Protokół Nr XXXVIII/2014
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 września 2014 r.
w sali 301 Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1830.
Otwarcia obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych
na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad – radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokoły: z XXXVI Sesji z 26 czerwca 2014 r. oraz
z XXXVII Uroczystej Sesji z 26 lipca 2014 r. zostały przyjęte przez Radę
jednogłośnie.
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Przewodniczący Rady wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punktu
14 o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu” z uwagi na złożenie kolejnego pisma do sprawy
przez osobę skarżącą oraz zapoznał radnych z treścią tego pisma.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła pismo osoby skarżącej skierować do
Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i przedłożenia na sesji w październiku
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br. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Nr
6 w Wągrowcu
Rada Miejska 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „przeciwnym” przyjęła wniosek
Przewodniczącego Rady dotyczący wykreślenia z porządku obrad punktu 14
o treści – „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Przedszkola Nr 6 w Wągrowcu”
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
wybór sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji z 26 czerwca 2014 r. oraz
z XXXVII Uroczystej Sesji z 26 lipca 2014 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wągrowca,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wągrowiecka Rodzina 3+.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec
na stałe obwody głosowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Wągrowcu,
Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
oraz wyborów Burmistrza Miasta Wągrowca zarządzonych na dzień 16
listopada 2014 roku.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania
w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w drodze współdziałania Gminy miejskiej Wągrowiec z Gminą Rogoźno.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania
w zakresie pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
w drodze współdziałania Gminy miejskiej Wągrowiec z Gminą Ryczywół.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Wągrowcu i Burmistrza Miasta Wągrowca.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 30 sierpnia br. uczestniczył w uroczystym otwarciu wągrowieckiego
skateparku,
- 1 września br. uczestniczył w uroczystości związanej z 75. rocznicą wybuchu
II wojny światowej,
- 26 września br. uczestniczył w uroczystej inauguracji 7. roku akademickiego
Wydziału Zamiejscowego Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium,
- 27 września br. uczestniczył w uroczystości związanej z 75. rocznicą
tworzenia pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące
sprawy.
Przewodniczący obrad zapoznał również radnych z pismami, które w okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Biura Rady Miejskiej:
- Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu w sprawie
dofinansowania wyposażenia sali koncertowej w wysokości 34.500 zł,
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- Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego w sprawie
zwolnienia z opłat za wynajem pomieszczeń na ulicy Berdychowskiej.
Rada Miejska jednogłośnie postanowiła zgodnie z kompetencją powyższe
pisma przekazać Panu Burmistrzowi.

ad.pkt 3
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty powiedziała,
że w lipcu uczestniczyła w uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
26 lipca br. w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu. Komisja Budżetowa
zgodnie z planem pracy nie obradowała w miesiącach: lipcu i sierpniu. We
wrześniu Komisja Budżetowa odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie
odbyło się 18 września br. i było posiedzeniem wspólnym komisji stałych Rady
Miejskiej w Wągrowcu. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
w posiedzeniu tym uczestniczyły:
• Pani Irena Wojewódzka-Kucz – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja”, ponadto
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy Rady
Powiatu Wągrowieckiego,
• Pani Emilia Walewska-Szyjka – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wągrowcu,
• Pani Wioleta Milewska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wągrowcu.
Zaproszone osoby przedstawiły radnym zasady powstania i funkcjonowania
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wągrowcu. Ponadto wskazywały na problemy, które niejednokrotnie
utrudniają prawidłowe funkcjonowanie tych placówek. Następnie Rada zajęła
się tematem zasadniczym, a mianowicie zapoznanie się z informacją
o przebiegu wykonania budżetu miasta Wągrowca, informacją o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
Obszerny materiał w tym zakresie omówił Skarbnik Miejski p. Tomasz
Pachowicz. Poza Skarbnikiem w posiedzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta
Wągrowca p. Stanisław Wilczyński, kierownicy instytucji kultury, Sekretarz
Miasta p. Marek Sturma, kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii p. Krzysztof Tchórzewski. Tematem drugiego posiedzenia, które
odbyło się w dniu 25 września 2014r. było zapoznanie się z projektami uchwał
na najbliższą sesję Rady Miejskiej, analizowanie, dyskusja i głosowanie
przedłożonych projektów uchwał. Projekty uchwał przedstawili i w posiedzeniu
uczestniczyli:
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
- Kierownik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Danuta Buchholc
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- Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Alojzy Jessa.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Jadwiga Mianowska powiedziała, że w okresie międzysesyjnym
Komisja odbyła trzy posiedzenia, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe i jedno
posiedzenie wspólne.
Przedmiotem posiedzeń było:
- przygotowanie bazy lokalowej i wyposażenie dla klas pierwszych w szkołach
podstawowych. Komisja stwierdza, że szkoły są dobrze przygotowane do
rozpoczęcia roku szkolnego, w większości zakupiono nowe wyposażenie, które
jest dostosowane do wieku i potrzeb edukacyjnych pierwszoklasistów.
Szczególne wrażenie zrobiła likwidacja szatni na rzecz indywidualnych ,
zamykanych szafek dla każdego ucznia,
- informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2014r. – posiedzenie
wspólne komisji,
- informacja i opiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję. Wszystkie
projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez wszystkich członków
komisji,
- Komisja skierowała do Pana Burmistrza dwa wnioski:
1. Potrzeba zainstalowania spowalniaczy na ul. J.I. Kraszewskiego. Wniosek
ten zapisany został w roku ubiegłym w protokóle odbioru ulicy.
2. Wniosek o estetyczne utrzymanie zieleni przy ulicy Bartodziejskiej.
Obecnie widać brak jej systematycznego obcinania, co psuje estetykę
ulicy.
Przewodnicząca komisji uczestniczyła w: spotkaniu z młodzieżą ze Żnina
przebywającą na obozie harcerskim w Wągrowcu, imprezach kulturalnych
z okazji Dni Wągrowca – na szczególne wyróżnienie zasługuje koncert
Czterech Pór Roku Vivaldiego w wągrowieckim klasztorze, otwarciu skateparku,
narodowym czytaniu utworów H. Sienkiewicza, koncercie „Wspieramy nasze
talenty” zorganizowanym przez Radę Rodziców PSM I stopnia w Wągrowcu,
spotkaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
z zaprzyjaźnioną grupą z Niemiec, Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015
GSW Milenium Oddział Zamiejscowy w Wągrowcu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka
powiedział, że Komisja we wrześniu odbyła dwa posiedzenia:
- 18 września odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady. Tematem
posiedzenia była analiza i informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta
oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
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Powyższą informację przedstawił Skarbnik Miejski Pan Tomasz Pachowicz oraz
udział w posiedzeniu wzięli dyrektorzy samorządowych instytucji kultury.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
• Pani Irena Wojewódzka – Kucz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na
Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja”, ponadto
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy Rady
Powiatu Wągrowieckiego,
• Pani Emilia Walewska-Szyjka – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Wągrowcu,
• Pani Wioleta Milewska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wągrowcu.
Radni zostali zapoznani z problemami i potrzebami z którymi borykają się
ośrodki. Po wysłuchaniu wystąpień radni zadeklarowali, że przy konstrukcji
budżetu na 2015 rok uwzględni potrzeby ośrodków. W końcowej części
spotkania na posiedzeniu pojawili się Maciej i Bogna Zielińscy, którzy
przedstawili zebranym potrzeby i propozycje rozwoju szkoły muzycznej
i wykorzystania budynku szkoły do promowania miasta.
- 23 września odbyła się druga komisja poświęcona analizie materiałów
sesyjnych. Członkowie komisji poszczególne punkty porządku obrad przyjęli.
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński,
- Kierownik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Danuta Tomaszewicz –
Buchholz,
- Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz,
- Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak,
- kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski
Pan Marek Wierzbiński - Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii
przedstawił analizę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
W końcowej części posiedzenia przyjęto kilka wniosków głosowanych przez
radnych (wnioski w protokole z posiedzenia komisji).

ad.pkt 4
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W dyskusji nad przedłożoną informacją głos zabrali radni:
- radny Alojzy Jessa pytał kiedy rozpocznie się budowa ulicy Skrajnej,
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- radny Jarosław Wilk pytał kiedy miasto wykupi grunty od mieszkańców
Osady, które w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone
zostały na tereny publiczne. W związku z pismem, jakie otrzymał od Burmistrza
Miasta dotyczące odmowy zamontowania w ulicy Wierzbowej progów
spowalniających ruch – zadał pytanie – czy tego problemu nie można rozwiązać
np. poprzez wyznaczenie przejścia dla pieszych i zamontowanie świateł
reagujących na ruch.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:
- w tym tygodniu zostaną rozpoczęte prace związane z budową ulicy Skrajnej,
- grunty mieszkańców Osady przeznaczone w planach zagospodarowania
przestrzennego pod drogi i ulice są stosownie do możliwości finansowych
budżetu wykupywane,
- propozycja radnego Jarosława Wilka dot. ulicy Wierzbowej jest kosztowna,
będzie miał na uwadze jak docelowo rozwiązać ten problem.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawił radnym informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Wągrowca, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
Rada Miejska bez uwag przyjęła powyższą informacje, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.

ad.pkt 6
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.3111.314.2014.4 z dnia 24 września 2014 r. Wojewoda
Wielkopolski poinformował o zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania
zlecone o kwotę 899,91 zł w zakresie dotacji przeznaczonej na wyposażenie
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
• pismem Nr DPL 3101-17/14 z dnia 26 września 2014 r. Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Pile poinformował o przyznaniu dotacji
celowej na zadania zlecone w kwocie 96 719,00 zł z przeznaczeniem na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów
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i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
• o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu
odsetek od środków na rachunkach bankowych przeznaczając powyższe
środki na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół
podstawowych,
• dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Miejskiego Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wągrowcu
zgodnie z poniższą tabelą:
Dział
851 – Ochrona
zdrowia

Rozdział
Zadania własne
85154 – Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
85154 - ogółem

§
4300
4700

851 – ogółem

Zwiększyć

Zmniejszyć

-330,00
330,00
330,00

330,00
-330,00
330,00

Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść § 1 projektu
przedmiotowej uchwały uzyska brzmienie:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2014 rok w wysokości
66 528 674,56 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 65 103 194,56 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1 425 480,00 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 78
318 931,56 zł
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 61 511 366,56 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 16 807 565,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
6) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że pismem ST5/4822/8g/BKU/14
z 25 lipca 2014 roku Minister Finansów zwiększył plan części oświatowej
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subwencji ogólnej o kwotę 27.972,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych.
Ponieważ na powyższy cel zabezpieczono uprzednio środki własne, zmniejsza
się zaangażowanie środków własnych o wartość zwiększenia subwencji
przeznaczając powyższe środki na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla
przedszkoli
niepublicznych.
Wojewoda
Wielkopolski
pismem
FBI.3111.268.2014.8 z 3 września 2014 roku zwiększył plan dotacji celowych
o kwotę 33.535,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”. Pismem Nr FBI.3111.314.2014.4 z 24 września 2014 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował
o zmniejszeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 899,91 zł
w zakresie dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Pismem Nr DPL 3101-17/14 z 26 września
2014 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile
poinformował o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie
96 719,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie porozumień zawartych z Gminą Wapno, Gminą Rogoźno oraz
Gminą Mieścisko zwiększa się o kwotę 10.371,00 zł plan dochodów budżetu
z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z terenu innych gmin
uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Wągrowca.
Środki powyższe postanawia się przeznaczyć na zwiększenie kwoty
planowanych dotacji przekazywanych na podstawie porozumień do innych gmin
tytułem uczęszczania do przedszkoli zlokalizowanych na ich obszarze dzieci
z terenu miasta Wągrowca. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.
„Dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Letnia 1”. Dotacja z funduszu
wyniesie 45.190,00 zł, a wkład własny w kwocie 31.815,00 zł zostanie
zapewniony poprzez umniejszenie planu wydatków dla zadania pn. „Remont
dachu Szkoły Podstawowej Nr 3”.
Zwiększa się dochody własne z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę
18.000,00 zł przeznaczając powyższe środki na realizację następujących
zadań:
Oświata i wychowanie - zabezpieczenie środków finansowych na zakup
systemu kadrowo-płacowego oraz księgowego dla placówek oświatowych 12.000,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa dla Muzeum
Regionalnego w Wągrowcu na wykonanie dokumentacji za pomocą skanera
laserowego 3D odsłoniętych fundamentów przy klasztorze pocysterskim
w Wągrowcu - 6.000,00 zł.

10

Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu podatku od czynności
cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 110.000,00 zł zmniejszając
równocześnie o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat wnoszonych przez osoby prawne.
Zmniejsza się plan wydatków dla zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych
przy Szkole Podstawowej Nr 3 – ul. Letnia – Etap I” o kwotę 45.000,00 zł,
ustanawiając równocześnie nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa
chodnika łączącego wejście do szkoły z boiskiem przy Szkole Podstawowej Nr
3 – ul. Letnia” o tej samej wartości.
Zwiększa się plan dochodów własnych z tytułu odsetek od środków na
rachunkach bankowych o kwotę 42.500,00 zł przeznaczając powyższe środki
na realizację następujących zadań:
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie
planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki w zakresie
ochotniczych straży pożarnych - 7.500,00 zł,
- Oświata i wychowanie - zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla
niepublicznych szkół podstawowych - 25.000,00 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie planu
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale Pozostała działalność 10.000,00 zł.
Plan dochodów z tytułu usług realizowanych przez Gimnazjum Nr 1 zwiększa
się o kwotę 5.000,00 zł zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla powyższej jednostki.
W związku z wpływem do budżetu odszkodowania od wykonawcy zamówienia
publicznego plan dochodów zwiększa się o 26.000,00 zł, zwiększając
równocześnie o powyższą kwotę dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wągrowcu.
Z zabezpieczonych w budżecie środków dotyczących realizacji projektu pn.
„Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób
niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym” wyodrębnia się
kwotę 0,05 zł, która stanowić będzie konieczny zwrot dotacji w związku
z realizacją w 2013 roku projektu pn. „Aktywizacja Wągrowczan – równe
szanse”.
W zakresie zadania pn. „Modernizacja hali widowiskowo-sportowej OSIR
w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 59” zmniejsza się plan wydatków dla zadania
o kwotę 197.658,00 zł zmniejszając równocześnie planowaną dotację ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 124.700,00 zł.
Dodatkowo postanawia się odstąpić od realizacji na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wągrowcu zadania pn. „Budowa boiska treningowego o naturalnej
nawierzchni” o wartości 145.000,00 zł. W związku z powyższym uwolnione
zostają środki finansowe w kwocie 217.958,00 zł, które postanawia się
przeznaczyć na realizację następujących zadań:
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - - 39.500,00 zł - zwiększenie
dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu,
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- Kultura fizyczna - 178.458,00 zł - zakup wyposażenia w ramach wydatków
majątkowych na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu – 48.102,00
zł, w tym:
- zakup automatu szorująco-zbierającego do czyszczenia parkietu,
- zakup kabin dla zawodników rezerwowych,
- zakup kompletu pełnowymiarowych bramek aluminiowych,
- zakup piłkochwytów,
· zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Wągrowcu obejmujący nabycie wykładziny ochronnej PCV w celu
zabezpieczenia parkietu hali widowiskowo-sportowej oraz nabycie małych
bramek i kabin dla zawodników rezerwowych – 46.898,00 zł,
· przeprowadzenie dalszych prac remontowych w budynkach Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wągrowcu – 51.000,00 zł,
· przebudowa części trybun stadionu do piłki nożnej na wydzielony sektor dla
zorganizowanych grup kibiców – 32.458,00 zł.
Dochody i wydatki budżetu zwiększa się o 100,00 zł w zakresie uzyskiwanych
i przekazywanych następnie do budżetu państwa kosztów upomnień od
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pozostałe zmiany związane są z bieżąca realizacją budżetu.
Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały:
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
Przewodniczący 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 21 radnych.
Rada Miejska 14 - głosami „za”, 1 – głosem – „przeciwnym” przy 6 –
głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały
budżetowej na 2014 r.
Uchwała Nr XXXVIII/246/2014 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że obowiązek podatkowy
w podatku od nieruchomości wprowadza ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. –
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849), która
w art. 3 ust. 1 określa szczegółowo podatników tego podatku. Zgodnie
natomiast z treścią art. 5 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, rada gminy w drodze
uchwały określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie
danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych
określanych corocznie przez Ministra Finansów. W oparciu o uprawnienia
zawarte w art. 5 ust. 1 Rada Miejska w Wągrowcu określa wysokość rocznych
stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotu
opodatkowania, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.
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 21 radnych.
Rada Miejska 12 - głosami „za”, 6 – głosami „przeciwnymi” przy 3 –
głosach – „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVIII/247/2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1800.

15

minutową

przerwę

ad.pkt 8
Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Wągrowiecka Rodzina 3+.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Program Wągrowiecka
Rodzina 3+ jest jednym z elementów polityki społecznej Gminy miejskiej
Wągrowiec. Celem Programu jest promowanie modelu dużej rodziny,
kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, dążenie do tworzenia w mieście
Wągrowcu klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci i docenienie trudu
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podejmowanego przez rodziców, umożliwienie rodzinom wielodzietnym
łatwiejszego dostępu do dóbr i usług oraz zapewnienie rodzinom wielodzietnym
możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z szerokiego katalogu
oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej poprzez wprowadzenie
systemu zniżek za wstęp do instytucji podległym Gminie miejskiej Wągrowiec
jak również dodatkowych uprawnień zapewnionych przeze inne podmioty,
w tym niepubliczne. Program będzie koordynowany przez Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. W związku z powyższym Zastępca
Burmistrza powiedział, ze podjęcie 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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
Wągrowiecka Rodzina 3+.
Uchwała Nr XXXVIII/248/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że przyjęcie od Powiatu
Wągrowieckiego Placu Dworcowego, drogi powiatowej nr 1628P o długości
0,118km, zlokalizowanej na działkach nr: 1482/6, 1534/3, 1573/7, 1573/8,
1790/1 stanowi kolejny etap realizacji ustaleń zawartych ze Starostwem
Powiatowym w Wągrowcu w zakresie współdziałania przy modernizacji układu
drogowego miasta. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wągrowieckiego,
mając na uwadze powyższe ustalenia oraz zasady racjonalnego zarządzania
siecią ulic miejskich proponuje się przyjęcie Placu Dworcowego od Powiatu
Wągrowieckiego i włączenie do sieci dróg gminnych. Przedstawiając powyższe
Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że podjęcie 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.
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W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXVIII/249/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmiany w podziale Gminy
miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że dotychczasowa siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Wągrowcu mieściła się w Gminnym
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Janowieckiej 98.
W chwili obecnej budynek poddawany jest generalnemu remontowi oraz
przystosowaniu na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który
przeniesiony zostanie z Urzędu Gminy do nowych lokali . W związku
z powyższym konieczne było znalezienie nowej siedziby dla Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 9. W wyniku wizji lokalnej jaką dokonałem w dniu 30 lipca
2014 r. w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
przy ul. Janowiecka 100, ustaliłem, że siedziba OKW nr 9 może mieścić się
w świetlicy ww. Spółki. Ponadto zaistniała konieczność zmiany granic obwodu
glosowania nr 9. Z uwagi na pobudowanie kolejnych bloków mieszkalnych przy
tej ulicy, konieczna jest zmiana zakresu numeracji. Dotychczas zapis w uchwale
brzmiał: „PIASKOWA od numeru 45A do końca”. Obecnie należy wprowadzić
zapis „PIASKOWA od numeru 33 do końca”. W związku z powyższym zachodzi
konieczność dokonania zmiany w podziale Gminy miejskiej Wągrowiec na
obwody głosowania. Wobec powyższego Sekretarz Miasta powiedział, że
podjęcie tej uchwały jest w pełni 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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany w podziale
Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XXXVIII/250/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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ad.pkt 11
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej
w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
oraz
wyborów
Burmistrza
Miasta
Wągrowca
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że rozporządzeniem z dnia
20 sierpnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które odbędą się w dniu 16 listopada
2014 r. Zgodnie z art. 12 § 5 i § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), rada gminy tworzy obwody
głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej najpóźniej w 35 dniu przed terminem
wyborów, jeżeli w dniu wyborów przebywać będzie w nich co najmniej
15 wyborców. W Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, jak wynika ze spisów
wyborców sporządzanych w poprzednich wyborach, przebywa każdorazowo
około 100 wyborców. Koszty wyborów pokrywane będą przez Skarb Państwa.
Utworzenie w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. jest konieczne
i 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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Miejskiej w Wągrowcu, Rady Powiatu Wągrowieckiego i Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta
Wągrowca zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.
Uchwała Nr XXXVIII/251/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w zakresie pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze
współdziałania Gminy miejskiej Wągrowiec z Gminą Rogoźno.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że Gmina miejska Wągrowiec
realizuje swoje zadanie, polegające na udzielaniu pomocy społecznej osobom
z zaburzeniami psychicznych, za pośrednictwem organizacji pozarządowej,
która na terenie Wągrowca prowadzi Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom
Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Gmina Rogoźno
nie posiada takiego ośrodka na swoim terenie. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, jeżeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
osoby nie prowadzi ani nie zleca prowadzenia domu, wówczas osoba może być
skierowana przez inną gminę, któremu odpowiedni organ jednostki samorządu
terytorialnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o skierowanie do domu powierzył, w drodze porozumienia, realizację
zadania publicznego. W tej sytuacji uzasadnionym jest zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Rogoźno.
Porozumienie, o którym mowa w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym,
będzie szczegółowo określało zasady wykonywania zadania Gminy miejskiej
Wągrowiec na rzecz Gminy Rogoźno.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w drodze współdziałania Gminy miejskiej
Wągrowiec z Gminą Rogoźno.
Uchwała Nr XXXVIII/252/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały
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w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania w zakresie pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w drodze
współdziałania Gminy miejskiej Wągrowiec z Gminą Ryczywół.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że Gmina miejska Wągrowiec
realizuje swoje zadanie, polegające na udzielaniu pomocy społecznej osobom
z zaburzeniami psychicznych, za pośrednictwem organizacji pozarządowej,
która na terenie Wągrowca prowadzi Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom
Pomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Gmina Ryczywół
nie posiada takiego ośrodka na swoim terenie. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, jeżeli gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
osoby nie prowadzi ani nie zleca prowadzenia domu, wówczas osoba może być
skierowana przez inną gminę, któremu odpowiedni organ jednostki samorządu
terytorialnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o skierowanie do domu powierzył, w drodze porozumienia, realizację
zadania publicznego. W tej sytuacji uzasadnionym jest zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Ryczywół.
Porozumienie, o którym mowa w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym,
będzie szczegółowo określało zasady wykonywania zadania Gminy miejskiej
Wągrowiec na rzecz Gminy Ryczywół.
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 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, w drodze współdziałania Gminy miejskiej
Wągrowiec z Gminą Ryczywół.
Uchwała Nr XXXVIII/253/2014 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący obrad
–
dr
Władysław
Purczyński
poprosił
Wiceprzewodniczącego Rady – Zbigniewa Byczyńskiego o prowadzenie
obrad - punktu 14 porządku sesji.

ad.pkt 14
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
radnym podjęcie uchwały w

– Pan dr Alojzy Jessa zaproponowała
sprawie rozpatrzenia skargi na
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Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu i Burmistrza Miasta
Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że mieszkaniec Wągrowca
złożył za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego skargę na pochopne
potraktowanie go przez Burmistrza Miasta Wągrowca i Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Wągrowcu w sprawie zwrotu udzielonej mu bonifikaty przy zakupie
mieszkania komunalnego. Komisja Rewizyjna uznała, że Skarżący nie dopełnił
obiektywnych warunków niezbędny do skorzystania ze zwrotu przedmiotowej
bonifikaty. Konkludując w oparciu o powyższe informacje Komisji Rewizyjnej,
Rada Miejska w Wągrowcu rozstrzygnęła skargę na Burmistrza Miasta
Wągrowca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu jako bezzasadną.
Wiceprzewodniczący obrad – Pan Zbigniew Byczyński otworzył dyskusję nad
omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych (Przewodniczący Rady Miejskiej nie
brał udziału w głosowaniu).
Rada Miejska 16 – głosami „za”, przy 4 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Wągrowcu i Burmistrza Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXXVIII/254/2014 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Kolejnym punktom obrad przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej
– dr Władysław Purczyński.

ad.pkt 16 i 17
Radny Jarosław Wilk pytał Burmistrza parkiet z hali OSiR-u.

w jaki sposób został zutylizowany

Radny Alojzy Jessa zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o pozytywne
rozpatrzenie, jeszcze w tym roku, wniosku szkoły muzycznej w spawie
dofinansowania wyposażenia sali koncertowej w kwocie 34.500 zł.
Przeciwnego zdania była radna Jadwiga Mianowska. Powiedziała, że my
również mamy potrzeby edukacyjne i musimy z rozsądkiem pomagać i dzielić
pieniądze. W pierwszej kolejności należy pomóc naszym jednostkom.
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Burmistrz Miasta na pytania radnych powiedział:
- w sprawie utylizacji parkietu – zostało wszczęte postepowanie wyjaśniające,
- wniosek szkoły muzycznej dotyczący dofinansowania powtórzył się.
Zorganizuje spotkanie z dyrektor szkoły w sprawie uszczegółowienia tego
wniosku.

ad.pkt 18
Wobec wyczerpania porządku obrad XXXVIII
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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