Protokół nr III / 2010
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 28 grudnia 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1620, a zakończono o godz.1930.
Otwarcia obrad III 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 II / 2010 z 6 grudnia 2010 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad III Sesji
z zaproszeniem na Sesję.

Rady

Miejskiej

został

przesłany

radnym

wraz

Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński wnioskował o uzupełnienie porządku
obrad o 2 punkty:
-

Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu,

-

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.

Wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad o ww. punkty został przez
radnych przyjęty jednogłośnie.
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Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miejskiej z 6 grudnia 2010 r.
2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2010 rok.
3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji oraz deklaracji podatkowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu
działania Miejskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Wągrowca na lata 2011-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Zakładu
Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu.
11. Podjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych
Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wnioski.
15. Zakończenie.
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ad.pkt 1
Jak wyŜej

ad.pkt 2
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na
2010 r.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach stałych Komisji Rady, jednak
z uwagi na brak jej treści nie był przedmiotem głosowania na Komisjach.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budŜetu na 2011 r.
Uchwała Nr III /12/2010 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 3
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
i zwolnień w podatku od nieruchomości.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III /13/2010 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji oraz deklaracji podatkowych.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III /14/2010 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 5
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
W imieniu Burmistrza Miasta wniósł równieŜ 3 autopoprawki w załączniku nr 1 do
omawianego projektu uchwały:
- pierwsza dotyczyła punktu I w ust. 1 zastąpienia słów „do 30 stycznia i 30
czerwca danego roku” słowami „do 30 kwietnia danego roku”,
- druga dotyczyła wykreślenia w punkcie II ust. 4 punktu 5 o treści – „wniosek
spełnia warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz wsparcia
z budŜetu Gminy Miejskiej Wągrowiec”,
- trzecia dotyczyła punktu II w ust. 4 - początek zadnia naleŜy napisać z duŜej litery
oraz zamiany słowa „dokonuje” słowem „dokonują”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Mieczysław Spychaj wyraził swoje niezadowolenie z faktu, Ŝe w projekcie budŜetu
na 2011 r. nie zaplanowano środków na czyny społeczne,
- Jarosław Wilk zgłosił wniosek formalny odnośnie terminu składania wniosku
o realizację zadań w ramach inicjatyw społecznych tj. do 31 maja danego roku.
Rada Miejska 9 głosami „za”, 10 głosami „przeciw” przy 2 głosach
„wstrzymujących” oddaliła wniosek radnego Jarosława Wilka.
Rada Miejska 19 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” podjęła uchwałę sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Uchwała Nr III /15/2010 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji
i trybu działania Miejskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego.
W imieniu Burmistrza Miasta wniósł równieŜ autopoprawkę w załączniku nr 2 do
omawianego projektu uchwały polegająca na wykreśleniu w ust. 8 słów „7 dni”
i wpisaniu „14 dni”.
Stałe Komisje Rady bez uwag pozytywnie zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III /16/2010 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad.pkt 7
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Wągrowcu.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Radna Aleksandra Podemska zwróciła się do Burmistrza Miasta z propozycją
dotyczącą wprowadzenia opłat za korzystanie z toalety na Rynku.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnej stwierdził, Ŝe temat jest otwarty aby
wprowadzić opłaty. Nadmienił, Ŝe obawia się jednego, Ŝe część klientów będzie
korzystać z terenu przyległego, który do czasu zagospodarowania nie jest
oświetlony.
Rada Miejska 18 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr III /17/2010 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach
do godz. 1730.
ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032.
Wniosła równieŜ autopoprawki do omawianego projektu uchwały.
Wykaz autopoprawek stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Stałe Komisje Rady bez uwag zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały łącznie
z wniesionymi autopoprawkami.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032.
Uchwała Nr III /18/2010 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 9
Skarbnik Miejski - Pani Barbara Chodorowska w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na
2011 r. Następnie zapoznała Radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu nt. przedłoŜonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na
2011 r. - opinia pozytywna,
Kolejno Przewodniczący Stałych Komisji Rady przedstawili opinie w sprawie projektu
budŜetu na 2011 rok :
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – radna Barbara Linetty przedstawiła
opinię Komisji w sprawie projektu budŜetu na 2011 rok j.n.:
„BudŜet miasta Wągrowca na 2011 rok zamykający się po stronie dochodów
kwotą 53 404 363 zł jest wyŜszy od przyjętego budŜetu na bieŜący rok o 4,38%,
natomiast po stronie wydatków jest niŜszy o kwotę 517 551 zł.
Występująca nadwyŜka budŜetowa w kwocie 1 140 500 zł zostanie przeznaczona
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Na przyszłoroczny budŜet po stronie dochodów składają się:
• Subwencja ogólna, któreastanowi - 29,6 %
• udział w podatkach dochodowych PIT i CIT, który stanowi - 24,7 %
• dochody własne, które stanowią - 27,6 %
• dotacje celowe, które stanowią - 13,6 %.
Wydatki w projekcie budŜetu wynoszą ogółem 52 263 863 zł.
Największy udział w wydatkach mają:
• oświata i wychowanie – 18 824 964 zł, co stanowi - 36,0 % budŜetu
• pomoc społeczna – 12 267 559 zł, co stanowi - 23,5 % budŜetu
• administracja publiczna – 5 635 264 zł co stanowi 10,8 % budŜetu.
Natomiast mniejszy udział w wydatkach stanowią działy:
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
• kultura fizyczna i sport – to dział, który w bieŜącym roku i w latach poprzednich
stanowił udział w wydatkach.
Komisja BudŜetowa odbyła 2 posiedzenia, podczas których analizowała projekt
budŜetu miasta na 2011 rok,. Po raz pierwszy podczas wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych tj. 9 grudnia br., ostatni raz 16 grudnia z udziałem Z-cy Burmistrza –
Pana Grzegorza Kamińskiego, Skarbnika Miejskiego - Pani Barbary Chodorowskiej,
która w poprzednich posiedzeniach równieŜ uczestniczyła.
Komisja BudŜetowa jak równieŜ pozostałe Komisje nie wypracowały Ŝadnych
wniosków w sprawie zmian w budŜecie na 2011 rok.
Reasumując powyŜsze, projekt budŜetu na przyszły rok Stałe Komisje Rady
przyjęły bez uwag. Komisja BudŜetowa jednogłośnie przyjęła projekt budŜetu miasta
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na 2011 rok. Na 9 członków komisji biorących udział w głosowaniu, 9 głosowalo za
jego przyjęciem.
Komisja BudŜetowa uwaŜa, Ŝe projekt budŜetu miasta Wągrowca na 2011 rok jest
dokumentem dobrze opracowanym, spójnym, przejrzystym, a zakładana nadwyŜka
budŜetowa świadczy o prawidłowym gospodarowaniu finansami.”
Przewodniczący Komisji Rozwoju – radny Romuald Werda poinformował
radnych, Ŝe członkowie Komisji na dwóch posiedzeniach zajmowali się analizą
projektu budŜetu miasta na 2011 rok. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2011 r.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Polityki Społecznej – radna
Jadwiga Mianowska poinformował Radę, Ŝe Komisja debatowała nad projektem
budŜetu miasta na 2011 r. na dwóch posiedzeniach i nie wniosła Ŝadnych wniosków.
Komisja 6 głosami za przy 2 glosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie budŜetu miasta na 2011r.
Kolejno głos zabrała Skarbnik Miejski – Pani Barbara Chodorowska i przedstawiła
radnym autopoprawki Burmistrza Miasta do omawianego projektu uchwały.
Wykaz autopoprawek Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny Romuald Werda zwrócił się do Pani Skarbnik Barbary Chodorowskiej
o uściślenie zgłoszonej 4 autopoprawki dotyczącej zmniejszenia rezerwy celowej na
realizację zadań publicznych z zakresu sportu (strona 25 uzasadnienia) o kwotę –
300 000 zł. oraz zwiększenia promocji Wągrowca przez sport (strona 18
uzasadnienia o kwotę 300 000 zł.
Odpowiadając radnemu stwierdziła, Ŝe autopoprawka dotyczy dotacji do Klubu
Sportowego „Nielba” (przesunięcie z rezerwy celowej do promocji Wągrowca przez
sport).
Głosowanie autopoprawek Burmistrza Miasta przeprowadził Przewodniczący Rady dr Władysław Purczyński jak niŜej:
Rada Miejska postanowiła:
•
•
•

•

19 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” - dopisać realizację
projektu pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów
turystycznych miasta”
– 372 920 zł,
jednogłośnie dopisać realizacje projektu pn. „Dobry start dla uczniów klas I-III
wągrowieckich szkół podstawowych”
– 139 930 zł,
jednogłośnie – wykreślić na stronie 43 uzasadnienia zadanie pn. wniesie
wkładu do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych 357 000 zł,
Całość wkładu finansowego w kwocie 714 000 zł zostanie ujęta w budŜecie na
2012 rok
jednogłośnie - zmniejszyć rezerwę celową na realizację zadań publicznych z
– 300 000 zł,
zakresu sportu (strona 25 uzasadnienia) o kwotę
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•
•

Zwiększyć promocję Wągrowca przez sport (strona 18 uzasadnienia o kwotę
300 000 zł.
19 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” - w § 10 projektu
uchwały w § 1 przy upowaŜnieniach dopisać kwotę
– 500 000 zł,
jednogłośnie - zmniejszyć o 13 580 zł dotację przedmiotową dla Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej i o tę kwotę zwiększyć rezerwę ogólną.

Dochody po autopoprawkach na 2011 rok wynosić będą
Wydatki po autopoprawkach na 2011 rok wynosić będą

– 53 917 213 zł
– 52 419 713 zł

Przychody po autopoprawce na 2011 rok wynosić będą
Rozchody bez zmian

–
–

350 000 zł
1 847 500 zł

Po zakończeniu głosowania autopoprawek Przewodniczący obrad poddał pod
głosowanie projekt budŜetu miasta na 2011 r. łącznie z wcześniej przyjętymi
autoporawkami
Rada Miejska 19 – głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta na 2011 r.
Uchwała Nr III/19/2010 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 10
Zastępca Burmistrza Miasta – Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału
zakładowego
Zakładu
Komunikacji
Miejskiej
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością w Wągrowcu
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III/20/2010 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 11
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan dr Władysław Purczyński zaproponował
radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów
osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Wągrowcu.
Rada Miejska 19 – głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących” podjęła ww.
uchwałę.
Uchwała Nr III/21/2010 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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ad.pkt 12
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr III /22/2010 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 13
1. Radna Aleksandra Podemska zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem
dotyczącym odpłatności za korzystanie z lodowiska przez uczniów z Gimnazjum
Gminnego ( w trakcie lekcji wychowania fizycznego).
2. Radny Dionizy Macioszek pytał – co miasto ma do zaproponowania mieszkańcom
Wągrowca w wieczór sylwestrowy.
3. Radny Krzysztof Poszwa przedstawił oświadczenie w imieniu Klubu Radnych PO
nt. uchwalonego budŜetu na 2011 rok. Stwierdził, Ŝe nie jest to budŜet marzeń.
Wyraził zadowolenie z faktu podjęcia prac nad strategią promocji miasta.
Oświadczył, ze Klub Radnych PO zdecydował się poprzeć budŜet na 2011 rok –
stwierdził, Ŝe jest to ich kredyt zaufania. Pani Skarbnik podziękował za fachowe
opracowanie dokumentu.
Ponadto zwrócił się do Burmistrza Miasta z wnioskami o:
- rozwaŜenie moŜliwości zwolnienia honorowych dawców krwi z opłat za
pobyt w Aquaparku,
- przygotowania zestawienia z 4 lat odnośnie dochodów z tytułu opłaty
targowej oraz wykonanych w tym okresie inwestycji na rzecz poprawy
warunków pracy sprzedającym,
- zaktualizowania Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec,
- modernizacji drogi w Durowie oraz pytał czy miasto posiada plany co do
rozwoju tej części miasta.
4. Jarosław Wilk prosił uściślenie zapisu § 10 uchwały w sprawie budŜetu na 2011 r.
dot. upowaŜnień Burmistrza Miasta do zaciągania poŜyczek i emisji papierów
wartościowych.

ad.pkt 14
Burmistrz Miasta odpowiadając radnym stwierdził, Ŝe:
- dyrektorzy gimnazjum gminnego i miejskiego powinni miedzy sobą uzgodnić
warunki korzystania z lodowiska,
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-

-

-

miasto odstąpiło od organizacji wieczoru sylwestrowego na terenie boiska
Szkoły Podstawowej Nr 4 z uwagi na małą liczbę uczestniczących. Odbędzie
się jedynie przy współudziale Hotelu Pietrak pokaz sztucznych ogni nad
jeziorem,
nie będzie bezpłatnych wejściówek do Aquaparku (zapewnił, Ŝe wniosek
honorowych dawców krwi zostanie rozpatrzony),
zestawienie odnośnie wpływów z tytułu opłaty targowej oraz inwestycji na
bazarach zostanie opracowane,
ostatnia zmiana w Statucie naszej gminy miała miejsce w 2008 roku. JeŜeli
będą propozycje odnośnie aktualizacji tego dokumentu zapewne zostaną
rozpatrzone,
odnośnie inwestycji drogowych - wspólnie będziemy ustalać ich plan realizacji
na przyszłe lata,

Skarbnik Miejski Pani Barbara Chodorowska udzieliła odpowiedzi na pytanie radnego
Jarosława Wilka odotyczące upowaŜnień Burmistrza do zaciągania kredytów i emisji
obligacji. Stwierdziła, Ŝe nie jest to nic innego jak konto debetowe. Natomiast decyzje
co do emisji obligacji podejmuje wyłącznie Rada Miejska
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