Protokół Nr VII / 2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 23 maja 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1400, a zakończono o godz.1750.
Otwarcia obrad VII 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 protokół Nr VI/2011 z 29 marca 2011 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Radni nie zgłosili uwag do przesłanego porządku obrad.
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez
radnych jednogłośnie.
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z VI Sesji z 29 marca 2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
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4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki
Wełny i Jeziora Łęgowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w
roku 2011.
9. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zakazu uŜywania na terenie
miasta Wągrowca środków pirotechnicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec.
11. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2010 roku:
- Miejskiego Domu Kultury,
- Muzeum Regionalnego,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12. Przyjęcie informacji z realizacji w 2010 r.:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Problemów

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. uczestniczył:
- 31 marca w II Powiatowych Targach Edukacyjnych zorganizowanych przez
Starostwo Powiatowe w hali OSiR-u,
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-
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8 kwietnia br. w otwarciu wystawy „Kolekcje Mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego” w Muzeum Regionalnym,
11 kwietnia br. w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Pałuckiej,
16 kwietnia br. w uroczystym podsumowaniu kampanii „Bohater” związanej
z ubieganiem się o nadanie imienia hm. Franciszka Grajkowskiego oraz
wręczenia sztandaru Hufcowi ZHP w Wągrowcu,
30 kwietnia br. z liczną grupą radnych w uroczystości 10-lecia partnerstwa
Wągrowiec – Adendorf i Wągrowiec Schonwalde oraz w otwarciu wystawy
fotograficznej Jerzego Mianowskiego pt. „10 lat partnerstwa”. Uroczystość
odbyła się w sali kina Miejskiego Domu Kultury,
3 maja we mszy św. Dziękczynnej za Ojczyznę z okazji Święta Konstytucji
3 Maja w Kościele p.w. Św. Wojciecha. Za udział pocztu sztandarowego
serdecznie podziękował,
w maju objął patronat nad VIII Tygodniem Bibliotek, który w tym roku
przebiegał pod hasłem „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę”,
9 maja br. w promocji ksiąŜek Piotra Palińskiego i Marii Baar, zorganizowanej
przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
w ramach cotygodniowych dyŜurów spotkał się z Panem Maciejem Zielińskim.
Odbyli wizję lokalną na terenie byłego zakładu weterynaryjnego na
Berdychowie. Spotkał się równieŜ z Panem Krzysztofem Michalskim, by
omówić kwestie rozdziału funduszu socjalnego. Swoje uwagi przekaŜe
Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej.

Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu zapoznał zebranych
z pismem Burmistrza Miasta informującym, Ŝe w dniu 25 lutego 2011 r. Pani
Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie
stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31 sierpnia 2011 r. motywując
swą prośbę zamiarem przejścia na emeryturę. W związku z wyraŜeniem zgody
na zaproponowany termin rozwiązania stosunku pracy Burmistrz Miasta,
działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym,
zawnioskował do Rady o odwołanie ze stanowiska Skarbnika Miejskiego Pani
Barbary Chodorowskiej.
Pismo Burmistrza wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu
w sprawie odwołania Skarbnika Miejskiego, który będzie przedmiotem obrad
Sesji w czerwcu br. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Krzysztof Poszwa zwrócił się do Burmistrza Miasta z następującymi
pytaniami:
- dlaczego radni nie otrzymali do dnia sesji na piśmie sprawozdania finansowego
Zarządu Klubu Nielba zgodnie z ustaleniami – wnioskiem radnego Bogdana
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Symykowskiego na spotkaniu radnych z Zarządem Klubu Nielba, które odbyło się
19 maja br.,
- jak Burmistrz ocenia wydatkowanie środków na Klub Nielba,
- czy są nowe informacje w temacie budowy IV odcinka obwodnicy,
W odpowiedzi rademu Burmistrz Miasta stwierdził, Ŝe:
- jak tylko otrzyma informację odnośnie sprawozdania finansowego Klubu Nielba
zostanie ona niezwłocznie przekazana radnym,
- ocenia pozytywnie gospodarkę finansową Klubu Nielba,
- w miniony piątek odbyło się spotkanie inwestora z wykonawcą, który
zadeklarował, Ŝe do 6 czerwca wznowi budowę, jest to ostateczny termin.
W przypadku nie dotrzymania tego terminu naleŜy liczyć się z tym, Ŝe umowa
z wykonawcą zostanie zerwana.

ad.pkt 4
Zastępca Burmistrza - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym podjęcie
uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Wągrowca na lata 2010-2012.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe Wieloletni Plan Inwestycyjny
Miasta Wągrowca na lata 2010-2012 jest planem otwartym, co oznacza
moŜliwość jego weryfikacji w zakresie potrzeb rzeczowych inwestycji, zasobów
finansowych i harmonogramu realizacji inwestycji. Stanowi podstawowy
dokument do określenia rokrocznie w budŜecie miasta wydatków na inwestycje
komunalne. Pojawienie się moŜliwości wprowadzenia nowego zadania
inwestycyjnego, powoduje konieczność aktualizacji Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032. W związku z powyŜszym
podjęcie Uchwały uznaje się za uzasadnione i celowe.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012.
Uchwała Nr VII/44/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2011 r.
Wniosła w imieniu Burmistrza Miasta do omawianego projektu uchwały
autopoprawkę polegająca na dopisaniu w projekcie uchwały w § 1
dodatkowego punktu 11 o treści:
„§ 11 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów
Alkoholowych kwocie 480 000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
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Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 491 645 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 22 500 zł”
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik
Miejski stwierdziła, Ŝe Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 04 kwietnia 2011
roku zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 143 195 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym.
Kolejnym pismem z dnia 29 kwietnia 2011 roku Wojewoda zwiększył plan dotacji
celowej na zadania zlecone o kwotę 4 367 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne.
W przychodach budŜetu na 2011 rok dokonuje się zmian w ten sposób, Ŝe
planowane przychody z tytułu kredytów w wysokości 350 000 zł na zakup
autobusów przez ZKM, zastępuje się wolnymi środkami z roku poprzedniego.
W związku z powyŜszym uwalniają się zabezpieczone po stronie wydatków
środki w wysokości 14 000 zł z tytułu odsetek.
Uzyskane za 2010 rok wyŜsze dochody z opłat za alkohol, a takŜe oszczędności
w wydatkach związanych z realizacją zadań ujętych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości łącznej 34 145 zł
uznawane są jako wolne środki i w całości przeznacza się na poniŜsze zadania
w zakresie:
* realizacji programu profilaktycznego dla uczniów Gimnazjum Nr 1,
koncert profilaktyczny połączony z pokazami multimedialnymi,
realizacja warsztatów tanecznych tańca HIP HOP „ Czysta Pasja” - 10 500 zł
* wsparcie działań wykrywczych Policji – zakup narkotesterów
- 2 000 zł
* zakup materiałów do kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” oraz zakup ogrodzenia i krzewów ozdobnych celem
zasłonięcia placu za budynkiem
- 7 645 zł
* remont pomieszczenia Ośrodka wymiana podłogi, mebli,
malowanie
- 13 000 zł
* udział w szkoleniu wychowawców Świetlicy „analiza rysunku
dziecka
- 1 000 zł
Ponadto z wolnych środków za 2010 rok uruchamia się kwotę 165 000 zł i
przeznacza na:
* wykonanie tarasu pomiędzy budynkiem remizy OSP a placem
gier i zabaw dla dzieci - 65 000 zł
* dotacja celowa z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – realizacja zadań w zakresie sportu - 100 000 zł
Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się
dochody o kwotę 41 760 zł i przeznacza na:
* zatrudnienie dodatkowo osoby na stanowisku gospodarz obiektu. Jednym ze
wskaźników rezultatu przy realizacji projektu pn. „Rozwój turystyki i rekreacji
w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont
boiska z bieŜnią” było zatrudnienie 2 osób. Z uwagi na to, iŜ do tej pory
zatrudniony był 1 pracownik, istnieje potrzeba zwiększenia zatrudnienia
o 1 osobę - 20 500 zł
* koszty związane z konserwacją boiska ze sztucznej trawy wraz z bieŜnią oraz
koniecznością domalowania linii w strefie zmian - 21 260 zł.
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O kwotę 16 500 zł zmniejsza się odsetki od obligacji i przeznacza na koszty
prowizji związane z emisją obligacji.
Po stronie dochodów zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 031.1.2011
z dnia 11 lutego 2011 roku z Gminą Wągrowiec wprowadza się dotację
w wysokości 20 671 zł, która jest zwrotem poniesionych kosztów za pobyt dzieci
w przedszkolach niepublicznych.
Dochody własne zwiększa się o kwotę 42 329 zł z tytułu odsetek od podatków
i opłat lokalnych.
Biorąc pod uwagę wolne środki z odsetek w wysokości 14 000 zł oraz
wprowadzone dochody własne pochodzące ze źródeł o których mowa powyŜej
w wysokości 63 000 zł przeznacza się na:
* realizację imprez kulturalnych w mieście Wągrowcu w ramach Lata na
Pałukach - 75 000 zł
* uzupełnia się wkład własny na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym - 2 000 zł.
W ramach oszczędności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa i przebudowa ulic: Ks.Wujka, Targowej, Przecznica oraz odcinka
ul. Piaskowej do ronda w ul. Bydgoskiej wraz ze ścieŜką pieszo-rowerową do
ul. Piaskowej i infrastrukturą sieciową w Wągrowcu” wprowadza się zadanie
pn. „Budowa ulicy Bonowskiego - Mikołajczyka I etap”. Okres realizacji tego
zadania inwestycyjnego przewidziany jest na lata 2011 - 2012. Koszt zadania
1 300 000 zł.
Zgodnie z uchwałą Nr V/35/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca
2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej w formie
dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją
programu usuwania azbestu i w oparciu o zawartą umowę określającą zasady
rozliczeń, do budŜetu wprowadza się kwotę 7 200 zł i przeznacza na realizację
programu.
W zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadza się kwotę
15 050 zł. Kwota obejmuje zwrot dotacji, odsetek oraz kosztów od świadczeń
pobranych nienaleŜnie.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budŜetu – do przychodów wprowadza się
wolne środki w wysokości 549 145 zł, a wykreśla się przychody z tytułu
planowanego kredytu 350 000 zł,
* plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
* plan dotacji udzielanej z budŜetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych.
Biorąc powyŜsze pod uwagę proponowane zmiany są konieczne i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu na 2011 r.
Uchwała Nr VII/45/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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ad.pkt 6
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2011-2032.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik
Miejski stwierdziła, Ŝe Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) nałoŜyła na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Podjętą uchwałę NR III/18/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia
2010 roku zmienia się z uwagi na ujęcie kolejnych zmian w budŜecie 2011 roku
oraz w związku z wprowadzeniem w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
zadania pn.„ Budowa ulicy Bonowskiego – Mikołajczyka I etap„ w latach 2011 –
2012. Biorąc powyŜsze pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uwaŜa się za
celowe i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”
podjęła
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2011-2032.
Uchwała Nr VII/46/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1550.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny
i Jeziora Łęgowskiego.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pan Krzysztof Tchórzewski stwierdził, Ŝe
Uchwałą Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca określony został model przyrodniczy miasta,
stanowiący tereny wymagające ochrony oraz ustalenia szczególnych warunków
zagospodarowania, w tym wyłączenia z zabudowy. PowyŜsze wymogi odnoszą
się do dolin rzek Wełny i Nielby oraz Strugi Gołanieckiej, stanowiących
ekosystem wód śródlądowych, dolin rzecznych i lasów w strefie Jeziora
Łęgowskiego. Część wyznaczonych terenów w rejonie Jeziora Łęgowskiego
objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, na
podstawie następujących uchwał:
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1) Uchwała Nr 21/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wągrowiec - Łęgowo (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19 poz. 133, z dnia
20.07.1998 r.);
2) Uchwała Nr 20/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wągrowiec - Wiatrowiec - Łęgowo (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19 poz. 132,
z dnia 20.07.1998 r.);
3) Uchwała Nr 30/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 25 września 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
pomiędzy ul. Skocką, a ul. Rogozińską w Wągrowcu (IV etap budowy
ulicy zbiorczej - obwodnicy) - (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 178, z dnia
18.11.2003 r.).
W zapisach studium ustalono zakaz przekształceń przestrzeni przyrodniczej
otoczenia Jeziora Łęgowskiego w strefie ograniczonej ul. Rogozińską, obwodnicą
i ul. Skocką, jak równieŜ konieczność dokonania zmiany miejscowego planu
Wągrowiec-Wiatrowiec-Łęgowo, ze względów formalnych. Uchwała obowiązuje
na dwóch terenach, rozdzielonych planem obwodnicy. Teren przystąpienia do
sporządzenia planu zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu,
a jego znaczenie w środowisku zostało udokumentowane w opracowaniu:
„Waloryzacja
południowej części Jeziora Łęgowskiego wraz z zaleceniami
ochronnymi”, w tym wyznaczenia dwóch obszarów predysponowanych do
objęcia formą ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody (uŜytki
ekologiczne). Biorąc pod uwagę ustalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca oraz ustaw o ochronie
przyrody i Prawo ochrony środowiska, słuŜące zrównowaŜonemu rozwojowi
miasta i ochronie walorów krajobrazowych – określenie przepisu prawa
miejscowego poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie doliny rzeki Wełny i Jeziora Łęgowskiego jest
uzasadnione. Plan ustali zasady zagospodarowania terenu jak równieŜ zapewni
zgodność ustaleń planów z ustaleniami studium. Uchwalenie planu następuje po
stwierdzeniu, Ŝe jego ustalenia nie naruszają ustaleń studium, a zatem są
zgodne z polityką przestrzenną gminy.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w dolinie rzeki Wełny
i Jeziora Łęgowskiego.
Uchwała Nr VII/47/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku
2011.
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Wniósł równieŜ w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały polegającą na zmianie zapisu § 4 na „Uchwała wchodzi w Ŝycie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.”
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pan Krzysztof Tchórzewski stwierdził, Ŝe
Nowelizacja ustawy Prawo wodne na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18
lipca 2010 r. nałoŜyła na radę gminy obowiązek podjęcia corocznie uchwały
w sprawie określenia czasu trwania sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie gminy. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator
kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystąpił z wnioskiem z dnia 28
grudnia 2010 r. o umieszczenie jednego kąpieliska połoŜonego nad Jeziorem
Durowskim w wykazie kąpielisk miasta Wągrowca. Ponadto na podstawie
złoŜonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego w mieście
Wągrowcu w 2011 r. Dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Radna Katarzyna Jahnz-Jenek stwierdziła, Ŝe biorąc pod uwagę zgłoszona
autoporawkę, to uchwała ta wejdzie w Ŝycie po wakacjach.
Burmistrz Miasta powiedział, Ŝe podejmie działania aby przyspieszyć termin
opublikowania tej uchwały w Dzienniku Urzędowym.
Rada Miejska 15 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2011.
Uchwała Nr VII/48/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 9
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie
zakazu uŜywania na terenie miasta Wągrowca środków pirotechnicznych.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pan Marek Sturma stwierdził, Ŝe Uchwała
z 1994 roku w § 1 wprowadzała przepis porządkowy zakazu uŜywania na
terenie miasta Wągrowca wszelkiego rodzaju środków pirotechnicznych.
Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15
listopada 2007 roku – sygn. akt III SA/Lu 511/07, stanowi, Ŝe wspomniana
wyŜej regulacja prawna wkracza w zakres uregulowany art. 51 § 1 Kodeksu
Wykroczeń, co oznacza, Ŝe wydanie przepisu porządkowego tej treści na
terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec nie jest niezbędne i czyni uchwałę z dnia 29
grudnia 1994 roku sprzeczną z prawem. Wyrok ten został podtrzymany przez
NSA wyrokiem z dnia 4 czerwca 2008 roku – sygn. akt II OSK 268/08.
Ponadto wprowadzony, kwestionowany zapis uchwały z dnia 29 grudnia 1994
roku narusza takŜe art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie
z którym w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych
przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy moŜe wydawać przepisy
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porządkowe, jeŜeli jest to niezbędne dla ochrony Ŝycia lub zdrowia obywateli
oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Komisja Rozwoju Miasta nie zajmowała się tym projektem uchwały.
Pozostałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zakazu uŜywania na terenie miasta
Wągrowca środków pirotechnicznych.
Uchwała Nr VII/49/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 10
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy
miejskiej Wągrowiec.
Powiedział, Ŝe z projektem uchwały w sprawie zmian w Statucie wracamy pod
obrady sesji po raz drugi. Przypomniał radnym, Ŝe na sesji marcowej projekt
uchwały Burmistrza został przesunięty na dzisiejszą sesję w wyniku wniosków
zgłoszonych przez radnego Krzysztofa Poszwę. Wysoka Rada powołała Zespół
ds. opracowania projektu zmian w Statucie i dzisiaj zaprezentuje radnym
wspólnie opracowany projekt uchwały. Powiedział równieŜ, Ŝe na dwóch
posiedzeniach komisji miał przyjemność bardzo szczegółowo omówić wszystkie
zmiany do Statutu, prezentując je na ujednoliconym tekście podczas prezentacji.
W związku z tym na dzisiejszej sesji szczegółowo odniósł się tylko do najbardziej
istotnych zmian.
Przed przystąpieniem do głosowania zaproponowanego projektu uchwały wyraził
swój niepokój i ubolewanie w kwestii, która ściśle wiąŜe się z tym projektem
uchwały. Powiedział, Ŝe niedobrze się stało, Ŝe mieszkańcy za pośrednictwem
mediów dowiedzieli się o pracach Zespołu ds. opracowania projektu uchwały
w sprawie zmian w Statucie naszego samorządu. Aby uzmysłowić Wysokiej
Radzie na czym rzecz polega wrócił do pierwszego posiedzenia Zespołu.
Stwierdził, Ŝe punktem wyjścia do dyskusji nad § 4 Statutu, który mówi, Ŝe „Herb
jest własnością Gminy i mogą z niego korzystać organy Gminy oraz gminne
jednostki samorządowe” był wniosek radnego Krzysztofa Poszwy. Stąd teŜ
wiedząc juŜ, Ŝe Rada powołała Zespół ds. opracowania nowego projektu zmian
w Statucie ze swojej strony zaproponował inne brzmienie § 4 bardziej adekwatny
do pierwotnego zapisu. Mianowicie miał się tam znaleźć zapis, Ŝe zasady
uŜywania herbu określi Rada w odrębnej uchwale. To właśnie było przyczynkiem
do tego, Ŝe członkowie tego Zespołu mieli okazję zobaczyć przykład takiego
projektu uchwały, który mógłby zaistnieć w naszym obrocie prawnym, a który
regulowałby zasady uŜywania herbu. Oświadczył, Ŝe w naszym doświadczeniu
samorządowym to nic nowego. Przypomniał, Ŝe w roku 1993 Zarząd Miasta
Wągrowca podjął uchwałę w tej kwestii, która przez wiele lat obowiązywała,
wprowadziła ona równieŜ opłaty za uŜywanie herbu do celów komercyjnych (tylko
jedna firma wystąpiła z wnioskiem i w drodze umowy taką zgodę otrzymała.
Powiedział równieŜ, Ŝe przygotowując się skrzętnie do prac tego zespołu,
proponując konkretne rozwiązania, ukazując moŜliwość zapisów w naszym
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Statucie nie popełnił błędu i wiązanie tej sprawy z Burmistrzem, Wysoką Radą
i stawianie sprawy jakoby juŜ została dokonana, była głęboko nie przemyślana.
Następnie głos zabrał radny Krzysztof Poszwa, podziękował wszystkim osobom
które zaangaŜowały się w prace nad opracowaniem Statutu. Powiedział równieŜ,
Ŝe bardzo dobrym pomysłem Sekretarza Miasta była sprawa wprowadzenia do
Statutu jako stałego elementu - powołania Komisji Statutowej.
Komisje: BudŜetowa oraz Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej
pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta - radny Leszek Zdrzałka powiedziała,
Ŝe na posiedzeniu Komisji radny Mieczysław Spychaj zgłosił wniosek w sprawie
zmiany liczby osób uprawnionych do występowania z inicjatywą uchwałodawczą
z 300 mieszkańców na 200 mieszkańców Wągrowca, który to został przez
Komisję przyjęty. Powiedział równieŜ, Ŝe projekt omawianej uchwały, łącznie
z wnioskiem radnego Mieczysława Spychaja został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję.
Przewodniczący zwrócił się do radnego Mieczysława Spychaja z pytaniem czy
podtrzymuje zgłoszony wniosek.
Radny potwierdził, Ŝe podtrzymuje wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji
Rozwoju Miasta.
W związku z tym Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek – „kto
jest za zmianą liczby osób uprawnionych do występowania z inicjatywą
uchwałodawczą z 300 mieszkańców na 200 mieszkańców Wągrowca”.
Rada Miejska wniosek radnego Mieczysława Spychaja oddaliła 9 – głosami „za”,
11 radnych było „przeciw” 1 radny „wstrzymał” się od głosowania.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr VII/50/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11
Szefowie nw. jednostek organizacyjnych przedłoŜyli radnym informacje o swojej
działalności w roku 2010:
- Pan Włodzimierz Naumczyk – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury,
- Pani Małgorzata Kranc – Dyrektor Muzeum Regionalnego,
- Pani Ewa Byczyńska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Pani Irena Woźniak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.
Pan Piotr Łuszcz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji był nieobecny na sesji.
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Radny Jarosław Wilk powiedział, Ŝe chciałby widzieć na sesji Pana Dyrektora
Łuszcza.
W związku z powyŜszym Rada Miejska 13 – głosami „za”, 1 głosem „przeciw”
przy 7 głosach „wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z działalności Ośrodka
Sportu i Rekreacji za 2010 r.
Sprawozdania z działalności ww. jednostek stanowią załączniki nr 12, 13, 14, 15
i 16 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedłoŜyła radnym informację z realizacji
w 2010 r.:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
Informacje stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu.
Rada Miejska bez uwag przyjęła ww. sprawozdania.

ad.pkt 13 i 14
Prezes Wągrowieckiego Towarzystwa Edukacyjno – Muzycznego - Pan Maciej
Zieliński zwrócił się do Rady Miejskiej z prośbą o pomoc organizacyjną
i współfinansowanie Wągrowieckiej Orkiestry Dętej załoŜonej przez
Stowarzyszenie w październiku 2010 r.. (uzasadnienie wniosku stanowi załącznik
nr 19 do protokołu).
Radny Mariusz Nowak poinformował radnych, Ŝe Joanna Zawieruszyńska
z Wągrowieckiego Klubu Karate „Tiger” zdobyła podczas Mistrzostw Europy
Dzieci i Kadetów w Karate JKA w Maastricht (Holandia), które odbyły się
w miniony weekend 21-22 maja br. tytuł Wicemistrzyni Europy w konkurencji
kumite indywidualne dziewcząt do 13 lat! Nie był to jedyny medal Joasi w tych
zawodach, bowiem wywalczyła ona – wraz z Kamilą Bracikowską
z Przeźmierowa oraz Julią Cukrowską z Bydgoszczy – takŜe brązowy medal
w kumite druŜynowym dziewcząt 12-13 lat, zostając tym samym najbardziej
utytułowaną
i najlepszą
zawodniczką
Polski w tych
zawodach.
W reprezentacji Polski przewodzonej przez radnego Mariusza Nowaka, barw
naszego kraju oraz dobrej marki wągrowieckiego karate bronili równieŜ: Daria
Wojtas, Eryk Szpotański, Damian Wojtas i Dominik Jerzewski z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Olimpijczyk” działającego przy gimnazjum miejskim
w Wągrowcu oraz Marta Nader i Aleksandra Wieczorek z WKK „Tiger”. Troje
z nich – Marta Nader, Aleksandra Wieczorek oraz Daria Wojtas wywalczyły
brązowe medale w konkurencji kumite druŜynowe dziewcząt 14-15 lat.
W Mistrzostwach tych startowało ponad 600 zawodników z 16 państw. Zawody
stały na bardzo wysokim poziomie. By zdobyć tytuł Wicemistrzyni Europy Asia
musiała stoczyć aŜ 6 walk, przegrywając bój o złoto z reprezentantką Rosji Julią
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Salakhową.
Radna Katarzyna Jahnz-Jenek pytała Burmistrza o sprostowania, które ukazało
się w ostatnim „Głosie Wągrowieckim”, czy było to ogłoszenie płatne.
Radny Marceli Kamiński zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta
o egzekwowanie od właścicieli agresywnych psów prowadzenia ich na smyczy
oraz zwrócił uwagę na problem zaśmiecania miasta ulotkami reklamowymi.
Burmistrz Miasta pogratulował radnemu Mariuszowi Nowakowi osiągniętego
sukcesu.
W odpowiedzi radnym stwierdził, Ŝe:
- sprostowanie, które ukazało się w „Głosie Wągrowieckim” było ogłoszeniem
płatnym,
- odnośnie problemu prowadzania psów bez kagańców przekaŜe StraŜy Miejskiej
aby baczniej przyglądnęły się temu problemowi i egzekwowali nieprzestrzeganie
tych zasad. W sprawie zaśmiecania miasta ulotkami reklamowymi wystąpi do
Urzędu Pocztowego z pismem o zajęcie się tym problemem.

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

Przewodnicząca obrad
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