Protokół Nr VIII/2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 czerwca 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1930.
Otwarcia obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Radni minutą ciszy uczcili bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 r.
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:
- Mariusz Nowak,
- Bogdan Smykowski.
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 Nr VII/2011 z 23 maja 2011 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Radni nie zgłosili uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,

2

 przyjęcie protokołu z VII Sesji z 23 maja 2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta Wągrowca za 2010 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2010 r.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „STRATEGII ROZWOJU MIASTA
WĄGROWCA DO 2020 ROKU”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii promocji produktu
turystycznego (SPPT) pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja
walorów turystycznych miasta” na lata 2011-2018”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do sądów powszechnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miejskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta
Wągrowca
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złoŜył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in. zapoznał radnych z :
- pismem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącym wyjaśnienie
nieobecności na VII Sesji Rady Miejskiej (pismo stanowi załącznik nr 3 do
protokołu),
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- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 stanowiącym wyjaśnienie
-

odnośnie podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
wnioskiem Pana Tomasza Stelmaszyka zamieszkałego Potasze 62-005
Owińska ul. Jarzębinowa 12 (pismo z 20 czerwca 2011 r.) w sprawie
wezwania do usunięcia naruszenia prawa polegającego na podjęciu przez
Radę Miejską 23 maja 20111 r. uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w dolinie rzeki Wełny u Jeziora Łęgowskiego

Rada Miejska jednogłośnie postanowiła przekazać pismo Pana Tomasza
Stelmaszyka Burmistrzowi Miasta w celu ustosunkowania się do uwag
zawartych we wniosku oraz o zajętym stanowisku powiadomić radnych
Rady Miejskiej oraz wnioskodawcę.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Mieczysław Spychaj pytał dlaczego przy informacji dot. pobytu
esperantystów w Wągrowcu nie wymieniono głównego organizatora tej imprezy.
Burmistrz Miasta poinformował radnego, Ŝe głównym organizatorem pobytu
grupy kilkudziesięciu esperantystów, którzy przyjechali do naszego miasta
w ramach II Wielkopolskiego Lata Esperanckiego był Pan Franciszek Witucki.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
przedstawiając radnym najwaŜniejsze elementy sprawozdania z wykonania
budŜetu za rok 2010 powiedziała, Ŝe:
budŜet miasta Wągrowca na 2010 rok po zmianach dokonanych na przestrzeni
całego 2010 roku po stronie wydatków zamknął się kwotą 60 798 571,00 zł.
Jest wyŜszy od uchwalonego na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia
2009 o kwotę 8 017 157,00 zł. Plan dochodów po zmianach dokonanych
na przestrzeni 2010 roku zamknął się kwotą 59 021 071,00 zł.
Planowane przychody na 2010 rok wynosiły 3 625 000,00 zł i pochodziły:
* ze sprzedaŜy papierów wartościowych w kwocie
2 000 000,00 zł
* z wolnych środków uznawanych zgodnie z ustawą o
1 625 000,00 zł
finansach publicznych jako nadwyŜkę środków pienięŜnych na
rachunk bieŜącym budŜetu
W 2010 roku z dochodów własnych zaplanowano wykup papierów
wartościowych na łączną kwotę 1 200 000,00 zł.
Wykupu XIV i XV serii po 600 000,00 zł dokonano w miesiącu grudniu 2010 roku.

4

W 2010 roku dokonano spłaty poŜyczki w wysokości 560 000,00 zł zaciągniętej
w WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn.
termomodernizacja miejskich obiektów uŜyteczności publicznej „Ciepły
Wągrowiec” oraz poŜyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. Rekultywacja
J. Durowskiego. W 2010 roku dokonano spłaty poŜyczki zaciągniętej na
realizację zadania pn. Rekultywacja J. Durowskiego w wysokości 87 500,00 zł.
Stan zadłuŜenia na koniec 2010 roku wynosi 21 702 500,00 zł i związany
jest z emisją papierów wartościowych (obligacje komunalne) 19 200 000,00 zł
z zaciągniętymi poŜyczkami w wysokości 2 502 500,00 zł.
ZadłuŜenie w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 37,31 % przy
maksymalnym wskaźniku wynikającym z ustawy o finansach publicznych
60,0%.
Wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia
w związku z kredytem jaki zaciągnęło Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego na budowę budynku mieszkalnego zgodnie z umową z 1999 roku
wynosi 340 000,00 zł. W 2010 roku w budŜecie w postaci rezerwy celowej
zabezpieczona była kwota 72 000,00 zł.
Dnia 22 września 2010 roku zostało udzielone kolejne poręczenie za
zobowiązania Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. z tytułu umowy kredytu
inwestycyjnego. Zgodnie z wolą Rady Miejskiej wartość udzielonego poręczenia
mogła wynieść 9 000 000,00 zł. Faktycznie wyniosła 8 237 037,59 zł.
Środki na ewentualną spłatę zobowiązania w 2010 roku z tytułu udzielonego
poręczenia zabezpieczone były w formie rezerwy celowej w wysokości
90 000,00 zł.
W postaci rezerwy celowej w wysokości 50 000,00 zł zabezpieczone były środki
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Realizacja dochodów za
okres
2010 roku w ujęciu procentowym
w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Skutki finansowe z tytułu obniŜenia górnych stawek podatków
za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 2 281 662,58 zł.
Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą łącznie
za miniony okres 99 678,48 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych 8 863,73 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa – rozłoŜenia raty i odroczenie terminu płatności 1 566
164,40 zł.
Dział
010
600
700
750
751

754

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i

Plan
Wykonanie
3 926,00 zł
3 925,57 zł
2 691 538,00 zł
2 698 043,19 zł
1 271 600,00 zł
980 590,16 zł
183 393,00 zł
187 745,25 zł
105 419,00 zł
79 823,62 zł

45 000,00 zł

32 523,60 zł

%
100,0
100,2
77,1
102,4
75,7

72,3
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756

758
801
851
852
853
854
900
926

ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości
prawnej
oraz
wydatki
związane
z
ich
poborem
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura fizyczna i sport
RAZEM :

24 174 335,00 zł 24 001 642,79 zł

99,3

98,9
17 529 018,00 zł 17 341 396,53 zł
94,8
963 568,00 zł
913 518,85 zł
-164,76 zł -99,1
9 346 174,00 zł
9 263 214,12 zł
188 323,00 zł
188 263,36 zł 100,0
242 097,00 zł

195 255,09 zł

80,7

560 680,00 zł

576 664,16 zł

102,9

1 716 000,00 zł
1 700 196,00 zł
59 021 071,00 zł 58 162 967,05 zł

99,1
98,6

Realizacja wydatków w poszczególnych działach w ujęciu procentowym
przedstawia się następująco:
Dział
010
600
630
700
710
750

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
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Urzędy naczelnych organów
władzypaństwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie- posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Obsługa długu publicznego
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

754
756

757
758
801
851
852
853
854
900
921

Plan
4 058,00 zł
10 052 223,00 zł
50 000,00 zł
940 406,00 zł
260 000,00 zł
5 275 412,00 zł

Wykonanie
4 019,15 zł
9 380 292,20 zł
36 783,00 zł
938 570,87 zł
91 660,61 zł
5 150 295,38 zł

%
99,0
93,3
73,6
99,8
35,3
97,6

105 419,00 zł

79 823,62 zł

75,7

476 113,00 zł

458 673,25 zł

96,3

169 200,00 zł

154 369,60 zł

91,2

939 288,00 zł
934 548,60 zł
240 906,00 zł
23 832,54 zł
16 760 373,00 zł 16 681 115,98 zł
492 000,00 zł
464 113,14 zł
12 781 919,00 zł 12 640 889,97 zł
210 417,00 zł
210 357,04 zł

99,5
9,9
99,5
94,3
98,9
100,0

764 804,00 zł

696 397,66 zł

91,1

2 395 680,00 zł

2 214 758,99 zł

92,5

1 983 040,00 zł

1 977 801,65 zł

99,7

6

926

Kultura fizyczna i sport
RAZEM :

6 897 313,00 zł
6 844 131,62 zł
60 798 571,00 zł 58 982 434,87 zł

99,2
97,0

Celem podsumowania całości poruszanych zagadnień poniŜej przedstawiam w
ujęciu tabelarycznym następujące dane:
Określenie
Dochody własne

Plan
Wykonanie
15 826 449,00 zł 15 470 414,57 zł

%
97,8

Subwencje – oświatowa, wyrównawcza, 15 007 631,00 zł 15 007 631,00 zł 100,0
równowaŜąca
Udziały w podatkach stanowiących dochód 12 428 958,00 zł 12 239 089,82 zł 98,5
budŜetu państwa
Dotacje celowe na zadania zlecone, własne
Dotacje rozwojowe, dotacje z funduszy 15 758 033,00 zł 15 445 831,65 zł 98,0
celowych, pomoc finansowa i rekompensata
utraconych dochodów

Plan dochodów bieŜących, który wynosił 53 454 984,00 zł został wykonany
w kwocie 52 932 712,76 zł co stanowi 99,0 %.
Plan dochodów majątkowych wynoszący 5 566 087,00 zł wykonano w kwocie
5 230 254,29 zł co stanowi 94,0 % planu.
Wydatki bieŜące w tym:
46 328 578,00 zł
45 303 248,01 zł 97,8
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
16 602 538,00 zł 16 492 697,28 zł 99,3
Wydatki na obsługę długu
939 288,00 zł
934 548,60 zł 99,5
Wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
7 710 758,00 zł
7 588 727,38 zł 98,4
Wydatki na zadania realizowane
420 599,00 zł
420 599,00 zł 100,0
wspólnie z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki na zadania realizowane na
podstawie
porozumienia
z
Powiatem
1 000,00 zł
1 000,00 zł 100,0
Wągrowieckim
Wydatki majątkowe inwestycyjne
14 469 993,00 zł
13 679 186,86 zł 94,5

Zadania inwestycyjne jakie realizowaliśmy w 2010 roku to:
budowa drogi dojazdowej do Aquaparku wraz z
parkingiem
i przebudową skrzyŜowania ul Kościuszki i Reja
(budowa ronda)
przekazano własne środki finansowe na budowę
Aquaparku
przekazano środki ze Starostwa Powiatowego i Gminy
Wiejskiej
budowa ulicy Wodnej, Letniej, śeglarskiej i Wioślarskiej
budowa w SP Nr 4 przy ul. Reja kompleksu boisk
sportowych wraz z zapleczem sanitarno szatniowym

1 768 265 zł

3 000 000 zł
1 050 000 zł
5 366 163 zł
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w ramach programu „ Moje Boisko - Orlik 2012 „
budowa 3 szkolnych placów zabaw w ramach rządowego
programu „Radosna szkoła”
budowa i rozbudowa placów zabaw przy ulicy
Zespołowej
i w Parku 600 - lecia
rekultywacja J.Durowskiego
zakup sceny z zadaszeniem oraz dostawa i montaŜ
obiektywów do projekcji filmów
wykup terenów pod zajęte drogi miejskie oraz tereny
publiczne
OSiR – opracowano dokumentację na budowę
nawierzchni dróg, parkingów i kanalizacji deszczowej na
terenie OSiR
Zakupiono sprzęt do pielęgnacji boiska ze sztucznej
trawy
i bieŜni
Opracowano dokumentację na wykonanie instalacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania w budynku przy u
l. Kościuszki - kąpielisko
Realizowano zakupy inwestycyjne: 3 infokioski,
niezbędny sprzęt komputerowy

968 537 zł
715 995 zł
69 843 zł
154 790 zł
137 384 zł

269 364 zł
56 833 zł

122 013 zł

Następnie Skarbnik Miejski omówiła sprawozdanie finansowe z wykonania
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.
Przedstawiając poszczególne elementy sprawozdania finansowego, na końcu
poinformowała radnych, iŜ rok 2010 w wyniku realizacji dochodów i wydatków
biorąc pod uwagę naleŜności i zobowiązania a takŜe aktywa i pasywa zamknął
się nadwyŜką w wysokości 958.084 zł.
Kolejno Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta Pan Sławomir Wojcieszak
przedstawił radnym informację o stanie mienia komunalnego. Powiedział, Ŝe
podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia: jest art. 267 ust. 1 pkt
3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Problematyka
stanu mienia komunalnego, w tym gospodarowania nim, omawiana była na
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, w dniu 8 kwietnia br., z przeprowadzeniem
kontroli (w tym dokumentacji) losowo wybranych transakcji nabycia
nieruchomości, sprzedaŜy, a takŜe oddania majątku w posiadanie zaleŜne tj.
umów najmu i dzierŜawy, Komisji BudŜetowej, w dniu 16 czerwca br., ze
szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania mienia jako źródła
uzyskiwania dochodów budŜetowych. Okres za który sporządzono informację od października 2009 do grudnia 2010 – z uwagi na zmianę zasad sporządzania
informacji, przedmiotowa informacja wyjątkowo obejmuje okres 15 miesięcy.
1. Wartość majątku gminy na 31.12.2010r.
- 226 mln 219 tys. zł.
2. Wzrost wartości w stosunku do stanu na 30.09.2009 r.- 27 mln 259 tys. zł
3. Zmiany ilościowe nieruchomości gruntowych:
1/ nieruchomości gruntowe – zmniejszenie z 364 ha do 352 ha:
- sprzedaŜ 0,7 ha
- przekształcenie prawa uŜytk. wieczystego w prawo własności 3,3 ha
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- przekazanie gruntów pod budowę obwodnicy 8,2 ha
2/ nabycie od osób fizycznych pod budowę dróg i inne cele publiczne 0,4 ha.
4. Udziały w spółkach komunalnych:
%
liczba
wartość
własności udziałów/akcji
pakietu
1/ MPWiK
100
56.950
28.475.000,2/ Aquapark Wągrowiec 100
13.236
13.236.000,3/ Wągrowieckie TBS
100
2.737
1.368.500,4/ ZKM
100
1.838
919.000,5/ Dalkia Wągrowiec
50
8.972
4.486.000,6/ IPP CONSULT Polska 50
70
7.000,7/ MSOK
21
67
33.500,8/ Wlkp. Fundusz
Rozwoju Miast SA
17
5.000 (akcje)
50.000,RAZEM:
48.575.000,5. Dochody z mienia gminy w okresie objętym sprawozdaniem - 1 mln 97 tys. zł.
Kolejno głos zabrała Skarbnik Miejski, która zapoznała radnych z opinią Składu
Orzekającego Nr SO -0954/21/14/Pi/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespołu w Pile o sprawozdaniu z wykonania
budŜetu miasta za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
sporządzoną na dzień 31 grudnia 2010 r.- opinia pozytywna.
Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i sprawozdaniem finansowym stanowią załączniki nr 5 i 6
do protokołu.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady kolejno przedstawili stanowiska dot.
rozpatrywanych przez Radę materiałów.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Komisji Edukacji,
i Polityki Społecznej oświadczyli, iŜ Komisje na wspólnym
czerwca br. gościły Panią Skarbnik, która bardzo dokładnie
omówiła sprawozdanie z wykonania budŜetu wraz ze
finansowym
Członkowie
Komisji
pozytywnie
ocenili
z wykonania budŜetu miasta za 2010 r.

Kultury, Sportu
posiedzeniu 21
i wyczerpująco
sprawozdaniem
sprawozdanie

Przewodnicząca Komisji BudŜetowej radna Barbara Linetty – oświadczyła, Ŝe
Komisja odbyła dwa posiedzenia, podczas których analizowała sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu za 2010 rok. Po raz
pierwszy 16 czerwca, drugi raz 21 czerwca br. podczas wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady. W obydwu posiedzeniach uczestniczyła Pani Barbara
Chodorowska – Skarbnik Miejski, która udzielała wyczerpujących odpowiedzi na
pytania zadawane przez członków Komisji. Po przeprowadzonej analizie komisja
stwierdziła, Ŝe wykonanie budŜetu po zmianach dokonanych na przestrzeni
całego roku jest rzetelne i prawidłowe. Uzyskane wielkości dochodów w kwocie
58 162 967 zł, które stanowią 98,6 % planu oraz wydatków w wysokości
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58 982 435 zł co stanowi 97,0 % planu są w pełni zadawalające. Wobec
powyŜszego Komisja BudŜetowa na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2011 roku,
w którym uczestniczyło 11 jej członków: 7 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących” i braku głosów przeciwnych przyjęła sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta za 2010 rok.
Będąc przy głosie podziękowała Burmistrzowi – Panu Stanisławowi
Wilczyńskiemu, Skarbnikowi Miejskiemu – Pani Barbarze Chodorowskiej,
wszystkim pracownikom Wydziału Finansowego oraz kierownikom jednostek
organizacyjnych Urzędu Miejskiego za rzetelne i wyczerpujące przygotowanie
„Sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
miasta za 2010 r.”
Następnie przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
z wykonania budŜetu miasta wraz informacją o stanie mienia komunalnego oraz
sprawozdaniem finansowym za 2010 r.
W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.
Kolejno głos zabrała Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski, która
w imieniu Burmistrza zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu miasta Wągrowca za 2010 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe zgodnie z ustawą o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje
i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu. W związku z powyŜszym podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
W głosowaniu brało udział 19 radnych. Rada Miejska 13 głosami „za”, przy
6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu miasta
Wągrowca za 2010 r.
Uchwała Nr XVIII/51/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny dr Alojzy Jessa zapoznał radnych
z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr 1/2011 z dnia
01 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta Wągrowca za 2010 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu, oraz
odczytał treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu Zespołu w Pile nr SO-0955/30/14/Pi/11 z 8 czerwca 2011 r.
w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Wągrowcu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu
wykonania budŜetu za 2010 rok – opinia pozytywna, która stanowi załącznik nr
9 do protokołu.
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Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił do Rady z wnioskiem
o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2010 rok.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Wągrowca z tytułu wykonania
budŜetu za 2010 rok.
W głosowaniu brało udział 19 radnych. Rada Miejska 14 głosami „za”, przy
5 głosach „wstrzymujących” udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wągrowca za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/52/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński podziękował, w imieniu własnym
oraz współpracowników, radnym obecnej i minionej kadencji, za udzielone
absolutorium Powiedział równieŜ, Ŝe tylko dobra współpraca pozwala na
realizację wielu ambitnych zadań, których nasze społeczeństwo oczekuje.
Wyraził nadzieję Ŝe współpraca z radnymi będzie nadal owocna i wyniki za 2011
rok takŜe będą dobre. Pochwalił tych, którzy sami podejmują działania
organizując festyny. Stwierdził, Ŝe musi być taka „iskierka puszczona przez
radnych, burmistrza, zastępcę czy urzędników, Ŝeby poderwać ludzi do działania.
Im więcej aktywnych ludzi wokół naszego programu działania, tym efekty będą
jeszcze większe”. Tego sobie i radnym Ŝyczył.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1830.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 6
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2011 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik
Miejski stwierdziła, Ŝe zgodnie z podpisaną w dniu 08 czerwca umową Nr
POKL.07.01.01-30-015/08-05 do planu budŜetu na 2011 rok wprowadza się
dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich w wysokości 183 811 zł. Dotację przeznacza się na realizację
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Aktywizacja Wągrowczan – Równe
szanse”. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –
jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Wągrowiec. Ponadto ze środków
dotychczas zapisanych w budŜecie uzupełnia się wkład
własny będący
wsparciem finansowym dla beneficjentów wyŜej wspomnianego projektu
w postaci zasiłków celowych w wysokości 21 565 zł. Dochody własne zwiększa
się o kwotę 9 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zwiększa się
dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na
opłacenie kosztów związanych z wystawieniem teatralnego widowiska
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plenerowego na płycie Rynku. Spektakl uświetni Obchody Imienin Miasta
i zaprezentowany będzie w jednym z wieczorów imieninowego tygodnia
pomiędzy 18 a 22 lipca 2011 roku. Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zapisane
w § 2820, które udzielane są w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych,
w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budŜetowej
przemieszcza się według właściwości do § 2360. Powstałe oszczędności
z dotacji przeznacza się na realizację ogólnodostępnych imprez kulturalnych,
których nie podjęły się organizacje pozarządowe. W 2011 roku zakłady pracy
chronionej nie uzyskały statusu, który pozwalałby im korzystać ze zwolnienia
z podatku od nieruchomości. Stąd teŜ ujęta w planie dochodów rekompensata
przekazywana do tej pory przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zostaje przemieszczona do podatku od nieruchomości
według właściwości. PowyŜsze działanie jest tylko rozliczeniem i nie powoduje
zwiększenia planu dochodów. W ramach środków zabezpieczonych na
planowanie przestrzenne dopisuje się opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w dolinie rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały określające:
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami – zmiana § dotacji,
- plan dotacji udzielanej z budŜetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych – zmiana § i wielkości dotacji,
- plan przychodów i kosztów zakładów budŜetowych – zmniejszenie funduszu
obrotowego na początek roku o kwotę 19 398 zł oraz kosztów związanych
z zakupem usług pozostałych.
Biorąc powyŜsze pod uwagę proponowane zmiany są konieczne i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 12 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących”
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r.

podjęła

Uchwała Nr VIII/53/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 7
Zastępca Burmistrza - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia „STRATEGII ROZWOJU MIASTA WĄGROWCA
DO 2020 ROKU”.
Wniósł równieŜ w załączniku do omawianego projektu uchwały 4 autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła wykreślenia na stronie 24 w prawej kolumnie w wierszu 7 od
dołu słowa „światłowodowej” i wpisaniu w to miejsce słowa „internetowej”,
- druga autopoprawka dotyczyła dołączenia karty 2.3.2. (w projekcie uchwały
było brak karty),
- trzecia autopoprawka dotyczyła wykreślenia karty 3.2.2., a karta 3.2.3 stała się
kartą 3.2.2.
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- czwarta autopoprawka dotyczyła zmiany w kartach 1.5.1., 1.5.2. i 3.2.2 - nazwę
jednostki koordynującej zmienia się z „Urząd Miasta „ na „Urząd Miejski”,
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe nowoczesne zarządzanie
miastem w warunkach dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu mikro, jak
i makroekonomicznym powinno opierać się na wypracowanej, dobrze
skonstruowanej strategii rozwoju. Miasto Wągrowiec sformułowało w 2002 roku
dokument strategiczny pod nazwą „Strategia rozwoju miasta Wągrowca na lata
2002-2010”, który oprócz sformułowanej misji, określał strategiczne cele rozwoju
miasta oraz zaproponował szereg zadań słuŜących ich realizacji. Osiągnięcie,
poprzez zaplanowane zadania, większości załoŜonych celów oraz nowe
uwarunkowania, w których funkcjonuje Wągrowiec spowodowały, Ŝe niezbędnym
po 8 latach, stało się opracowanie dokumentu „Strategii Rozwoju miasta
Wągrowca do 2020 roku”, który zgodnie z nową wizją i misją rozwoju miasta
przedstawia zbiór uporządkowanych celów strategicznych i związanych z nimi
zadań. Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Wągrowca do 2020 roku rozpoczęły
się wiosną 2010 roku. Proces sporządzania strategii, poprzedzony
przeprowadzonymi w 2009 roku szerokimi badaniami społecznymi, był wspólną
pracą licznego grona przedstawicieli samorządu (radnych, pracowników Urzędu
Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych) oraz konsultantów. Dokument
strategii poddany został równieŜ konsultacjom zgodnie z Art. 5 ust. 5 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
Zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze oraz wyzwania akcentowane
w strategiach realizowanych na poziomie krajowym, wojewódzkim i powiatowym
w pełni uzasadniają inicjatywę opracowania nowego, całościowego dokumentu
strategicznego, który wskazuje kierunki rozwoju miasta Wągrowca na najbliŜsze
10 lat. „Strategia rozwoju miasta Wągrowca do 2020 roku” jest dokumentem,
który w sposób zgodny ze współczesnym dorobkiem teorii i praktyki zarządzania
strategicznego, prezentuje nową wizję rozwoju Wągrowca jako nowoczesnego
i atrakcyjnego gospodarczo miasta, zaspokajającego większość potrzeb
swoich mieszkańców, z dogodnym połączeniem zarówno drogowym, jak
i kolejowym - przez Poznań - z Europą. W związku z powyŜszym podjęcie
Uchwały uznaje się za uzasadnione i celowe.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Radny Mieczysław Spychaj w swoim wystąpieniu odniósł się do budowy małej
obwodnicy na terenie miasta od ronda Pałuckiego do ulicy Berdychowskiej. Był
przeciwny realizacji tego zadania. Stwierdził, Ŝe sprawa była juŜ rozwaŜana
w 2005 r. i propozycje były inne. Powiedział, Ŝe przypadku gdy dojdzie do
budowy małej obwodnicy trzeba będzie rozebrać ok. 6-8 budynków. Stwierdził,
Ŝe radni SLD są przeciwni budowie małej obwodnicy, której konsekwencją ma
być rozbiórka tych budynków, a miasto nie myśli o budowie mieszkań
komunalnych ani socjalnych.
Radny Zbigniew Byczyński pytał Burmistrza ile faktycznie budynków będzie
wyburzonych.
Radna Aleksandra Podemska pytała czy ujęto w strategii modernizację deptaku
przy rzece Wełnie łączącego ulicę Opacka z Alejami Jana Pawła II.
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Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnym stwierdził, Ŝe:
- w strategii uwzględniono modernizację deptaku nad rzeką Wełną pomiędzy
ulicami: Opacką, a Jana Pawła II,
- w strategii naleŜy pozostawić zapis dotyczący budowy małej obwodnicy.
Obecny układ komunikacyjny, który jest w mieście został opracowany przez
specjalistów z zakresu drogownictwa, wpisany jest w studium
zagospodarowania przestrzennego naszego miasta. Nie moŜna co 3 lata
zmieniać koncepcji – układu komunikacyjnego miasta. Powiedział, Ŝe
wystarczy, Ŝe zostanie zamknięta ulica Jana Pawła II to mieszkańcy
Berdychowa zostaną całkowicie odcięci od miasta . Przebieg małej obwodnicy
jest rozwiązaniem najbardziej kompromisowym (od ronda Pałuckiego poprzez
ulice Łąkową przetnie ulicę Paskową i lewą stroną pomiędzy cmentarzem
farnym, a rzeką Wełna połączy się z ulicą Berdychowską. Nie ma lepszego na
dzisiaj rozwiązania – w mieście są 3 jeziora, 3 rzeki i 2 torowiska i nie moŜemy
juŜ dzisiaj przekreślać szansy dla następnych pokoleń.
- zostaną rozebrane 2 budynki jednorodzinne. Szczegóły zostaną poznane
kiedy zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebiegu małej
obwodnicy).
Rada Miejska 16 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie przyjęcia „STRATEGII ROZWOJU MIASTA WĄGROWCA
DO 2020 ROKU”
Uchwała Nr VIII/54/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 8
Zastępca Burmistrza - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Strategii promocji produktu turystycznego
(SPPT) pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów
turystycznych miasta” na lata 2011-2018”.
Wniósł równieŜ w załączniku do omawianego projektu uchwały autopoprawkę na
stronie 5 w kolumnie zabytki mylnie został wpisany wiek kościoła farnego – winno
być „XVI” a nie „XIV”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe na początku br. Gmina miejska
Wągrowiec otrzymała – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanie w wysokości 667 743,80 zł na
realizację Projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów
turystycznych miasta”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i nakłada na naszą
Gminą obowiązek realizacji – w latach 2007-2013 – siedmiu zadań: działań
promocyjnych. Jednym z nich była konieczność opracowania Strategii Promocji
Produktu Turystycznego pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja
walorów turystycznych miasta”. Zadanie to wykonała dla naszego miasta
wybrana w drodze zapytania ofertowego firma Grupa Eskadra Sp. z o.o.
z Krakowa i zostało ono przedstawione radnym Rady Miejskiej podczas obrad
połączonych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu w dniu 25 maja br. Ponadto
obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie Strategii Promocji Produktu
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Turystycznego pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów
turystycznych miasta” wynika z art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt. 18
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm. 1)).Projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami
pozarządowymi poprzez konsultacje na stronie internetowej miasta w dniach od
1 do 8 czerwca br. W wyniku konsultacji nie zgłoszono Ŝadnych uwag.
W związku z powyŜszym podjęcie w/w uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Radny Mieczysław Spychaj pytał o koszty jakie poniosło miasto w związku
z opracowaniem tej strategii.
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński oświadczył, Ŝe koszt
opracowania Strategii wyniósł ok. 50.000 zł. Środki na jej opracowanie
pochodziły z Unii Europejskiej.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii promocji
produktu turystycznego (SPPT) pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior –
promocja walorów turystycznych miasta” na lata 2011-2018”.
Uchwała Nr VIII/55/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 9
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu
opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Wniósł równieŜ autopoprawkę w uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały
polegającą na wykreśleniu w pierwszym zdaniu po słowach „ na kolejną kadencję
„2011-2014” i wpisaniu w to miejsce „2011-2015”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pan Marek Sturma stwierdził, Ŝe wyboru
ławników do sądów powszechnych na kolejna kadencję 2011-2014 dokonuje
Rada Miejska ze zgłoszonych kandydatów ze swojego terenu działania zgodnie
z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zgodnie
z art. 163 § 2 cytowanej ustawy „przed przystąpieniem do wyborów Rada
powołuje Zespół, który przedstawia Radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych
kandydatach”. Proponowany skład powoływanego Zespołu składa się
z przedstawicieli klubów radnych oraz Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu
zgłosił sędziego Rafała Agacińskiego do prac tego zespołu.
W imieniu Klubu Radnych „Platformy Obywatelskiej” radny Dionizy Macioszek
zgłosił radnych: Krzysztofa Poszwę i Jarosława Wilka do prac ww. Zespole.
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W imieniu Klubu Radnych „Samorządność Wągrowiecka” radny Dariusz Bąk
zgłosił radnych: Alojzego Jessę i Romualda Werdę do prac ww. Zespole.
W imieniu SLD Wiceprzewodniczący Rady – Zbigniew Byczyński zgłosił radnego
Mieczysława Spychaja do prac ww. Zespole.
Radni wyrazili wolę pracy w Zespole opiniującym kandydatów na ławników.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do
sądów powszechnych w następującym składzie:
- radny Alojzy Jessa,
- radny Romuald Werda,
- radny Krzysztof Poszwa,
- radny Jarosław Wilk,
- radny Mieczysław Spychaj.
Uchwała Nr VIII/56/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 10
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie odwołania z dniem 31 sierpnia 2011 r. Pani Barbary
Chodorowskiej ze Stanowiska Skarbnika Miejskiego – Głównego
Księgowego BudŜetu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały stwierdził, W dniu 25.02.2011 r. Pani Barbara
Chodorowska – Skarbnik Miejski złoŜyła pismo w sprawie rozwiązania stosunku
pracy z powołania na mocy porozumienia stron z dniem 31 sierpnia 2011 roku,
w związku z przejściem na emeryturę. W związku z powyŜszym zachodzi
konieczność podjęcia przez Radę Miejską w Wągrowcu przedmiotowej uchwały.
Rada Miejska 10 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” przy 6 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego
Uchwała Nr VIII/57/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Pani Barbara Chodorowska podziękowała Panu Przewodniczącemu Rady
Miejskiej, radnym za miłą i owocną współpracę, za piękne kwiaty, za piękne
słowa wypowiedziane pod jej adresem. Za całokształt podziękowała Panu
Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi, Sekretarzowi, Kierownikom Wydziałów UM,
Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej, głównym księgowym.
Szczególne słowa podziękowania skierowała pod adresem swoich
współpracowników z Wydziału Finansowego za dobra pracę, za Ŝyczliwość, za
wsparcie i pomoc oraz wyrozumiałość i wytrwałość.
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ad.pkt 11
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie powołania z dniem 1 września 2011 r. Pana Tomasza
Pachowicza na stanowisko Skarbnika Miejskiego – Głównego Księgowego
BudŜetu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały stwierdził, Zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady gminy naleŜy powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na
wniosek wójta. W związku ze złoŜonym wnioskiem o odwołanie z dniem 31
sierpnia 2011 r. Skarbnika Miejskiego - Pani Barbary Chodorowskiej, zasadnym
jest podjęcie przez Radę uchwały o powołaniu na to stanowisko innej osoby.
Biorąc zatem pod uwagę znaczenie tego stanowiska dla sprawnego
funkcjonowania miasta i zarządzania finansami, wnioskuję o powołanie z dniem
1 września 2011 r. na stanowisko Skarbnika Miejskiego Pana Tomasza
Pachowicza. Kandydat na stanowisko skarbnika spełnia wymogi określone w art.
6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz
wymagania kwalifikacyjne określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Pan Tomasz Pachowicz jest magistrem ekonomii.
W 2003 r. ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.
W 2007 r. ukończył w WyŜszej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
studia podyplomowe – specjalność: rachunkowość i finanse jednostek sektora
finansów publicznych. W 2009 r. ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu studia podyplomowe – specjalność: zarządzanie zadłuŜeniem i audyt
wewnętrzny w sektorze finansów publicznych. Posiada pięcioletnie
doświadczenie zawodowe w samorządzie w zakresie księgowości budŜetowej.
Posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie nabyte w pracy
w księgowości jednostki samorządowej dają gwarancję, Ŝe Pan Tomasz
Pachowicz w sposób odpowiedzialny i z naleŜytą starannością będzie wykonywał
obowiązki na powierzonym mu stanowisku Skarbnika Miejskiego.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego
Uchwała Nr VIII/58/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 12
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie nadania Pani Marlenie Miler honorowego obywatelstwa
miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały stwierdził, Pani Marlena Miller, urodzona
w Gdańsku w 1966 roku, męŜatka, matka kilkunastoletniej córki. W 1987 roku
wyjechała do Niemiec, gdzie ukończyła studia wyŜsze z ekonomii. Od 24 lat
mieszkanka niemieckiego Lüneburga, Wiceprzewodnicząca Związku Partnerstwa
Adendorf-Wągrowiec. Pomimo pracy w Hamburgu, aktywnie uczestniczy
w rozwijaniu współpracy partnerskiej pomiędzy Adendorfem i Wągrowcem. Jej
osobiste kontakty z Wągrowcem rozpoczęły się jeszcze przed podpisaniem
oficjalnych umów partnerskich pomiędzy Adendorfem i „Jakubowym Grodem”.
W roku 2000, w Lüneburgu, podczas spotkania burmistrzów gmin powiatu

17

wągrowieckiego z przedstawicielami powiatu lüneburskiego słuŜyła pomocą
przedstawicielom Wągrowca w tłumaczeniu na j. polski. Od tego czasu
nieprzerwanie uczestniczy w kontaktach obu gmin, jako swego rodzaju „łącznik”,
biorąc aktywny udział w organizacji i koordynacji większości przedsięwzięć
z udziałem Adendorfu i Wągrowca. Jest jednym z załoŜycieli Związku
Partnerstwa Adendorf-Wągrowiec.
W czasie ponad 10-letniej współpracy partnerskiej Adendorfu i Wągrowca,
z aktywnym udziałem Pani Marleny Miler zrealizowano wiele międzynarodowych
projektów z udziałem przedstawicieli róŜnych grup społecznych i wiekowych.
Wśród nich szczególne znaczenie i wymiar miały projekty, których adresatem byli
najmłodsi oraz młodzieŜ. Do najciekawszych przedsięwzięć realizowanych w tych
latach naleŜą np. projekty „Obcy przyjaciółmi śladami kultur”, „Pokój (nie)
jest prezentem?!” i „Zielony Patrol”. W ramach tych projektów, podczas 10-12
dniowych obozów młodzieŜ m.in. z Adendorfu i Wągrowca pracowała nad
utworzeniem lapidarium Ŝydowskiego do którego – płyty nagrobne lub ich
resztki wydobywano z dna rzeki oraz Jeziora Durowskiego. Prowadziła równieŜ
badania ekologiczne na tym jeziorze, jak to miało miejsce w przypadku projektu
„Zielony Patrol”. Przy okazji młodzieŜ z róŜnych krajów poznawała historię Polski
i Niemiec, miała takŜe okazję wzajemnie się poznać, co skutkowało likwidacją
ksenofobicznych postaw i stereotypów w stosunkach polsko-niemieckich.
W latach kolejnych urządzono równieŜ lapidarium ewangelickie na cmentarzu
przy ul. Gnieźnieńskiej. Realizacja projektów przyniosła wymierne korzyści
zarówno
w
postaci
utworzenia
dwóch
lapidariów:
Ŝydowskiego
i ewangelickiego, czy teŜ rozpoczęcia rekultywacji Jeziora Durowskiego, ale teŜ
zmianę postaw i postrzegania Wągrowca i Polski przez niemiecką młodzieŜ
uczestniczącą w projekcie. W przedsięwzięciach uczestniczyło ok. 350 osób,
z czego znaczną część stanowiła młodzieŜ właśnie z Wągrowca, Adendorfu
i okolic. Dzięki zaangaŜowaniu Pani Marleny Miller kontakty pomiędzy
przedstawicielami stowarzyszeń, grup społecznych, organizacji i osób
prywatnych chcących nawiązać współpracę ze swoimi odpowiednikami
w mieście partnerskim stały się duŜo łatwiejsze, a problem bariery językowej
został moŜliwie zminimalizowany. To takŜe dzięki Jej pomocy współpraca szkół,
przedstawicieli kultury, stowarzyszeń i osób zaangaŜowanych w pomoc
społeczną, w tym osobom niepełnosprawnym znajduje się na wysokim poziomie,
docenionym przez międzynarodowe instytucje i organizacje, takie jak Komisja
Europejska czy Rada Europy, które przyznały naszemu miastu nagrody:
„Dyplom Europejski”, „Honorową Flagę Europy” i „Złote Gwiazdy 2007”. Od
2003 roku zajmuje się takŜe nauczaniem j. polskiego dla młodzieŜy i dorosłych
w Adendorfie. Nadanie Pani Marlenie Miler Honorowego Obywatelstwa Miasta
Wągrowca jest wyrazem naszej wdzięczności i docenieniem zaangaŜowania
w wieloletnią pracę społeczną na rzecz rozwoju i umacniania partnerstwa
Adendorf-Wągrowiec.
Rada Miejska 17 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie nadania Pani Marlenie Miler honorowego obywatelstwa
miasta Wągrowca.
Uchwała Nr VIII/59/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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ad.pkt 13 i 14
Radny Dionizy Macioszek w imieniu podziękował wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji Festynu na Osiedlu Berdychowo.
Radny Mieczysław Spychaj pytał o koszty jakie poniosło miasto z tytułu pobytu
kilkunastoosobowej grupy esperantystów.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu stwierdził, Ŝe miasto poniosło tylko
koszty organizacji kolacji dla tej grupy, które wyniosły ok. 900 zł.

ad.pkt 15
Wobec wyczerpania porządku obrad VIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

