Protokół Nr XIII/2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 listopada 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1900.
Otwarcia obrad XIII 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 19 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni usprawiedliwieni:
- Zbigniew Byczyński,
- Mariusz Nowak.
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 protokół z XII Sesji z 27 października 2011 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zgłosił wniosek o wykreślenie punktu
9 z porządku obrad – „Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości
wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego”.
Rada Miejska wniosek Burmistrza przyjęła 18 – głosami „za” przy 1 – głosie
wstrzymującym”.
Porządek obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez
radnych jednogłośnie j.n.:
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1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z XII Sesji z 27 października 2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz
deklaracji podatkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2012”.

Rozwiązywania

10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Odpowiedzi na wnioski.
12. 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.:
- 10 listopada został zaproszony przez Starostę na powiatową uroczystość
z okazji Dnia Niepodległości. Wygłosił prelekcję o dochodzeniu Polaków do
niepodległości i atmosferze w Wągrowcu,
- uczestniczył we mszy św. w kościele p.w. Św. Wojciecha z okazji Święta
Niepodległości. Podziękował za udział we mszy św. radnym – członkom pocztu
sztandarowego. Po uroczystości złożono kwiaty pod obeliskiem ku czci
poległych powstańców,
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- 23 listopada wraz Burmistrzem Miasta wziął udział w uroczystości pogrzebowej
-

-

prof. Tadeusza Frąckowiaka,
w niedzielę 20 listopada wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Zbigniewem
Byczyńskim oraz Zastępcą Burmistrza Miasta uczestniczyli w Poznaniu
w uroczystości wręczenia Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury Panu
Włodzimierzowi Naumczykowi wysokiego wyróżnienia,
26 listopada Wiceprzewodniczący Rady Dariusz Bąk wziął udział
w edukacyjnej debacie muzycznej.

Poinformował również radnych, że 7 grudnia br. o godz. 16.00 (w środę) w Sali
301 odbędzie się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady poświęcone
omówieniu założeń do projektu budżetu miasta na 2012 rok.
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał radnych z pismem Komendanta
Powiatowego Policji w Wągrowcu mł. insp. Tomasz Francuszkiewicza w sprawie
zdarzenia do jakiego doszło 28 listopada br. w Komendzie Policji, a dotyczącym
wizyty radnego Mieczysława Spychaja. Komendant wyraził oburzenie
zachowaniem Pana Mieczysława Spychaja jako radnego miasta Wągrowca.
Ww. pismo
protokołu.

Komendanta Powiatowego Policji stanowi załącznik nr 3 do

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Jarosław Wilk w sprawie ogłoszonego przetargu na zakup energii dla obiektów
będących własnością miasta. Powiedział, że z załącznika do ogłoszonego
przetargu, w którym przedstawione jest szacunkowe zapotrzebowanie na
energię elektryczną w 2012 r. wynika zdaniem radnego, że przetarg został
przygotowany co najmniej niestarannie. Przykłady jakie podał radny to
wypożyczalnia kajaków, która wg. szacunków zużywa rocznie 14,7MWh,
fontanna na rynku również wg szacunków zużywa 14MWh – co w obu
przypadkach jest niemal tyle co dla przykładu dwa przedszkola w ciągu roku.
Radny Jarosław Wilk dopatrzył się również innych nieprawidłowych wyliczeń,
jak choćby na klatce schodowej na ulicy Libelta – gdzie oszacowano na 9MWh,
czy oświetlenia na promenadzie, gdzie zużywa wg. szacunków więcej prądu
w dzień niż w nocy. Ponadto radny stwierdził, że na samym zmniejszeniu mocy
jaka potrzebna jest poszczególnym obiektom można zaoszczędzić sporo
pieniędzy. Ogólnie oszczędności wg. wyliczeń radnego sięgnęłyby 100-150 tys.
złotych.
- Katarzyna Jahnz-Jenek – w sprawie przetargu, który wygrała Nielba.
Stwierdziła, że nie dziwi jej fakt, że to właśnie Nielba wygrała przetarg na
ekspozycję nowego hasła promocyjnego Wągrowca, bo ani ViVa Kielce, ani
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ORLEN Płock nie byłyby zainteresowane tym przetargiem. Powiedziała,
również, że w czerwcu Rada przyjęła Strategię Rozwoju Miasta zgodnie z którą
były wytyczone cele, które mamy realizować. W tych celach było m.in.
wykonanie modernizacji strony internetowej, systemu informacji miejskiej
(chodziło o nazwanie w sposób jednolity ulic, placów, wykonanie tablic itp.).
Tam też znalazła się komunikacja z mieszkańcami (cykliczne spotkania).
Stwierdziła, że rozumie, że na realizację tych celów nie ma pieniędzy.
Natomiast są środki na promocję hasła na obiekcie, który do nas należy, za
który płacimy Nielbie na 1,5 miesiąca 100.000 zł. m.in. za wykonanie dwóch
banerów oraz za publikację hasła na stronie internetowej Nielby (na którą
wchodzą tylko mieszkańcy Wągrowca).
- Krzysztof Poszwa poruszył kilka kwestii:
 pierwsza dotyczyła sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za okres
miedzy sesjami. Prosił Burmistrza aby zgodnie z naszym statutem
sprawozdanie to zawierało również informację z wykonania uchwal Rady,
 kolejna dotyczyła przetargu, o którym wcześniej wspomniała radna
Katarzyna Jehnz-Jenek. Zdaniem radnego przetarg ten dotyczył promocji
Wągrowca w Wągrowcu, a kwota 100.000 zł jest przesadna,
 następny temat dotyczył częściowego ograniczenia oświetlenia w mieście.
Zadał pytanie Burmistrzowi z czego to wynika? Jeżeli chodzi
o oszczędności, to jakie z tego tytułu możemy pozyskać,
 kolejna kwestia, którą radny poruszył dotyczyła Sekcji Pływackiej w KS
Nielba. Powiedział, że dowiedział się, że w dopiero tym miesiącu została
ona utworzona, a miasto na początku roku przekazało środki na jej
działalność. W ramach dbałości o finanse publiczne pytał czy przekazanie
tych środków bez podstawy statutowej miało wymiar prawny?
 sprawa, która ma dotyczyć zmian w przedszkolach związanych
z wyżywieniem. Jakiego typu oszczędności z tego tytułu będą wynikały.
Jeżeli dojdzie do zwolnień – pytał ile osób straci pracę ?
 ostatnia kwestia dotyczyła skargi Pana Stellmaszyka, która wpłynęła do
SKO, a związana jest z pismem, które otrzymała Rada. Radny pytał czy to
ma wpływ na uchwałę, którą Rada podjęła, a dotyczyła ona przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny i jeziora Łęgowskiego.
W odpowiedzi na pytania Burmistrz Miasta stwierdził:
Radnemu Jarosławowi Wilkowi, że chętnie wykorzysta uwagi radnego i skorzysta
z jego doświadczenia odnośnie ogłoszonego przetargu na zakup energii dla
obiektów miejskich. Jutro skontaktuje się z radnym i uzgodni termin spotkania
w tej sprawie, w którym weźmie również udział osoba, która przygotowuje ten
przetarg,
Radnej Katarzynie Jahnz-Jenek powiedział, że 23 maja br. radni podjęli uchwałę
wprowadzając 100.000 zł do budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
sportowych i to są właśnie te środki z tym, że jeszcze tych pieniędzy nie
wydaliśmy i poczekaliśmy z ich wydaniem do czasu opracowania znaku
promocyjnego miasta. Uznaliśmy, że lepiej będzie przeznaczyć te środki
w ramach promocji, a nie bezkrytycznie w formie dotacji KS Nielba. Stąd na Sesji
wrześniowej za zgodą radnych przeniesiono te środki z „szuflady dotacje” do
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„szuflady – promocja”. W ślad za tym został ogłoszony przetarg, wpłynęła tylko
jedna oferta z KS Nielba. Uznaliśmy, że jest to najbardziej zasadne, by te środki
trafiły do naszego klubu, który we wszechstronny sposób promuje nasze miasto
w kraju, ale nie tylko,
Radnemu Krzysztofowi Poszwie powiedział:
- od następnej sesji informacja burmistrza będzie zawierała element dot.
wykonania uchwał Rady,
- na oświetleniu w przyszłym roku miasto planuje oszczędności w granicach 200300 tys. zł. Tam gdzie jest to możliwe wyłącza się co drugą lampę, nie czyni się
tego na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach dróg, prawo - lewo skrętach
- w związku z informacją Ministerstwa Finansów odnośnie wysokości subwencji
oświatowej na przyszły rok, która jest mniejsza o 1,7 mil. zł (która pokrywa tylko
wynagrodzenia+pochodne nauczycieli, nie uwzględnia planowanych podwyżek
nauczycieli w przyszłym roku, ani kosztów utrzymania szkół), oraz wysokości
subwencji wyrównawczej (mniejszej o ok. 700.000 zł) należy w oświacie szukać
oszczędności. W związku z tym rozważa się propozycję prywatyzacji kuchni
przedszkolnych. Powiedział, że posiłki dla dzieci byłyby przygotowywane dla
wszystkich przedszkoli w dwóch kuchniach przedszkolnych, które zostaną za
symboliczną złotówkę wydzierżawione przez miasto osobie prawnej prowadzącej
działalność gospodarczą (proponuje aby firmę tą utworzyć na bazie obecnych
pracowników przedszkoli). Ten system ma zacząć działać od 1 marca 2012 r.,
- p. Stellmaszyk wraz z p. Wiczyńską złożyli do Urzędu wniosek o wydanie decyzji
lokalizacyjnej odnośnie realizacji inwestycji na swojej nieruchomości
(wnioskodawcy co chwilę zmieniali koncepcję zagospodarowania tego terenu
w konsekwencji na tym obszarze chcą pobudować gospodarstwo
agroturystyczne). Przypomniał, że Rada Miejska przystąpiła do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dolinie rzeki Wełny
i Jeziora Łęgowskiego (jest to teren bardzo cenny przyrodniczo), w związku z tym
wydano im odmowną decyzję, którą to zaskarżyli do SKO. SKO cofnęło tą decyzję
do powtórnego rozpatrzenia. Obecnie wnioskodawcy muszą swój wniosek
lokalizacyjny uzupełnić o szereg dokumentów – sprawa toczy się na drodze
administracyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał również radnemu, że na czerwcowej
sesji Rada Miejska jednogłośnie postanowiła przekazać pismo Pana
Stellmaszyka Burmistrzowi Miasta w celu ustosunkowania się do uwag zawartych
we wniosku oraz o zajętym stanowisku powiadomić radnych Rady Miejskiej oraz
wnioskodawcę, co Burmistrz uczynił.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1750.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 4
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele
parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu.
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Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”, przy 1
głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 11 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie w kościele
parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu.
Uchwała Nr XIII/74/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2011 r.
Przedstawił również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały z uwagi na
następujące okoliczności:
- wpływ pisma od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmian w planach dotacji
na zadania zlecone,
- wpływ pisma od Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wągrowcu w sprawie konieczności dokonania przeniesień w ramach
posiadanych środków,
- wpływ pisma od Kierownika Wydziału Oświaty w sprawie zwiększenia planu
dochodów o 38 100 zł z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie
w przedszkolach oraz zwiększenia równocześnie o tą samą wartość planu
wydatków na zakup środków żywności. Dodatkowo dokonuje się przeniesień
w ramach posiadanych środków,
- wpływ pisma od Zastępcy Kierownika Wydziału Polityki Społecznej w sprawie
konieczności dokonania przeniesień w planie wydatków w ramach posiadanych
środków, polegających na zmniejszeniu środków na świadczenia społeczne o 4
500 zł i zwiększeniu o tą samą kwotę planu na składki na ubezpieczenia
społeczne w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych,
- wpływ pisma od Kierownika Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii w
sprawie zastąpienia wyrazu „modernizacja” wyrazem „przebudowa” w nazwie
zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach rozdziału drogi publiczne
gminne. Nazwa powyższego zadania otrzyma brzmienie „Opracowanie
dokumentacji przebudowy ulic pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim”.
W związku z powyższym występuje konieczność uwzględnienia przedstawionych
zmian w załącznikach Nr 1,2 i 4 do projektu uchwały.
Tekst jednolity uzasadnienia do projektu uchwały stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
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Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
7 głosami
„wstrzymującymi” zaopiniowała omawiany projekt uchwały. Wynik głosowa
spowodowany był faktem, iż radni nie otrzymali odpowiedzi na pytania, czy na
wynajem pomieszczenia, w którym ma przebywać Straż Miejska w budynku
dworca kolejowego, który jeszcze nie należy do miasta, jest podpisana jakaś
umowa. Obawy dotyczyły ewentualnego wycofania się Kolei z przekazania tych
terenów gminie, a wówczas byłby problem z odzyskaniem pieniędzy (chodzi
o kwotę 25.000 zł),
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 głosem „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Radny Mieczysław Spychaj wnioskował o zdjęcie z projektu uchwały kwoty 26.000
zł przeznaczonej na modernizację pomieszczeń w budynku dworca PKP w których
ma mieścić się siedziba Straży Miejskiej. Wniosek motywował brakiem podpisania
umowy z PKP odnośnie przejęcia budynku oraz tym, że PKP jest zadłużone
wobec miasta kwotą 60.000 zł.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu powiedział, że wszystkie samorządy
znajdujące się na trasie kolejowej Poznań – Wągrowiec wystąpiły do PKP
o przekazanie im dworców kolejowych wraz z terenami przyległymi. Nastąpi to
najprawdopodobniej na przełomie I/II kwartału 2012 r. W związku z tym, że
zwolniło się mieszkanie w budynku dworca, PKP zaproponowało miastu dzierżawę
tego lokalu za niewielkie pieniądze. Pomieszczenia te znajdują się bardzo dobrym
stanie technicznym. Zaproponował aby tam miała swoją siedzibę Straż Miejska
(do tej pory mają swoją siedzibę w trzech miejscach). Ponadto poinformował
radnych, że w najbliższym czasie przyjdzie miastu realizować nową ustawę
„śmieciową”. Do realizacji tej ustawy miasto będzie musiało zatrudnić nowe osoby,
tym samym potrzebne będą pomieszczenia w Urzędzie. Właśnie
w celu poprawy warunków pracy Urzędu proponuje przeniesienie z Urzędu do
pomieszczeń dworca PKP siedziby Straży Miejskiej. Kończąc wypowiedz
zaapelował do Radnych o odrzucenie wniosku radnego Mieczysława Spychaja.
Rada Miejska 2 – głosami „za”, 10 głosami „przeciw” przy 7 głosach
wstrzymujących” oddaliła wniosek radnego Mieczysława Spychaja
w sprawie zdjęcia z omawianego projektu uchwały kwoty 26.000 zł
przeznaczonej na modernizację pomieszczeń w budynku dworca PKP
w których ma mieć swoją siedzibę Straż Miejska.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r. łącznie z przedstawioną autopoprawką
przez Skarbnika Miejskiego.
Rada Miejska 11 głosami „za”, 7 głosami „przeciwnych” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu na 2011 r.
Uchwała Nr XIII/75/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 6
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 2011
- 2032. Powiedział również, że w związku z dużą ilością autopoprawek
wniesionych do budżetu miasta na 2011 r. w poprzednim punkcie obrad sesji
automatycznie uległy niektóre zapisy w załączniku nr 1 do omawianego projektu
uchwały. Ponadto uzasadniając podjęcie tej uchwały stwierdził, że w załączniku nr
1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy
Finansowej” w związku z realizacją budżetu roku 2011 dostosowano
poszczególne pozycje prognozy do aktualnego stanu budżetu. Zmiany budżetu
Miasta Wągrowca na 2011 r. wpływają automatycznie na wielkości występujące w
kolejnych latach prognozy, co pozwala zapewnić wysoki realizm prognozy. W
załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2011 – 2032” w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych
wykreśleniu uległo zadanie pn. „Budowa ulicy Bonowskiego-Mikołajczyka I etap”.
Finansowanie realizacji powyższego zadania planowano zrealizować w latach
2011-2012. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
planowany koszt realizacji inwestycji uległ obniżeniu, pozwalając na
zabezpieczenie całości niezbędnych środków w roku 2011. Biorąc powyższe pod
uwagę proponowane zmiany należy uznać za konieczne i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
7 głosami
„wstrzymującymi” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za”, 1 głosem „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 17 głosami „za”, 7 głosami „przeciw przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011 - 2032.
Uchwała Nr XIII/76/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 11 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 7 – głosami ”za poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 11 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XIII/77/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej – Pan Łukasz Cieślak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegająca na dopisaniu do projektu uchwały punktu XI i XII
następującej treści:
XI. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. W zakresie oceny Programu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b. liczba ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy ofert;
c. liczba zawartych umów na wsparcie realizacji zadań;
d. liczba umów wypowiedzianych;
e. wysokość kwot udzielonych i wykorzystanych z dotacji w
poszczególnych zadaniach;
f. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne
w ramach Programu.
2. Burmistrz Miasta składa Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy w terminie do końca kwietnia 2013 roku.
XII.

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI

Program na rok 2012 powstał w oparciu o propozycje zadań publicznych
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz o ewaluację Programu za rok
poprzedni. Konsultacje Programu przeprowadzone zostały zgodnie z zapisami
Uchwały nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września 2010
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Kierownik Wydziału Promocji Miasta
i Współpracy Zagranicznej stwierdził, że działalność i zaangażowanie organizacji
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku
publicznego jest istotą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Program
Współpracy jest jednym z podstawowych dokumentów określających zakres
i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego, natomiast obowiązek jego uchwalenia wynika
z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program współpracy
szczegółowo określa cele, obszary współpracy, priorytetowe zadania, a także
formy i tryb ich realizacji w roku 2012. Przedkładany Program opracowany został
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przy współudziale organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego na terenie miasta
Wągrowca oraz na podstawie ewaluacji programu za rok poprzedni. Zgodnie
z uchwałą nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 września
2010 r. Program poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.
Projekt Programu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, z prośbą o zgłaszanie
uwag i opinii na jego temat. W okresie konsultacji zgłoszono propozycję
uwzględnienia w pkt. VI.1.2 Programu zadnia pn: „Wspieranie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych i działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
objętych opieką paliatywną w hospicjum” lub „Pomoc osobom chorym –
zwiększenie dostępności do opieki oraz sprzętu medycznego poprzez
prowadzenie opieki hospicyjnej i zakup wyposażenia dla rozbudowywanego
hospicjum”. Z uwagi na fakt, iż zaproponowane zadanie nie mieści się w zakresie
ustawowych zadań gminy nie zostało ono uwzględnione w programie. Wobec
powyższego prosił o zaakceptowanie przez Radę Miejską przedstawianego
programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
Stałe Komisje Rady zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 4 – głosami ”za”, przy 5 głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 – głosami ”za”„ przy 1
głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 10 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z przedstawiona autopoprawką przez Kierownika Wydziału Promocji i Współpracy
Zagranicznej.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”
podjęła
uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Wągrowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012.
Uchwała Nr XIII/78/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 9
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2012”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, że art. 41 ust. 1 ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy jako
zadanie własne obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten
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zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę gminy, a na
jego realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych. Skutki finansowe podejmowanej uchwały
określone są w ust. 5 rozdziału 1 załącznika do przedmiotowej uchwały. Z uwagi
na powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
Stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 8 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 11 – głosami ”za” poparła omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie „Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2012”.
Uchwała Nr XIII/79/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 10
Radna Katarzyna Jahnz-Jenek zabrała głos w temacie statutów przedszkoli, które
zamieszczone są Biuletynie Informacji Publicznej. Zwróciła uwagę Burmistrzowi
Miasta na nienależyte wykonanie uchwały z 29 czerwca 2010 roku w sprawie
przekształceń zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. Powiedziała, że
w BIP-ie w statutach przedszkoli, które są podstawą ich działania, przedszkola są
zakładami budżetowymi – pytała jak to się ma do przepisów ustawy o finansach
publicznych oraz uchwały budżetowej (oba te podmioty są w różny sposób
finansowane).
Radny Jarosław Wilk zabrał głos w temacie posadzenia w mieście 181 drzew
w pasach drogowych ulicy Klasztornej i Gnieźnieńskiej. Pytał czy było to
konsultowane z zarządcami dróg oraz czy sami musimy to zadanie finansować.
Radny Dionizy Macioszek
mieszkańców na sylwestra.

pytał

Burmistrza

co

miasto

zorganizuje

dla

Mieczysław Spychaj zabrał głos w sprawie pisma Komendanta Powiatowego
Policji w Wągrowcu, z którym Przewodniczący zapoznał radnych na początku
sesji. Powiedział, że w dniu wczorajszym spotkał się z Komendantem w spawie
wyjaśnienia dwóch wniosków, które były zgłoszone w trakcie posiedzenia Komisji
Rozwoju Miasta, która odbyła się w Komendzie Policji. Wnioski te dotyczyły
dzielnicowych oraz poprawy usług świadczonych przez Policję. Radny Mieczysław
Spychaj na Sesji przeprosił Komendanta Policji za swoje zachowanie oraz poprosił
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Miasta o zorganizowanie spotkania z Komendantem Policji w celu wyjaśnienia
sprawy.
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ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Oświaty – Pan Ryszard Walkowiak zapewnił radną Katarzynę
Jahnz-Jenek, że odpowiednie przekształcenia przedszkoli w jednostki budżetowe
zgodnie z uchwałą z czerwca 2010 roku zostały dokonane, czyli dokonano
zamknięcia wszystkich urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2010 r.,
inwentaryzacje zostały przeprowadzone i majątek powtórnie zinwentaryzowany
i przekazany dyrektorom przedszkoli. Księgowość od 1 stycznia br. prowadzona
jest zgodnie z przepisami obowiązującymi dla jednostek budżetowych. Odnośnie
statutów przedszkoli powiedział, że na przewodniczących rad pedagogicznych,
czyli dyrektorach przedszkoli spoczywa obowiązek ich aktualizacji. Zostanie to
sprawdzone i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w statutach przedszkoli,
które są zamieszczone w BIP-e, zostaną one niezwłocznie dostosowane do
aktualnego stanu prawnego.
W odpowiedzi na pytanie radnego Jarosława Wilka Burmistrz Miasta oświadczył,
że co roku miasto uzupełnia ubytki w drzewostanie, które powstają wskutek
prowadzonych inwestycji czy wandalizmu. Na to środki przeznaczane są
z funduszu na ekologię. Drzewa są sadzone na wszystkich drogach
w granicach miasta. Nasadzenia prowadzone są za zgodą zarządców dróg.
Burmistrz Miasta poinformował radnego Dionizemu Macioszka, że na dzień
dzisiejszy nie planuje się dużych powitań na Rynku z uwagi na oszczędności.

ad.pkt 12
Wobec wyczerpania porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad
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