Protokół nr X / 2011
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 25 sierpnia 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1630 .
Otwarcia obrad IV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał
Przewodniczący Rady Pan dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na
Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław Purczyński.
W obradach uczestniczyło 21 radnych na stan 21 radnych, co stanowiło quorum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Ponadto w obradach uczestniczyli:
-

Pan Stanisław Wilczyński – Burmistrz Miasta,
Pan Grzegorz Kamiński – Zastępca Burmistrza Miasta,
Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik Miejski,
Pan Marek Sturma – Sekretarz Miasta,

Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant – Małgorzata Samarzewska - Inspektor.
Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zapoznał zebranych z wnioskiem
Burmistrza Miasta dotyczącym zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
Ww. wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokółu.

Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji stanowił:
1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
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ad.pkt. 1
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu na 2011 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe Wojewoda Wielkopolski pismem
Nr FB.I-8.3111-215/11 z dnia 22 lipca 2011 roku zwiększył plan dotacji celowej na
zadania własne o kwotę 129 728 zł z przeznaczeniem na realizację programu
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
Kolejnym pismem Nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011 roku Wojewoda
Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 20 000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budŜetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zgodnie z zawartą umową Nr 32/U/400/386/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
do budŜetu wprowadza się dotację w wysokości 10 000 złz przeznaczeniem na
realizację przedsięwzięcia pn. Monitoring jakości wód jeziora Durowskiego.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w związku ze szkodą powstałą w Szkole
Podstawowej Nr 2 przyznało odszkodowanie w wysokości 1 476 zł. Środki w 100 %
pokryły wartość wyrządzonej szkody tj. wymiana szyby okiennej.
Do budŜetu po stronie dochodów wprowadza się kwotę 1 000 zł będącą spłatą
niesłusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, które to w dalszej kolejności
podlegają odprowadzeniu do budŜetu Wojewody.
Dochody własne zwiększa się o kwotę
w tym:
* rozliczenie usług świadczonych przez Zakład Komunikacji
Miejskiej Spółka z o.o.– zwrot do budŜetu na podstawie
przeprowadzonego audytu zewnętrznego zgodnie z § 9 ust.4
Porozumienia Wykonawczego
* opłaty za zajęcie pasa drogowego
* róŜne dochody dotyczące działu gospodarka mieszkaniowa
przekazane przez ZGM
* róŜne dochody związane z promocją miasta będące refundacją
poniesionych kosztów w latach 2007 - 2010
* odsetki od podatków i opłat lokalnych
PowyŜsze środki przeznacza się na zadania w następujących działach:
Transport i łączność
* zwrot do Gminy Wągrowiec naleŜnej dotacji w wyniku
przeprowadzonego audytu
2 830 zł
* rekompensata z tytułu świadczonych usług w zakresie
zbiorowego transportu pasaŜerskiego – wzrost stawki VAT
z 7% na 8 %
7 030 zł
* wydatki bieŜące związane z opłatą za odprowadzanie wód
opadowych
70 400 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
* wykonanie tarasu pomiędzy budynkiem remizy OSP a placem

126 500 zł
22 700 zł

10 000 zł
9 800 zł
44 000 zł
40 000 zł

80 260 zł

12 000 zł
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gier i zabaw dla dzieci - uzupełnienie brakujących nakładów na
realizację inwestycji
Edukacyjna opieka wychowawcza
* wkład własny na zakup podręczników w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
* modernizacja kabiny projekcyjnej, wymiana rozdzielnicy
prądowej w projektorni, zakup i instalacja ekranu

9 240 zł

25 000 zł

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków kierowników jednostek organizacyjnych
i związane są z prawidłową realizacją budŜetu. Zmianie ulega załącznik do uchwały
określający
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.
Radni: Alojzy Jessa,i Romuald Werda prosili o uszczegółowienie niektórych
dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały a dotyczących miedzy innymi:
- rozliczenia usług świadczonych przez Zakład Komunikacji Miejskiej,
- promocji miasta,
- doŜywiania dzieci w szkołach,
- monitoringu jakości wód j.Durowskiego,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych.
Szczegółowych wyjaśnień na pytania radnych udzielili: Skarbnik Miejski, Burmistrz
i Zastępca Burmistrza Miasta.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła
uchwalenia budŜetu na 2011 r.

uchwałę o zmianie uchwały w sprawie

Uchwała Nr X/60/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

ad.pkt. 2
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe postanowieniem z dnia 4 sierpnia
2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu i Senatu,
które odbędą się w dniu 9 października 2011 r. Zgodnie z at. 12 § 4 i § 10 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),
rada gminy tworzy obwody głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej najpóźniej w 35
dniu przed terminem wyborów, jeŜeli w dniu wyborów przebywać będzie w nich co
najmniej 15 wyborców. W Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, jak wynika ze spisów
wyborców sporządzanych w poprzednich wyborach, przebywa kaŜdorazowo około
100 wyborców. Koszty wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej pokrywane będą przez Skarb Państwa. Utworzenie
w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu odrębnego obwodu głosowania dla
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przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. jest
konieczne i uzasadnione.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego
obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października
2011 r.
Uchwała Nr X/61/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Na tym posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji zakończono.

Przewodniczący obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskie
w Wągrowcu
Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

