Protokół Nr XXIV/2013
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 26 lutego 2013 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1915.
Otwarcia obrad XXIV 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 XXII i XXIII z 18 i 20 grudnia 2012 r. zostały
przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag i wniosków do przesłanego porządku obrad.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z XXII i XXIII Sesji z 18 i 20 grudnia 2012 r.
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2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2013 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2013 r.
9. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta
Wągrowca na rok 2013 na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na
2013r.
12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania
zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu do budżetu Miasta
Wągrowca
oraz
sposobu
i
terminu
rocznych
rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Wągrowca.
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15. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek
procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali
mieszkalnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na
okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Odpowiedzi na wnioski.
20. 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.:
- odbył spotkanie robocze z Wiceprzewodniczącymi i Przewodniczącymi Komisji
Rady w celu ustalenia harmonogramu i ilości posiedzeń poszczególnych komisji
w 2013 roku,
- 10 stycznia br. otworzył inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady
Miejskiej i prowadził jej obrady do chwili wyboru przewodniczącego tego ciała
samorządowego. Podziękował tym radnym, którzy przyjęli zaproszenie
i uczestniczyli w pierwszej sesji tej Rady,
- uczestniczył w noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Miejski
Prawa i Sprawiedliwości, w którym udział wzięli posłowie Paweł Szałamacha
i Maks Kraczkowski,
- wielkim wydarzeniem było podsumowanie akcji „Wolontariusz Roku 2012”,
którego współorganizatorem była radna Jadwiga Mianowska. Przewodniczący
miał przyjemność uczestniczyć w tej uroczystości,
- jak każdego roku, w dniu 23 stycznia w rocznicę wyzwolenia miasta spod
niemieckiej okupacji, Przewodniczący Rady był w delegacji składającej kwiaty
i znicze w miejscach pamięci narodowej ( pod pomnikiem upamiętniającym ofiary
okupacji, przy tablicy zabitych w ratuszu, przy grobie burmistrza Szymona
Wachowiaka i grobie oficerów radzieckich),
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- odbył dwa spotkania robocze z Panem Szymonem Weyną w celu ostatecznej
weryfikacji wągrowieckich zabytków,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące sprawy.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Jarosław Wilk powiedział, że w wystąpieniu Pana Burmistrza brakuje
informacji:
- o wnioskach złożonych przez radnych na komisjach,
- o wnioskach złożonych przez radnych do Pana Burmistrza oraz sposobie ich
załatwienia,
- o kontrolach prowadzonych w Urzędzie i o ich wynikach,
- o toczących się postępowaniach sądowych i przed samorządowym kolegium
odwoławczym i o ich wynikach,
- o decyzjach Pana Burmistrza, które zakwestionował sąd lub samorządowe
kolegium odwoławcze.
Powyższe uzasadnił tym, że przez dwa lata składał wnioski do Pana Burmistrza
i te wnioski łączyło jedno – wszystkie zostały załatwione negatywnie. Radny
odczytał to wprost jako złośliwość. Powiedział, że nie składał tych wniosków
w swoim imieniu, tylko w imieniu mieszkańców, których reprezentuje.
Odniósł się też do informacji nt. zorganizowanej przez ZSZ Nr 1 akcji
potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz pomocy dla 3 letniego Kubusia.
Radny chciał się dowiedzieć jak Pan Burmistrz zaangażował się w tą akcję (brak
informacji na ten temat).
Zadał również pytanie Panu Burmistrzowi – kiedy zwróci radnemu 100 zł za
przegraną sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, że z doniesień prasowych dowiedział się,
że na dniach Aquapark negocjował umowę na dostawę ciepła. Chciałby się
dowiedzieć o szczegółach tej sprawy. Pytał też na jakim etapie jest spawa
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta tzw. „małej
obwodnicy”.
Radny Mieczysław Spychaj powiedział, że w informacji podano, że
Wągrowiec na koniec 2012 r. liczył 24 674 mieszkańców. Pytał czy są to dane
statystyczne, jeżeli tak to pytał ile faktycznie osób zamieszkuje w Wągrowcu.
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W odpowiedzi radnym Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński powiedział:
- na wszystkie wnioski zgłaszane przez radnych na sesji, komisjach są udzielane
odpowiedzi ustne lub na piśmie. Nie wszystkie sprawy można załatwić
pozytywnie. Wnioski dotyczące remontów czy realizacji inwestycji, na których
realizację nie ma środków w budżecie załatwiane są negatywnie i trudno o to
mieć pretensje do Burmistrza. W przypadku wniosków dotyczących spraw
ważnych, decydujących o bezpieczeństwie są one realizowane. Oświadczył, że
nie lekceważy żadnego wniosku bez względu na to czy składa go radny koalicji
czy opozycji, bo wie, że taki wniosek dotyczy zawsze określonej grupy naszych
mieszkańców,
- do tej pory nie było to praktykowane aby informacja zawierała dane
o kontrolach prowadzonych w Urzędzie i nie jest to żadną tajemnicą. Centralny
rejestr kontroli prowadzony jest w Urzędzie i jak pamięta niektóre komisje Rady
ten temat kontrolowały,
- odnośnie informacji o decyzjach sądowych – jest to temat długotrwały - jak
tylko sprawy zostaną zakończone to taka informacja sumaryczna zostanie
radnym podana,
- dzisiaj nie odpowie na pytanie w sprawie zwrotu należnych radnemu 100 zł
w związku z wyrokiem WSA, ponieważ w tej sprawie stosowana jest określona
procedura. Jeżeli faktycznie te pieniądze radnemu się należą, to zapewne
zostaną one zwrócone,
- w sprawie zaangażowania się w akcję oddawania szpiku kostnego powiedział,
że na prośbę dyrekcji szkoły objął patronat nad tą akcją by swoim autorytetem
zachęcić młodzież, która ukończyła 18 lat do oddawania szpiku. Odnośnie
zaangażowania się w akcję niesienia pomocy dla 3 letniego Kubusia powiedział,
że wraz ze Starostą Wągrowieckim ufundowali ponad 50 nagród dla
przedszkolaków,
- odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego małej
obwodnicy powiedział, że plan jest już w trakcie opracowywania przez pracownię
architektoniczną. W najbliższych kilku tygodniach te prace mają zostać
zakończone i przedstawione radnym do zaopiniowania,
- informacja odnośnie liczby mieszkańców pochodzi z ewidencji ludności.
Meldunek, a zamieszkanie to dwie różne wielkości.
Na pytanie radnego Krzysztofa Poszwy dotyczącego renegocjacji umowy na
dostawę ciepła do Aquaparku odpowiedzi udzielił Dyrektor tej Spółki – Pan Paweł
Ławniczak. Powiedział, że informacja, która została podana w prasie była mylna,
gdyż negocjacje odbyły się w 2011 r., a prasa podała, że odbyły się w grudniu
2012 r.
Przystępując do realizacji kolejnych punktów porządku obrad dzisiejszej Sesji
Przewodniczący obrad – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował radnym
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aby łącznie z głosowaniem potraktować punkt od 4 – 8 (dotyczy projektów
uchwał w sprawie planu pracy Rady i poszczególnych Komisji na 2013 r.).
Radni bez uwag przyjęli propozycje Przewodniczącego obrad.

ad.pkt 4, 5, 6, 7 i 8
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu
na 2013 rok.
Uchwała Nr XXIV/144/2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Rada Miejska 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Wągrowcu na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/145/2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Pani Barbara Linetty wniosła
autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Wągrowcu na 2013 r. , która polegała na
wykreśleniu drugiego tematu z maja – „Realizacja projektu ”Małym krokiem ku
edukacji”
przez
przedszkole
„Akademia
Talentów”
w
Wągrowcu
z uwagi na odstąpienie przedszkola od realizacji tego projektu.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/146/2013 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Miejska 20 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/147/2013 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Rada Miejska 19 – głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Wągrowcu na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/148/2013 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ad.pkt 9
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa przedstawił radnym
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Leszek Zdrzałka przedstawił
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta w 2012 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Jadwiga Mianowska przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej w 2012 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła
radnym sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej w 2012 roku.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. sprawozdanie.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Marszałek Województwa
Wielkopolskiego pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. poinformował Burmistrza
Miasta, że w planie zadań na 2013 rok ujęta została instalacja sygnalizacji
świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (ul. 11 Listopada), w miejscowości
Wągrowiec o wartości szacunkowej 45.000 zł. Jednocześnie z uwagi na
ograniczone środki finansowe Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił
się z prośbą o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach w/w zadania. Dla
poprawy bezpieczeństwa pieszych na Os. Wschód celowym jest wykonanie
sygnalizacji świetlnej. Mając powyższe na uwadze w imieniu Burmistrza
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zaproponował udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w wysokości 15.000 zł na wykonanie tego zadania.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 7 – głosami ”za”,
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 13 – głosami ”za” pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr XXIV/149/2013 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 11
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza 3 autopoprawki do omawianego
projektu uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli dokonano przeniesień między
działami i rozdziałami, co jest związane z bieżącą realizacją budżetu,
- na wniosek Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano
przeniesień między rozdziałami zabezpieczając kwotę 76 zł na zwrot
otrzymanych środków uznanych za wydatek niekwalifikowany Projektu pn.
„Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse”,
Na wniosek Kierownika Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej dokonano
przeniesienia kwoty 15 000 zł z działu Ochrona zdrowia do działu Pomoc
społeczna, co jest związane z realizacją „Programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Wojewoda Wielkopolski
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013
roku poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne
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o kwotę 148 100 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Uruchamia się wolne środki w kwocie 291 200 zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
Transport i łączność - udzielenie pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu jako partycypacja w kosztach instalacji sygnalizacji świetlnej
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241-- 15 000 zł,
Działalność usługowa - przeprowadzenie konkursu studenckiego pn.
„Koncepcja urbanistycznoarchitektoniczna zagospodarowania terenu nad
jeziorem Durowskim w Wągrowcu” - 23 000 zł oraz wykonanie opracowań, w tym
analiz niezbędnych w procesie zbycia udziałów Gminy miejskiej Wągrowiec
w spółce Dalkia Wągrowiec Sp. z o.o. 48 000 zł (łącznie 71 000 zł),
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zabezpieczenie środków na
utrzymanie rezultatów Projektu pn. ”Termomodernizacja miejskich obiektów
użyteczności publicznej – Ciepły Wągrowiec” co wynika z umowy
o dofinansowanie - 80 000 zł oraz opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej
działek inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada - 75 200 zł (łącznie
155 200 zł),
Kultura fizyczna - zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie
koniecznego remontu 6 pokoi w pawilonie noclegowym „Nielba” należącym do
Ośrodka Sportu i Rekreacji - 50 000 zł.
Dokonując przesunięć między działami zabezpiecza się kwotę 76 zł na zwrot
otrzymanych środków uznanych za wydatek niekwalifikowany Projektu pn.
„Aktywacja Wągrowczan –Równe Szanse”.
Przenosi się kwotę 15 000 zł z działu Ochrona zdrowia do działu Pomoc
społeczna, co jest związane z realizacją „Programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się wolne
środki w wysokości 291 200 zł,
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
powiedział, że proponowane zmiany należy uznać za konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 4 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
przy 3 - głosach „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 5 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
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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 wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 7 – głosach „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu miasta na 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/150/2013 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 12
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
2013-2023.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że wejście w życie z dniem
1 stycznia 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją
ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012, poz. 1456) nałożyło na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek dostosowania wieloletnich prognoz finansowych do
wymogów wynikających ze zmian wprowadzonych w/w ustawą w terminie do
końca marca br. W następstwie wejścia w życie z dniem 1 lutego br.
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dostosowuje
się do wzoru określonego przez Ministra Finansów Wieloletnią Prognozę
Finansową Miasta Wągrowca. W rezultacie zmiany treści art. 226 ustawy
o finansach publicznych zmianie uległa definicja przedsięwzięcia podlegającego
ujęciu w załączniku przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. W nowym
stanie prawnym przy braku wieloletnich programów, projektów lub zadań
kwalifikujących się do ujęcia w załączniku, występowanie takiego załącznika
byłoby bezzasadne. W związku z powyższym dostosowując Wieloletnią
Prognozę Finansową Miasta Wągrowca do nowych regulacji prawnych uchyla się
§ 2 uchwały z uwagi na brak przedsięwzięć, które spełniałyby nowe kryteria
określone w ustawie. Konsekwencją uchylenia § 2 jest uchylenie § 3 w którym
Rada Miejska upoważniała Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik
Miejski – Pan Tomasz Pachowicz powiedział, że proponowane zmiany należy
uznać za konieczne i uzasadnione.
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Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 4 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
przy 3 - głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
chwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy 4 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, przy 9 – głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2013-2023.
Uchwała Nr XXIV/151/2013 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1805.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 13
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że uchwała w sprawie emisji
obligacji komunalnych stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury
związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie potrzeb
pożyczkowych jednostki samorządu terytorialnego. Obligacje komunalne
(municypalne) to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu
terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki
pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek
i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji w roku 2013 ma na celu
sfinansowanie wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz pozyskanie środków finansowych na pokrycie
wydatków inwestycyjnych miasta. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały,

12

iż przedmiotowa emisja obligacji nie wpłynie negatywnie na płynność finansową
miasta, co gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. W związku
z powyższym Skarbnik Miejski powiedział, że podjęcie przedmiotowej uchwały
należy uznać z celowe i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”,
przy 3 - głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Alojzy Jessa wnioskował o zwiększenie o 2.000.000 zł łącznej kwoty emisji
obligacji komunalnych tj. do kwoty 9.000.000 zł i przeznaczeniu tych środków na
budowę, modernizację i remont dróg publicznych gminnych.
- Mieczysław Spychaj pytał na jakie zadania zostaną przeznaczone środki
z obligacji.
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz odnośnie wniosku zgłoszonego przez
radnego Alojzego Jessę powiedział, że omawiany projekt uchwały musi być
zgodny z budżetem i WPF. Z uwagi na podjęcie przez Radę na dzisiejszej sesji
uchwał: zmieniającej budżet oraz zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
zasugerował radnym odrzucenie tego wniosku z przyczyn formalnych. Powiedział
też, że w przypadku gdyby Rada przyjęła wniosek radnego to uchwała o emisji
obligacji komunalnych zostałaby przez Regionalną Izbę Obrachunkową
uchylona. W związku z powyższym zaproponował radnemu złożenie stosownego
wniosku do Burmistrza Miasta.
Odpowiadając radnemu Mieczysławowi Spychajowi Pan Tomasz Pachowicz
powiedział, że 2.500.000 zł zostanie przeznaczone na wcześniejszą spłatę
kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę Aquapark, 1.250.000 zł na
budowę i modernizację dróg publicznych, 600.000 zł na wykupy gruntów
i budynków na cele publiczne oraz 3.200.000 zł na wniesienie wkładów
pieniężnych do spółek prawa handlowego.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek
radnego Alojzego Jessy w sprawie zwiększenia o 2.000.000 zł łącznej kwoty
emisji obligacji komunalnych.
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Rada Miejska 2 – głosami „za”, 9 – głosami „przeciw” przy 10 – głosach
„wstrzymujących” odrzuciła wniosek radnego Alojzego Jessy.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu przedłożony radnym przez Burmistrza Miasta.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 11 – głosami „za”, przy 10 – głosach „przeciwnych” podjęła
uchwałę w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uchwała Nr XXIV/152/2013 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 14
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów
i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu do
budżetu Miasta Wągrowca oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń
i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski powiedział, że zgodnie
z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu
terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu
sprawozdawczego. Jednocześnie art. 16 ust. 2 pkt 5 powyższej ustawy stanowi,
że terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych
dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz
sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu określa
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała dotyczy Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu i określa terminy i sposób ustalenia
zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych oraz sposób i termin rocznych
rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu Miasta Wągrowca.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za” przy 4 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”,
przy 1 - głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
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- Komisja Rozwoju Miasta 9 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za”, przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie w sprawie określenia terminów i sposobu ustalania
zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu do budżetu Miasta
Wągrowca oraz sposobu i terminu rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat
do budżetu Miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXIV/153/2013 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad.pkt 15
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – Pani
Jadwiga Mianowska w ramach inicjatywy uchwałodawczej Komisji Rady
zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania oraz
wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
jako lokali mieszkalnych. Zaproponowała w imieniu Komisji podwyższenie
obowiązującej bonifikaty o 10% ( z 50% do 60%).
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały,
stosownie do art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest warunkiem
koniecznym do następczego udzielenia, przez organ wykonawczy gminy,
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. W uchwale określa się
w szczególności warunki udzielenia bonifikaty oraz wysokość stawki
procentowej. Z uwagi na niewielką liczbę sprzedawanych lokali mieszkalnych
oraz zastrzeżenie, iż udzielenie bonifikaty następuje tylko w przypadku
jednorazowej zapłaty ceny lokalu, podjęcie uchwały nie wywoła znaczących
skutków finansowych. Jej realizacja nie wymaga przeznaczenia na ten cel
dodatkowych środków z budżetu miasta. Wobec istnienia podstaw formalnych
oraz przesłanek merytorycznych, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej powiedziała, że podjęcie niniejszej uchwały jest
w pełni uzasadnione.
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Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za”, 4 – głosami „przeciw”, przy 1 - głosie
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Mieczysław Spychaj wnioskował aby wysokość bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości jako lokali mieszkalnych wynosiła 70% ceny,
- Jarosław Wilk stwierdził, że § 2 projektu uchwały mówi o stosowaniu bonifikaty
60% ceny mieszkania i dotyczy ona wszystkich mieszkań komunalnych.
Oświadczył, że nigdzie nie spotkał się, a analizował wiele ustaw i przepisów
prawa, by Rada nie mogła tego różnicować. Powiedział, że Rada jest
gospodarzem na swoim terenie i może wyznaczyć, że jedne mieszkania
w danym bloku sprzedajemy za tyle inne za tyle i to jest normalna gra rynkowa
i nawet Rada w świetle art. 55 ustawy o finansach publicznych może nawet
umorzyć. Radny nie widział podstaw do tego żeby wyznaczyć wszystkie zasoby
mieszkaniowe gminy pod sprzedaż z bonifikatą 60%. Kończąc wystąpienie
jeszcze raz powiedział, że nigdzie nie doszukał się podstawy prawnej by Rada
nie mogła różnicować bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Jeżeli się
myli, prosił o wskazanie konkretnej podstawy prawnej.
W odpowiedzi radnemu – Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir
Wojcieszak wyjaśnił, że o udzieleniu bonifikaty decyduje organ wykonawczy,
bowiem w gestii organu wykonawczego jest zarządzanie mieniem komunalnym.
Mówił, że Rada podejmując decyzję o wysokości bonifikaty nie przesądza o tym,
że organ wykonawczy sprzedając lokale musi takiej bonifikaty udzielić. Rada
tylko wyraża zgodę co do zasady, że jeżeli organ będzie miał taką wolę
udzielenia bonifikaty, może jej udzielić. Odnośnie zróżnicowania cen (gry
rynkowej) powiedział, że cena mieszkania określana jest na podstawie wartości,
która wynika z operatu szacunkowego, bo ten operat określa wartość lokalu
w sytuacji rynkowej, a zatem cena lokalu, która stanowi podstawę zawarcia
umowy kupna – sprzedaży jest zróżnicowana zwłaszcza przez wykonanie
operatu. Stwierdził, że nie widzi możliwości żeby można było uznać w uchwale,
że dla budynków patronackich stosuje się wyższą bonifikatę niż dla innych
dlatego, że w tych budynkach patronackich nie koniecznie mieszkają te osoby,
które miały jakikolwiek wkład w te lokale, gdyż umowy zawiera się indywidualnie.
Ponadto każdy z najemców po rozwiązaniu umowy najmu – czyli w momencie
kiedy wykupi lokal ma prawo zwrócić się o zwrot nakładów wniesionych na
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przedmiot najmu w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy najmu i to
załatwia sprawę w kwestii budynków patronackich.
Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek
radnego Mieczysława Spychaja dotyczący podwyższenia o 10% wysokości
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości jako lokali mieszkalnych z 60% do 70%
ceny.
Rada Miejska wniosek radnego oddaliła 7- głosami „za”, 11 – głosami „przeciw”
przy 3 – głosach „wstrzymujących”.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za”, 2 – głosami „przeciw” przy 1 – głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz
wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
jako lokali mieszkalnych.
Uchwała Nr XXIV/154/2013 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ad.pkt 16
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo. – Pan
Stanisław Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Wągrowca na okres
od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Dyrektor MPWiK Sp. z o.o. powiedział, że
w trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust.
4 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji Burmistrz Miasta Wągrowca
ustalił, że:
1) wniosek został złożony w terminie 70 dni przed wejściem w życie nowej
taryfy;
2) taryfy opracowane zostały na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23
ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) zwanej
dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 127/2006, poz. 886), zwanego dalej
rozporządzeniem.
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Założono , że w okresie obowiązywania taryfy dostawy wody oraz ilości
odebranych i oczyszczonych ścieków pozostaną na poziomie bliskim do
okresów minionych .
Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci, przedsiębiorstwa zostały
wyposażone w wodomierze główne.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyróżniono dwie odrębne grupy
odbiorców usług. Decydujący wpływ na takie rozwiązanie ma zróżnicowanie
kosztów obsługi odbiorcy i stopień nierównomierności poboru wody i zrzutu
ścieków oraz zróżnicowane opłaty środowiskowe. Stosując się także do obecnie
obowiązujących przepisów, pozostawia się taryfę ryczałtową za wody opadowe
i roztopowe odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, które wg Prawa
Ochrony Środowiska i innych przepisów są ściekami.
Przy kalkulacji na okres 01.04.2013 - 31.03.2014 podstawę ustalenia taryf
stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia ) dane ewidencji księgowej za
poprzedni okres obrachunkowy.
Do obliczeń niezbędnych przychodów zastosowano:
wskaźnik amortyzacji środków trwałych zgodny z Ustawą o podatku
dochodowym od osób prawnych, zróżnicowany w zależności od oceny
technicznego zużycia.
aktualne stawki podatków i opłat obowiązujące w 2013 roku, zarówno
w zakresie podatku od nieruchomości i budowli, opłat za wbudowanie sieci w pas
drogowy jak i opłat za korzystanie ze środowiska.
w przypadku pozostałych kosztów wskaźnik wzrostu cen jednostkowych
wynikający z wzrostu cen produkcji przemysłowej, cen nośników energii oraz
zmiany zakresu rzeczowego.
Zmiana wysokości taryf wynika ze wzrostu kosztów, które w porównaniu do
wykonania w 2012 r. zwiększą się o 172 tys. zł
Na kwotę tą składają się:
wzrost amortyzacji o kwotę 64 tys. zł z tytułu przyrostu wartości środków
trwałych,
wzrost kwoty należnych podatków lokalnych i opłat o kwotę 92 tys. zł,
przyrost kosztów usług materialnych zewnętrznych (skratki, badania
laboratoryjne, zagospodarowanie osadów ściekowych) o kwotę 40 tys. zł,
przyrost płac i pochodnych o kwotę 113 tys. zł w tym narzutów na płace o 16
tys . zł,
spadek kosztów remontów o 81 tys . zł,
spadek kosztów materiałów o 57 tys. zł,
spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o 12 tys . zł.
a) Zakłada się też zmianę wyniku na działalności, tj. spadek o 17 tys . zł,
a w szczególności zmiany wyniku na sprzedaży;
- wody z minus 309 218 zł na minus 77 386 zł
- ścieków z plus 87 400 zł na minus 53 046 zł
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Dochód z kanalizacji opadowej pozostający do dyspozycji Spółki przeznaczony
będzie na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę tej sieci i zapewnienie
środków na realizację planu rozbudowy i modernizacji.
We wnioskowanych taryfach przewiduje się:
wzrost ceny jednostkowej dla wody i:
gospodarstw domowych o 4,7% tj. o 11 gr,
pozostałych odbiorców o 7,7% tj. o 20 gr,
wzrost ceny jednostkowej dla ścieków i;
gospodarstw domowych o 5,0% tj. o 26 gr,
pozostałych odbiorców o 5, 7% tj. o 31 gr,
niezmienione ceny jednostkowe za odprowadzanie wód opadowych,
zmiany opłat abonamentowych z efektem wzrostu przychodów o 30,7 tys. zł,
zmiany opłat za ładunki przekraczające wartości umowne w ściekach i płynnych
odpadach komunalnych.
Konsekwencją proponowanych zmian taryf i opłat będą zmiany kosztów
ponoszonych przez odbiorców. Przykładowe rachunki płacone przez
odbiorcę, uwzględniające opłaty abonamentowe, przedstawione są w tabeli
poniżej.
ilość
osób

m3/M*
miesiąc

Rachunek netto za
okres rozliczeniowy
w roku
2012

2013

odbiorca
w domu
jednorodzinnym

5

2,5

201,65

211,26

odbiorca
w domu
jednorodzinnym

2

3

102,98

107,78

odbiorca
w domu
wielorodzinnym
2 wodomierze(zw i cw)

4

2,5

157,56

165,68

odbiorca
w domu
wielorodzinnym
2 wodomierze(zw i cw)

2

2,5

81,66

86,08

zakład
d=40

wodomierz

2012

2013

104,77%

9,61

0,96

217,78

228,16

104,66%

4,80

1,20

111,22

116,40

105,15%

8,12

1,02

170,16

178,93

105,41%

4,42

1,11

88,19

92,97

8697,15

9250,70

140,80

148,54

woda

m3/m

1000

2622,92

2825,46

107,72%

202,54

ścieki

m3/m

1000

5430

5740

105,71%

310,00

8052,92

8565,46

106,36%

512,54

wodomierz

m3/miesiąc

woda

m3/m

15

48,92

51,44

105,15%

2,52

ścieki

m3/m

15

81,45

86,1

105,71%

4,65

130,37

137,54

105,50%

7,17

razem na miesiąc

Rachunek brutto za
okres rozliczeniowy
w roku

m3/miesiąc

razem na miesiąc
zakład
d=20

zmiana

wzrost w zł/za
okres
zł/M*miesiąc
rozliczeniowy

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania jej na optymalnie niskim poziomie
dla odbiorców i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowej działalności Spółki.
Wniosek otrzymał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Taryfy
podlegają zatwierdzeniu – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy – w drodze uchwały rady
gminy. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni
od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie
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zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami (art.
24 ust. 5 ustawy).
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, 5 – głosami „przeciw” zaopiniowała
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”,
przy 2 - głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 3 – głosami „przeciw”, przy 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radny Jarosław Wilk - pytał czy jest prawdą, że łącznie
obciążenia spółki wobec miasta wynoszą ponad 1 mln zł oraz czy Spółka MPWiK
ma ulgi w podatkach.
W odpowiedzi rannemu Dyrektor Spółki – Pan Stanisław Ziółkowski powiedział,
że łącznie obciążenia Spółki wobec miasta wynoszą ponad 1,2 mln zł w tym
960.000 zł udział w podatku od nieruchomości, 166.000 zł w podatku od środków
transportowych i pozostałe opłaty. Spółka nie posiada żadnych ulg w podatkach.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 12 – głosami „za”, 8 – głosami „przeciw” przy 1- glosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie miasta Wągrowca na okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.
Uchwała Nr XXIV/155/2013 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

ad.pkt 17
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Przewodniczący Rady powiedział, że
Burmistrz Miasta Wągrowca na podstawie § 73 Statutu Gminy miejskiej
Wągrowiec złożył do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu wniosek
o dokonanie zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec. Jedocześnie
wnioskował o uchylenie obecnie obowiązującej uchwały i uchwalenie przez Radę
nowej wersji Statutu wraz z niezbędnymi uzupełnieniami. W celu rozpoczęcia
procedury zmiany Statutu, Przewodniczący Rady zgodnie z § 73 ust. 3 Statutu
Gminy miejskiej Wągrowiec przedkłada Radzie projekt uchwały w sprawie
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powołania Doraźnej Komisji Statutowej. Wobec powyższego, powiedział, że
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Następnie przystąpiono do procedury zgłaszania kandydatów do Komisji.
Radny Dariusz Bąk w imieniu „Samorządności Wągrowieckiej 2000” zgłosił
kandydaturę radnej Danuty Strzeleckiej.
Radny Jarosław Wilk w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłosił
kandydaturę radnego Krzysztofa Poszwy.
Radny Zbigniew Byczyński w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej zgłosił
kandydaturę radnej Jadwigi Mianowskiej.
Radny Wiesław Zając w imieniu Porozumienia Społecznego zgłosił kandydaturę
radnej Katarzyny Jahnz-Jenek.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Doraźnej.
Przewodniczący zamknął listę kandydatów i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej w składzie:
- radna Danuta Strzelecka,
- radny Krzysztof Poszwa,
- radna Jadwiga Mianowska,
- radna Katarzyna Jahnz-Jenek.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
Rada Miejska 20 – głosami „za”, przy 1 – głosie „przeciwnym” podjęła
uchwałę w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowej w składzie jak
wyżej.
Uchwała Nr XXIV/156/2013 stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
W związku z tym , że radni na sesji otrzymali projekt uchwały w sprawie Statutu
Gminy miejskiej Wągrowiec, Przewodniczący Rady Miejskiej wyznaczył radnym
termin 7 dni na zgłaszanie swoich uwag i wniosków na piśmie do Komisji
Doraźnej.
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ad.pkt 18 i 19
Radny Jarosław Wilk zwrócił się do Prezesa Spółki Aquapark Pana Pawła
Ławniczaka o ustosunkowanie się do artykułu, który ukazał się na portalu WRC
w kwestii nakładania kar na pracowników, których nie przewiduje kodeks pracy.
W odpowiedzi radnemu Prezes Spółki powiedział, że nie wie kto jest
właścicielem tego portalu. Wszystkie ewentualne pomówienia nie są zgodne
z prawdą
Radny Jarosław Wilk pytał również Prezesa czy coś zamierza w tej sprawie
zrobić.
Prezes Aquaparku odpowiedział, że nie – nie będzie walczyć tą samą bronią,
którą jest atakowany.
Radny Jarosław Wilk złożył wniosek formalny o wprowadzenie dwóch zmian
w Uchwale Rady Miejskiej Nr II/11/2010. Pierwsza miałyby polegać na tym by
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie pobierali diety w miesiącach
w których nie ma sesji oraz w miesiącu w którym wypada sesja uroczysta. Druga
zmiana polegać miała na tym by Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
w miesiącach w których nie ma sesji pobierali diety jak radny za udział
w wybranej przez siebie Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnego Jarosława Wilka z prośbą
o złożenie wniosku na piśmie.

ad.pkt 20
Wobec wyczerpania porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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