Protokół nr IV / 2011
Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 20 stycznia 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję Nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1715 .
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,
- Pan Stanisław Ziółkowski – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Pan Tomasz Hoffmann - specjalista
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 w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania
zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
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ad.pkt. 1
Specjalista – Pan Tomasz Hofmann w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania
zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Wniósł równieŜ autopoprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą
na zmianie zapisu § 3 z „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
realizuje się poprzez finansowe wspieranie klubów sportowych w zakresie
określonym w § 5.” na „Ustala się cel publiczny dla Gminy Miejskiej
Wągrowiec, który realizowany będzie poprzez:
1) osiąganie wysokich wyników sportowych przez kluby sportowe,
2) aktywne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych mieszkańców miasta
Wągrowca sprzyjające integracji Wspólnoty Samorządowej,
3) poprawę warunków organizacyjnych funkcjonowania klubów sportowych,
umoŜliwiającą zwiększenie liczby zawodników czynnie uprawiających sport
w klubach sportowych”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe w dniu 25 czerwca 2010 roku
została uchwalona ustawa o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), na mocy której
przepisy ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym przestały
obowiązywać. Ustawa o sporcie weszła w Ŝycie z dniem 16 października 2010 r.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego moŜe określić, w drodze uchwały, warunki i tryb
finansowania zadania własnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie,
wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza
osiągnąć. Sukcesy sportowe, jakie odnoszą wągrowieckie kluby, a co za tym idzie
coraz większy profesjonalizm ich funkcjonowania oraz duŜe zainteresowanie
mieszkańców naszego miasta wydarzeniami sportowymi generują koszty, których
dofinansowanie wymaga, w obecnym stanie prawnym podjęcia omawianej uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Krzysztof Poszwa pytał o stosunek omawianego projektu uchwały do przepisów
ustawy o poŜytku publicznym,
- Barbara Linetty pytała czy omawiany projekt uchwały podlegał konsultacjom
z klubami sportowymi,
- Bogdan Smykowski prosił o uszczegółowienie zapisu § 4 projektu uchwały,
- Alojzy Jessa pytał czy w bieŜącym roku z nadwyŜki budŜetowej część pieniędzy
zostanie przeznaczona na sport,
- Mieczysław Spychaj prosił o uściślenie zapisu w § 3 ust. 2 projektu uchwały –
„aktywne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych mieszkańców miasta
Wągrowca sprzyjające integracji Wspólnoty Samorządowej”
Na pytania radnych szczegółowych wyjaśnień udzielił Zastępca Burmistrz Miasta –
Pan Grzegorz Kamiński.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków oraz
trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwała Nr IV/23/2011 stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
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ad.pkt. 2
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Pan Stanisław
Ziółkowski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały
w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe Taryfy na okres od 1.04.2010 do
31.03.2011, będące podstawą wniosku, opracowane zostały na podstawie zasad określonych
w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. nr 123/2006 poz 858) zwanej dalej ustawą
oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), zwanego
dalej rozporządzeniem. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Wągrowcu prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw i
odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze
ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a takŜe
optymalizację kosztów.
W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:
• zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego
działania,
• umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych oraz
• przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie
sposobu realizacji obowiązków dostawców, ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania
dotyczące jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, w tym wymagań
bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę pozostawiono dwie odrębne grupy odbiorców
usług. Decydujący wpływ na takie rozwiązanie ma zróŜnicowanie kosztów obsługi odbiorcy
i stopień nierównomierności poboru wody i zrzutu ścieków oraz zróŜnicowanie opłat
środowiskowych.
Zakłada się na 2011 rok utrzymanie dostaw wody oraz ilości odebranych i oczyszczonych
ścieków. na poziomie roku minionego.
Podstawą do wnioskowanego pozostawienia aktualnie obowiązujących taryf jest
kalkulacja wykonana na podstawie;
• ewidencji księgowej przychodów i kosztów za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010
• prognozowanego wzrostu kosztów poszczególnych składników cenotwórczych
• przewidywanego wykonania rzeczowego.
Przewiduje się osiągnięcie minimalnego wyniku na sprzedaŜy wody i ścieków
komunalnych oraz niezbędnego, z uwagi na inwestycje i spłaty kredytów, zysku na
odprowadzaniu wód opadowych. Kalkulacja nie jest załącznikiem do wniosku.
Proponowana na okres od 01.04.2011 do 31.03.2012 rok taryfa przewiduje pozostawienie
na niezmienionym poziomie cen za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków, opłat
abonamentowych i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Alojzy Jessa i Marceli Kamiński pytali o moŜliwość obniŜenia cen wody i ścieków,
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- Mieczysław Spychaj pytał o zuŜycie wody przez Spółkę Aquapark,
- Katarzyna Jahnz-Jenek w sprawie odpłatności za wody opadowe. Poinformowała
radnych, Ŝe podobna uchwała w Poznaniu została zaskarŜona przez Spółdzielnię
Mieszkaniową i uchylona przez NSA.
Szczegółowych odpowiedzi na pytania radnych udzielił Dyrektor MPWiK – Pan
Stanisław Ziółkowski. Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnej Katarzynie Jahnz-Jenek
stwierdził, Ŝe opłatę za deszczówkę płacą jedynie przedsiębiorcy i zarządy dróg.
Natomiast pozostali odbiorcy nie płacą za wody opadowe od dachów.
Rada Miejska 19 głosami „za”, przy 2 – głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie przedłuŜenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr IV/ 24/2011 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 /

