuje klub dziecięcy, w związku z czym niezbędne jest
podjęcie niniejszej uchwały. Jej przyjęcie nie spowoduje konsekwencji
finansowych dla budżetu Miasta.
Przewodniczący obrad 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 18 radnych.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
Uchwała Nr XXXVI/244/2014 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie miasta Wągrowca w latach 2014-2020.
W imieniu Pana Burmistrza wniosła również autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały – w załączniku str. 4 rozdział 2 – metodologia opracowania
Strategii, część II – zamienić zdanie „-prognozę problemów społecznych, którą
opracowano przy założeniu, że nie uwzględnia ona potencjalnych działań
organizacji i instytucji publicznych działających w zakresie pomocy społecznej
(w tym działań MOPS w Wągrowcu), które będą miały na celu przeciwdziałanie
i niwelowanie istniejących problemów społecznych” na zdanie „-prognozę
zmian, która nastąpi w wyniku realizacji założeń niniejszej strategii
rozwiązywania problemów społecznych”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1
ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca
w latach 2014 – 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały, a w myśl art. 16
b zawiera w szczególności diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian
w zakresie objętym strategią, określenie celów strategicznych projektowanych
zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram
finansowych i wskaźników realizacji działań. Zasadniczym celem Strategii jest
poprawa jakości i warunków życia mieszkańców miasta Wągrowca
zagrożonych z różnych przyczyn wykluczeniem społecznym. Strategia ma być
drogowskazem dla samorządu, instytucji państwowych i organizacji
pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego miasta, aby
działać według określonych wytycznych, celów i kierunków. Tak, więc strategia
będzie instrumentem koordynującym różne podmioty działające w sferze
społecznej oraz swoistym wyznacznikiem polityki społecznej miasta i działań
podejmowanych na rzecz mieszkańców, w szczególności w zakresie pomocy
społecznej, poprzez aktywizację społeczną i zawodową oraz zapobieganie
wykluczeniu. Wobec powyższego Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska 17 – głosami „za”, przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2014-2020.
Uchwała Nr XXXVI/245/2014 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym przedstawiła radnym
informację dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla
Gminy miejskiej Wągrowiec
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację stanowiącą
załączniki nr 17 do protokołu.

ad.pkt 14 i 15
Przewodniczący obrad zapoznał radnych z dwoma skargami, które wpłynęły do
Rady Miejskiej:
- mieszkańca Wągrowca na Burmistrza Miasta dotycząca zwrotu bonifikaty przy
zakupie lokalu mieszkalnego,
- mieszkańca Poznania na dyrektora Przedszkola nr 6.
Rada Miejska jednogłośnie powyższe skargi przekazała do Komisji Rewizyjnej
celem ich rozpatrzenia.
Przewodniczący obrad zapoznał również radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Biura Rady Miejskiej:
- Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie – ułożenie płyt kamiennych w prezbiterium kościoła pw. Św.
Jakuba Apostoła w Wągrowcu w kwocie 29.500 zł,
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- postanowienie Prokuratury Rejonowej w Złotowie dotyczące umorzenia
śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Burmistrza Miasta
w latach 2006-2011 przez bezzasadną wypłatę kwoty 268 373 zł na rzecz
Hotelu Pietrak tytułem zwrotu nakładów na rozbudowę kawiarni „Słoneczna”,
- Polskiego Czerwonego Krzyża, Kola Środowiskowego w Wągrowcu w sprawie
bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską dla dawców przeszczepu szpiku
(Burmistrz Miasta skierował pismo do Zakładu Komunikacji Miejskiej
i poinformował wnioskodawcę, że przy najbliższej zmianie taryfikatora cen
wniosek zostanie wzięty pod uwagę),
- apel Klubu Kibica Miejskiego Klubu Sportowego „Nielba” Wągrowiec
skierowany do radnych Rady Miejskiej w sprawie wsparcia finansowego sekcji
piłki ręcznej. Ustalono, że każdy z radnych podejmie w tej sprawie indywidualna
decyzje zgłaszając ją do 30 czerwca br. w biurze Rady Miejskiej.
Radny Bogdan Smykowski prosił Burmistrza o wyjaśnienie potrzeby opinii
geologa na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, skoro przystępując do realizacji jakiejkolwiek inwestycji jest też
wymóg prawny wystąpienia o taką opinię. Pytał czy tu nie ma jakiejś
sprzeczności.
Radny Dionizy Macioszek zgłosił uwagi dotyczące działania fontanny (pytał
o godziny w których odbywają się pokazy).
Radny Mieczysław Spychaj pytał o sprawę związaną z budową ulicy Kcyńskiej
(czy zostało już rozpatrzone odwołanie przedsiębiorców od decyzji na
pozwolenie na budowę) .
Radny Alojzy Jessa pytał kto powinien ubezpieczać imprezy,
organizowane są na osiedlach (zabawy taneczne, festyny rodzinne itp.).

które

Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i powiedział:
- opinia prawników jest taka, że te opnie geologa na etapie sporządzenia
planów jak i na etapie przystąpienia do inwestycji są niezbędne i leży to to
w gestii starosty,
- fontanna jest tak zaprogramowana, że pokaz 5 utworów muzycznych odbywa
się codziennie o godzinie 1215 i 2130,
- skarga dwóch przedsiębiorców od decyzji Wojewody na pozwolenie na
budowę ulicy Kcyńskiej jest w Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Ponad
4 miesiące czekaliśmy na rozstrzygniecie tej skargi. Na 10 lipca wyznaczona
została wokanda. Jeśli Sąd odrzuci skargę, to Starosta będzie mógł wznowić
procedurę wydania nowej decyzji – pozwolenie na budowę ulicy Kcyńskiej.
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Wspomniał też radnym, że od wyroku Sądu, zgodnie z kpa, przysługuje
stronom odwołanie od wyroku Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu
Administracyjnego,
- cały majątek gminy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
natomiast ubezpieczenie imprez spoczywa na organizatorze.

ad.pkt 16
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXVI Sesji
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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