Protokół Nr VI / 2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 29 marca 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.2020.
Otwarcia obrad VI 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 V/2011 z 24 lutego 2011 r. został przyjęty
przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję. Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych
o dokonanie zmiany kolejności omawiania punktów 11 i 12 ujętych w porządku
obrad.
Rada Miejska jednogłośnie przychyliła się do propozycji Przewodniczącego
obrad.
Radny Jarosław Wilk wnioskował o wykreślenie z porządku obrad punkt 9 –
„Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4”.
Uzasadniając zgłoszony wniosek powiedział, Ŝe projekt mpzp OSADA 4
zawiera duŜo punktów szczegółowych, których projekt uchwały nie powinien
zawierać m.in. dot. kolorystyki dachu, wysokości płotu, rodzajów dachów garaŜy
itp. powiedział takŜe, Ŝe jeŜeli plan ten zostanie uchwalony w takiej postaci to
mocno ograniczy pole manewru inwestorom, właścicielom działek i władzom
miasta.
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Przewodniczący obrad zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Miasta
o przedstawienie opinii odnośnie ww. projektu uchwały, który był bardzo
szczegółowo analizowany na posiedzeniu Komisji.
Radny Romuald Werda powiedział, Ŝe radni pozytywnie zaopiniowali ten projekt
uchwały. 9 – radnych głosowało „za, 1 radny był „przeciw, 1 „wstrzymał się” od
glosowania.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński. Powiedział,
Ŝe uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta to bardzo
skomplikowana procedura. Miasto od kwietnia 2008 r. zajmuje się opracowaniem
tego planu. Wymaga on szczegółowych uzgodnień, konsultacji z mieszkańcami
itp. Wykreślenie tego punku z porządku obrad dzisiejszej sesji spowoduje to, Ŝe
trzeba będzie od nowa wznowić procedurę związaną z uchwalaniem tego planu.
Istnieje równieŜ duŜe ryzyko, jeŜeli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany do tego
planu, to organ nadzoru moŜe nam tą uchwałę uchylić.
Wobec powyŜszego uzasadnienia Burmistrza Miasta radny Jarosław Wilk
wycofał wcześniej zgłoszony wniosek odnośnie wykreślenia z porządku obrad
punkt 9 – „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4”
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez
radnych 18 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących”.
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołu z V Sesji z 24 lutego 2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania i wykupu.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na 2011 r.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2011-2032.
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9. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4”.

planu

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec.
11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta
Wągrowca na lata 2004-2015 za lata 2009-2010.
12. Przyjęcie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta
Wągrowca na lata 2005-2016 za okres 2009-2010.
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.
- w dniu 12 marca był zaproszony przez Prezes Miejskiego Klubu Sportowego
„Lider” na zebranie otwarte członków Klubu,
- w marcu praca skupiała się w większości na załatwianiu bieŜących spraw
Rady. Poinformował o dwóch sprawach, które będą wiąŜące w działalności
Rady. Po pierwsze radny uczestniczący w róŜnych szkoleniach,
kursokonferencjach będzie musiał odprowadzić podatek w wys. 18%, zaś na
koniec roku wraz z PIT-em będzie musiał to uwzględnić w zobowiązaniu
podatkowym, czyli doliczyć dochód uzyskany z tej formy działalności. Po
drugie zwrócił się do przewodniczących komisji, by na posiedzeniach odnieść
się do propozycji opłaty w kwocie 500 zł za emisję sesji Rady Miejskiej.
Z uzyskanych informacji wynika, Ŝe radni negatywnie odnieśli się do tej
propozycji. W związku z tym jutro udzieli pisemnej odpowiedzi
zainteresowanej firmie,
- w dniu 16 kwietnia o godz. 11.00 w sali kina MDK odbędzie się uroczystość
wręczenia sztandaru i nadania imienia Hufcowi ZHP Franciszka
Grajkowskiego. Wągrowiecki Hufiec zwrócił się z prośbą, by we mszy św.
poprzedzającej uroczystość uczestniczył poczet sztandarowy. NaboŜeństwo
o godz. 9.15.
Poczet sztandarowy Rady Miejskiej był w poprzedniej kadencji
reprezentowany przez trzy osoby, z których dwie są radnymi tej kadencji. Są
to Pani Barbara Linetty i Pan Dariusz Bąk. W związku z tym zarekomendował
te osoby do pocztu tej kadencji i uzupełnić skład o osobę Pani radnej Danuty
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Strzeleckiej. Radna Barbara Linetty nie wyraziła zgody. Radna Danuta
Strzelecka przyjęła rekomendację. Radna Aleksandra Podemska
zarekomendowała do pocztu sztandarowego radną Katarzynę Jahnz-Jenek,
która tę rekomendację przyjęła.
Poczet sztandarowy VI kadencji będą tworzyć radni: Danuta Strzelecka,
Katarzyna Jahnz-Jenek i Dariusz Bąk.
-

-

zachęcił radnych do uczestnictwa w widowisku opartym na poezji Karola
Wojtyły w wykonaniu młodzieŜy miejskiego Gimnazjum. Widowisko
multimedialne poświęcone jest Janowi Pawłowi II w kolejną rocznicę śmierci,
a odbędzie się 2 kwietnia o godz. 20.30 w hali sportowej przy ZSP Nr 1.
Zaproszenie kierują Proboszcz ks. Kanonik Andrzej Rgielski i dyrektor tej
szkoły Jarosław Berent,
w miesiącu kwietniu przypada 71. rocznica zbrodni katyńskiej. Marszałek
Województwa Wielkopolskiego przesłał zaproszenie do uczestnictwa
w uroczystości, która odbędzie się 13 kwietnia br. Początek o godz. 12.00
w Kościele Ojców Dominikanów. Właśnie mszą św. w intencji Polaków
pomordowanych na Wschodzie rozpocznie się ta wzniosła uroczystość.
Serdecznie zaprosił do uczestnictwa, jako, Ŝe równieŜ mieszkańcy miasta
i powiatu padli ofiarą stalinowskiego ludobójstwa.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złoŜył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krzysztof Poszwa wnioskował aby sprawozdanie zawierało równieŜ
informację nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący nie głosował wniosku radnego poprosił o złoŜenie wniosku na
piśmie.

ad.pkt 4
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Piła.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe art. 1 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na jednostki samorządu
terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczania
spoŜycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spoŜywania,
inicjowania
i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spoŜywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu
pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw naduŜywania
alkoholu, a takŜe wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych
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i zakładów pracy. Art. 4 ustawy stanowi ponadto, Ŝe prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracji społecznej osób uzaleŜnionych od alkoholu naleŜy do zadań własnych
gmin. Zgodnie z art. 10 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań
publicznych moŜe być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia
jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym
jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy
finansowej. Podejmowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych jest szczególnie utrudnione wobec osób, które zgodnie
z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wymagają doprowadzenia do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub
innej właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu
terytorialnego – w przypadku, gdy nie jest właściwe doprowadzenie do miejsca
zamieszkania. Izba wytrzeźwień jest podmiotem najlepiej przygotowanym do
przyjmowania osób, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu albo zagraŜają Ŝyciu lub zdrowiu innych
osób. Izba zapewnia zachowanie odpowiednich warunków sanitarnohigienicznych i opiekę wykwalifikowanego personelu. Doprowadzanie oraz
przetrzymywanie osób nietrzeźwych w Komendzie Policji dezorganizuje pracę
Policji. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Piła umoŜliwi zapewnienie przez
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, przy
którym działa izba wytrzeźwień (Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi),
całodobowej gotowości dyŜurowej do przyjęcia osób nietrzeźwych z terenu
Miasta Wągrowca oraz prowadzenie w stosunku do nich przez ten Ośrodek
działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz innych działań o charakterze
profilaktycznym.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
Alojzy Jessa odnośnie liczby osób przewiezionych do Izby Wytrzeźwień - czy
w porównaniu z minionymi latami to tendencja wzrostowa czy spadkowa.
Mariusz Nowak pytał ile osób z Wągrowca w 2010 r. zostało przewiezionych do
Izby Wytrzeźwień do Piły.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w odpowiedzi radnym stwierdziła, Ŝe w 2010
r. zostało przewiezionych do Izby Wytrzeźwień 23 mieszkańców naszego miasta.
W odniesieniu do 2010 r. jest to tendencja wzrostowa.
Radny Krzysztof Poszwa zgłosił do omawianego projektu uchwały dwa wnioski:
- pierwszy dotyczył zmiany w zapisie § 1 po słowach – „Udziela się pomocy
finansowej Gminie Piła” – dopisać „z przeznaczeniem na zadanie w
zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień”
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PowyŜszy wniosek został przez Radę oddalony 10 radnych głosowało „za”
wnioskiem, 11 radnych było „przeciwnych”.
- drugi wniosek dotyczył dopisania dodatkowego § po § 1 o treści :
„Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady
rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu zawartym
pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec, a Gminą Piła”.
PowyŜszy wniosek został przez Radę przyjęty 12 radnych głosowało „za”
wnioskiem, 9 radnych było „przeciwnych”.
Rada Miejska 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
Uchwała Nr VI/38/2011 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1750.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 5
Zastępca Burmistrza - Pan Grzegorz Kamiński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania
i wykupu.
Komisja BudŜetowa 6 głosami za, 3 głosami przeciw przy 2 głosach
wstrzymujących poparła omawiany projekt uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 głosami za,
2 głosach wstrzymujących poparła omawiany projekt uchwały.

przy

Komisja Rozwoju Miasta 11 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym poparła
omawiany projekt uchwały.
Radny Mariusz Nowak pytał o koszty jakie poniosło miasto za usługę firmy Invest
Consulting.
Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński odpowiadając na pytanie radnego
stwierdził, Ŝe koszt doradcy finansowego wyniósł 19.000 zł brutto. Na kwotę tą
złoŜyła się analiza, pomoc przy wyborze agenta emisji (banku) oraz opracowanie
memorandum informacyjnego (obligatoryjny dokument dla banku).
Rada Miejska 15 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 5 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
zasad ich zbywania i wykupu.
Uchwała Nr VI/39/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 6
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 pozyskania środków finansowych przez
Urząd Miejski w Wągrowcu z BudŜetu Państwa - Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na budowę i przebudowę dróg w starej
części miasta, 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 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Wągrowca na lata 2010-2012.
Uchwała Nr VI/40/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
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
2 autopoprawki:
- pierwsza dotyczyła wprowadzenia do budŜetu po stronie dochodów dodatkowo
25.000 zł jakie nie zostały wykorzystane na realizację Projektu w 2010 roku
i które w bieŜącym roku przekazane z powrotem beneficjentowi. Przekazane
środki dotyczą realizacji projektu „Dobry start dla uczniów klas I-III wągrowieckich
szkół podstawowych” na zakup sprzętu informatycznego, programów
multimedialnych oraz zakupu 3 tablic do szkół podstawowych,
- druga autopoprawka dotyczyła wprowadzenia dotacji celowej w wysokości
2 140 zł w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej do realizacji projektu
partnerskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Pani Barbara Chodorowska – Skarbnik
Miejski stwierdziła, Ŝe Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pismem Nr
CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011 roku poinformował
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o wielkości dotacji na realizację zadań zleconych w zakresu administracji
rządowej. Dla miasta Wągrowca przypada kwota 29 863 zł i dotyczy realizacji
zadań związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań
w 2011 roku.
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-6.3111-11/11 z dnia 08 lutego 2011 roku
zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 1 130 700 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” zadania 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”. Koszt realizacji powyŜszego zadania to
kwota 4 050 700 zł.
Do planu budŜetu po stronie wydatków wprowadza się zadanie pn.
opracowanie dokumentacji budowy ulicy Marcinkowo i Taszarowo wraz
z łącznikiem do ulicy Grunwaldzkiej z kwotą 80 000 zł.
Środki w wysokości 3 000 000 zł na realizację powyŜszych zadań inwestycyjnych
pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych.
Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3.3111-12/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w oparciu o przyjętą przez Sejm ustawę budŜetową na 2011 rok poinformował
o ostatecznych kwotach dotacji przyznanych naszej jednostce. Wielkości te są
zgodne z przyjętymi przez Radę Miejską, a tym samym nie ma potrzeby
dokonania korekt.
Wielkością niezmienną pozostaje równieŜ dotacja z Krajowego Biura
Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Minister Finansów pismem Nr ST 3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku
poinformował Pana Burmistrza o rocznych kwotach poszczególnych części
subwencji ogólnej. Jak wynika z pisma Ministerstwa Finansów mniejsza jest
część oświatowa subwencji ogólnej i to o kwotę 707 346 zł.
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Rozwoju i Promocji Sportu pismem
Nr DRP-41-4528/11 z dnia 22 lutego 2011 roku poinformowało tutejszą jednostkę
o przyznaniu dofinansowania projektu pn. prowadzenie zajęć dla uczniów ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Koszt projektu to kwota
40 692 zł.
Na realizację tego zadania otrzymaliśmy 50 % tj. kwotę 20 346 zł.
Do budŜetu po stronie dochodów wprowadza się środki w wysokości 57 234 zł
jakie nie zostały wykorzystane na realizację Projektu w 2010 roku i które zostały
w bieŜącym roku przekazane z powrotem beneficjentowi. Przekazane środki
dotyczą realizacji projektu „Dobry start dla uczniów klas I-III wągrowieckich szkół
podstawowych” na zakup sprzętu informatycznego, programów multimedialnych
oraz zakupu 3 tablic do szkół podstawowych.
W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej do realizacji projektu partnerskiego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego wprowadza się dotację celową w wysokości 2 140 zł.
Zwiększa się dochody własne o kwotę 288 500 zł i tak:
dochody róŜne, które stanowią rekompensatę utraconych w 2010
roku dochodów z tytułu zwolnień jakie przysługują zakładom
pracy chronionej z podatku od nieruchomości. Środki przekazano
w miesiącu styczniu 2011 roku.
środki będące refundacją zrealizowanego zadania w zakresie

37 000 zł
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rozwoju turystyki i rekreacji poprzez modernizację kąpieliska
miejskiego oraz remont boiska z bieŜnią. Kwota 232 000 zł nie
wpłynęła w 2010 roku, a wynika z złoŜonego i przyjętego wniosku
o płatność.
dochody z Przedszkoli Miejskich (przekształcenie zakładów
budŜetowych w jednostki budŜetowe) pozostałość środków z
2010 roku.
Po stronie wydatków wprowadza się następujące zadania:
budowa drogi dojazdowej do Aquaparku wraz z parkingiem
i przebudową skrzyŜowania ul. Kościuszki i ul. Reja (budowa
ronda) Jest to końcowe rozliczenie zadania realizowanego w
2010 roku,
wkład własny w realizację projektu pn. prowadzenie zajęć dla
uczniów,
dotacja celowa dla Gminy Mieścisko z przeznaczeniem na
dofinansowanie bieŜącej działalności Zakładu Aktywności
Zawodowej w Gołaszewie, jako Ŝe z Wągrowca do Zakładu
dojeŜdŜają 4 niepełnosprawne osoby. Udzielenie dotacji nastąpi
zgodnie z wolą Rady Miejskiej wyraŜonej w uchwale Nr
V/30/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku.
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmniejszeń:
wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składki
na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz
wydatki rzeczowe zaliczane do działów: oświata i wychowanie
oraz edukacyjna opieka wychowawcza.
Zmniejszenia dokonano w uzgodnieniu z Dyrektorami
poszczególnych placówek szkolnych,
ubezpieczenie majątku gminy

232 000 zł

19 500 zł

178 000 zł

20 346 zł
5 714 zł

350 000 zł

60 000 zł

Celem zrównowaŜenia budŜetu wprowadza się do przychodów wolne środki
w wysokości 212 906 zł.
W ramach nakładów przewidzianych na realizację Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyodrębnia się dotację
celową dla Gminy Piła w wysokości 3 910 zł z przeznaczeniem na podejmowane
czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Wągrowca.
Ponadto dokonuje się korekty naliczeń na fundusz świadczeń socjalnych, jako Ŝe
na etapie planowania do naliczeń przyjęto kwotę 2 900 zł, tymczasem zgodnie
z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego
2011 roku jest to kwota nieco wyŜsza i wynosi 2 917,14 zł.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały, a mianowicie:
*
plan przychodów i rozchodów budŜetu – do przychodów wprowadza się
środki
pochodzące ze sprzedaŜy papierów wartościowych w wysokości 5 500 000 zł,
z tego 3 000 000 zł na realizację inwestycji i 2 500 000 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, a takŜe wolne
środki w wysokości 212 906 zł,
*
plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji
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rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami,
* plan dotacji udzielanej z budŜetu.
Biorąc powyŜsze pod uwagę proponowane zmiany są konieczne i uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budŜetu na 2011 r.
Uchwała Nr VI/41/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
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 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
dotychczas przyjętych zmian w budŜecie 2011 roku. Wprowadzone zmiany
w budŜecie 2011 roku oraz przesunięcie wykupu wyemitowanych obligacji z roku
2014 na rok 2011, jak równieŜ planowana w 2011 roku kolejna emisja obligacji
powodują konieczność dostosowania wielkości dochodów i wydatków
w następnych latach do nowych realiów finansowych. Dodatkowo wprowadza się
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zawartą na lata 2011-2014 umowę
dotyczącą ubezpieczenia osób i mienia Gminy Miejskiej Wągrowiec. 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 jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20112032.
Uchwała Nr VI/42/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe Rada Miejska w Wągrowcu
podjęła uchwałę Nr XIX/133/2008 w dniu 28 kwietnia 2008r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Osada 4” w Wągrowcu. Burmistrz Miasta Wągrowca
przeprowadził tryb formalny sporządzenia planu miejscowego zgodnie z art. 17
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
i przeprowadził strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
Burmistrz Miasta Wągrowca kolejno:
1) ogłosił o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu w miejscowej
gazecie „Tygodniku Wągrowieckim” w dniu 16 maja 2008 r. i na stronie
internetowej www.wagrowiec.eu oraz przez obwieszczenia, które były
wywieszone od 12 maja 2008 r. w gablotach urzędu, określając formę,
miejsce i termin składania wniosków do planu;
2) dnia 14.05.2008 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania
planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu
planu;
3) rozpatrzył w dniu 23 czerwca 2008 r. wnioski, o których mowa w pkt. 1;
4) dnia 11.02.2009 r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania
planu miejscowego właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zwrócił się o określenie
zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko;
5) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, uwzględniając ustalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wągrowca oraz zakres
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania
na środowisko podane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
6) w dniu 1 lutego 2010 r. uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej;
7) w dniu 13 sierpnia 2010 r. uzyskał pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska;
8) w dniu 20 maja 2010 r. uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu;
9) uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do
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uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu, właściwym
wojewódzkim konserwatorem zabytków, organami właściwymi do
uzgadniania projektu planu, właściwymi terytorialnie organami wojskowymi,
bezpieczeństwa państwa oraz właściwymi zarządami dróg;
10) w projekcie planu uwzględniono uwagi i zastrzeŜenia złoŜone na etapie
opiniowania i uzgadniania;
11) w dniach od 04.10.2010 r. do 25.10.2010 r. wyłoŜył projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu;
12) w dniu 19.10.2010 r. zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami;
13) w wyniku I wyłoŜenia wpłynęło 6 uwag do projektu planu;
14) w dniu 30 listopada 2010 r. Burmistrz Miasta Wągrowca rozpatrzył uwagi,
zgłoszone w trakcie wyłoŜenia planu i prognozy oddziaływania na środowisko
do publicznego wglądu, z których uwzględnił 4 uwagi;
15) w związku z wprowadzeniem zmian do projektu planu miejscowego
wynikających z rozpatrzenia uwag, w dniach od 24.01.2011 r. do 14.02. 2011
r. Burmistrz Miasta Wągrowca wyłoŜył ponownie projekt planu wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu;
16) w dniu 8 lutego 2011 r. zorganizował drugą dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami;
17) w wyniku II wyłoŜenia wpłynęły 2 uwagi do projektu planu;
18) w dniu 11 marca 2011 r. Burmistrz Miasta Wągrowca rozpatrzył uwagi,
zgłoszone w trakcie ponownego wyłoŜenia planu i prognozy oddziaływania na
środowisko
do publicznego wglądu, które nie zostały uwzględnione;
19) uwagi nieuwzględnione, w wyniku I i II wyłoŜenia, stanowią załącznik nr 3
do uchwały.
Przedstawiając projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Osada 4” w Wągrowcu – Burmistrz Miasta Wągrowca wnosi o nieuwzględnienie
zgłoszonych uwag. Uzasadnienie do uchwały spełnia wymagania art. 42 ust. 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. Przedkładany do uchwalenia projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
i podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt
uchwały.
Radny Jarosław Wilg zgłosił zapytania odnośnie zapisów:
- § 7 pkt. 4 – zakazu lokalizacji reklam powyŜej 1,5 m2,
- § 9 pkt. 8 – ograniczeń w kolorystyce dachów
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- § 9 pkt 11 – ograniczenia dot. wysokości ogrodzenia od strony terenów
publicznych – 1,5m,
- § 9 pkt 12 – zakazu budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
- § 9 pkt 14b – zakazu postawienia blaszanego garaŜu,
- § 20 ust. 1 punkt 1a – działka o powierzchni min. 600m2,
Odpowiedzi na zapytania radnego Jarosława Wilka udzielili Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Architektury – Pan Krzysztof Tchórzewski oraz projektant Pan
Michał Chlebowski. Stwierdzili, Ŝe w uchwale znalazły się właśnie takie zapisy
aby został zachowany na osiedlu Osada ład przestrzenny. Odnośnie zapisu § 20
ust. 1 punkt 1a stwierdził, Ŝe musi być on zgodny z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
i nie moŜna go zmienić.
Następnie radny Jarosław Wilk zgłosił następujące wnioski:
Pierwszy wniosek dotyczył zmiany zapisu § 9 pkt. 8 na „kolor pokrycia
dachowego – czerwony, brązowy, grafitowy lub zielony”.
PowyŜszy wniosek radnego został oddalony 5 radnych głosowało za wnioskiem,
13 było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Drugi wniosek dotyczył zmiany zapisu § 9 pkt 11 na „maksymalną wysokość
ogrodzenia od strony terenów komunikacyjnych – 1,5 m”.
PowyŜszy wniosek radnego został oddalony 5 radnych głosowało za wnioskiem,
13 było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Trzeci wniosek dotyczył zmiany zapisu § 9 punkt 14b – „dach skośny, jedno,
dwu lub wielospadowy”.
PowyŜszy wniosek radnego został oddalony 6 radnych głosowało za wnioskiem,
11 było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosowania.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący obrad przystąpił do głosowania.
W pierwszej kolejności poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia
zgodności
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.
996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Wągrowcu 14 głosami „za” przy 7
głosach „wstrzymujących” stwierdziła zgodność miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca - „Osada 4”,
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z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca (uchwała Nr XVI/100/2007 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2007 r.)
Uzasadnienie - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca „Osada 4” obejmuje teren wyznaczony w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na cele
zabudowy mieszkaniowej. Wyznaczone tereny obejmują równieŜ usługi, drogi
i zieleń urządzoną. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są zgodne z polityką przestrzenną określoną w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad rozwoju infrastruktury technicznej.
Kolejne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca – Osada 4”.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227,
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.
996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Wągrowcu po rozpatrzeniu
przedstawionych przez Burmistrza Miasta Wągrowca nieuwzględnionych
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca - „Osada 4” postanawia co następuje:
- 15 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” nie uwzględnić uwagi,
wniesionej w wyniku I wyłoŜenia planu, dotyczącej zmniejszenia szerokości
drogi oznaczonej na rysunku planu 4KDX do 4 metrów, w sposób umoŜliwiający
wydzielenie trzech działek budowlanych ze względu na konieczność
umoŜliwienia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym, w tym
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zapewnienia optymalnej obsługi
komunikacyjnej dla terenu projektowanej nowej zabudowy mieszkaniowej,
- 15 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” nie uwzględnić uwagi,
wniesionej w wyniku I wyłoŜenia planu, dotyczącej zmniejszenia szerokości
projektowanych publicznych dróg dojazdowych (oznaczenie na rysunku planu:
9KDD i 10KDD) oraz wprowadzenia jednokierunkowej organizacji ruchu, ze
względu na konieczność umoŜliwienia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej
w pasie drogowym, w tym sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto
ustalona szerokość pasa drogowego pozwoli na zapewnienie optymalnej obsługi
komunikacyjnej dla terenu projektowanej nowej zabudowy mieszkaniowej.
Ustanawianie organizacji ruchu, nie znajduje się w zakresie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164,
poz. 1587);
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- 14 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” nie uwzględnić uwagi,
wniesionej w wyniku II wyłoŜenia planu, polegającej na wyznaczeniu drogi
dojazdowej do działki nr ewid. 161/1, ze względu na zapewnienie w zapisach
planu (§ 9 pkt 16) moŜliwości wydzielania na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 10MN, dróg wewnętrznych o szerokości w liniach
rozgraniczających - min. 10,0 m. Ponadto działka nr ewid. 161/1 posiada juŜ
dostęp do drogi publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDD.;
- 14 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” nie uwzględnić uwagi,
wniesionej w wyniku II wyłoŜenia planu, polegającej na zaprojektowaniu
publicznego ciągu pieszo – jezdnego, oznaczonego na rysunku planu 4KDX,
aby przechodził przez działki nr 151 i 152/1 do ul. Leśnej ( w kierunku
północnym). Wyniki analizy układu komunikacyjnego, wykonanej na etapie
opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz II wyłoŜenia do publicznego wglądu wykazały, Ŝe zaproponowane
w projekcie rozwiązanie jest korzystniejsze ze względu na sytuację własnościową
nieruchomości przeznaczonej pod projektowany ciąg pieszo - jezdny (4KDX).
Uwzględniony został istniejący podział działki nr ewid. 179/2, przewidujący
realizację drogi w proponowanym przebiegu. Ponadto z analizy wynika, iŜ
realizacja włączenia do ul. Leśnej na łuku drogi skutkować będzie ograniczeniem
pola widoczności oraz wpłynie na pogorszenie warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Następne głosowanie dotyczyło rozstrzygnięcia w sprawie sposobu,
realizacji
zapisanych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Osada 4” inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz
o zasadach ich finansowania.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.
996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska w Wągrowcu 15 głosami „za” przy 6
głosach „wstrzymujących” rozstrzygnęła, co następuje:
§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej,
zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca - „Osada 4”, obejmują realizację następujących inwestycji:
1) sieć kanalizacji sanitarnej;
2) sieć kanalizacji deszczowej;
3) sieć wodociągowa;
4) drogi publiczne.
§2. 1. Zadania wymienione w §1 będą realizowane etapowo, z wyodrębnieniem
w I etapie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Docelowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych realizowane
będzie
sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg istniejących
oraz budowy dróg wyznaczonych w planie.
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§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą
zgodnie z zasadami i zapisami określonymi w wieloletnich planach
inwestycyjnych
i finansowych miasta Wągrowca, wieloletnich
planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz strategią rozwoju miasta Wągrowca.
Ostatnie głosowanie dotyczyło Uchwały – Rada Miejska w Wągrowcu
15 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” podjęła uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca „Osada 4”.
Uchwała Nr VI/43/2011 stanowi załącznik nr 9 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.
Radni otrzymali nowy projekt uchwały uwzględniający częściowo wnioski
zgłoszone na posiedzeniach stałych Komisji Rady.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej poinformowała radnych, Ŝe złoŜone wnioski
do statutu zostały uwzględnione w autopoprawkach Burmistrza Miasta. Komisja
nie głosowała omawianego projektu uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 6 głosami za,
1 głosie wstrzymującym poparła omawiany projekt uchwały.

przy

Komisja Rozwoju Miasta nie zajmowała się tym projektem uchwały.
Następnie radny Krzysztof Poszwa zgłosił następujące wnioski:
W Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 35/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2002 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec wprowadzić następujące zmiany:
1. w § 4 skreślić zapis pkt. 2
2. w § 31 pkt 2 otrzymuje brzmienie – „Klub tworzy co najmniej 4
radnych”,
3. § 73 skreśla się,
W Regulaminie Rady Miejskiej w Wągrowcu stanowiącym załącznik Nr 9 do
Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec wprowadzić następujące zmiany:
1. § 8 pkt 2 skreśla się,
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2. § 11 otrzymuje brzmienie „Jawność Sesji lub jej części moŜe zostać
wyłączona zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji
niejawnych.
3. § 37 otrzymuje brzmienie – „Inicjatywę uchwałodawczą posiadają
radni, komisje stałe Rady, Burmistrz oraz grupa 120 mieszkańców
Miasta posiadających czynne prawo wyborcze”.
Radna Katarzyna Jahnc – Jenek zgłosiła wniosek odnośnie wprowadzenia
zmiany w zapisie § 50 ust. 1 tj. zastąpieniu słów „10% liczby” na „120
mieszkańców”
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę.
Po przerwie Przewodniczący obrad wobec tak wielu zgłoszonych autopoprawek
zarówno przez Burmistrza jak i radnych zaproponował Radzie odstąpienie w dniu
dzisiejszym od głosowania nad omawianą uchwałą. Ponadto zaproponował
powołanie zespołu, który by szczegółowo zajął się opracowaniem nowego
projektu uchwały.
Radny Leszek Zdrzałka zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Poszwę.
Radny Dariusz Bąk zgłosił kandydaturę radnej Danuty Strzeleckiej.
Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Byczyński zgłosił kandydaturę radnej
Jadwigi Mianowskiej.
Radny Andrzej Gąsiorek zgłosił kandydaturę radnej Katarzyny Jahnz-Jenek.
Radni wyrazili zgodę na prace w zespole, który przygotuje pod obrady najbliŜszej
Sesji nowy projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy miejskiej
Wągrowiec.
Przewodniczący Rady poinformował równieŜ radnych, Ŝe w zespole tym
pracować będzie równieŜ Sekretarz Urzędu – Pan Marek Sturma oraz radca
prawny – Pani Marzena Borowińska.

ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zapoznał radnych ze sprawozdaniem
z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Wągrowca na lata 20042015” za okres 2009-2010.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zapoznał radnych z raportem
z realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Wągrowca na lata 20052016” za okres 2009-2010.
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Rada Miejska jednogłośnie bez uwag przyjęła ww. informację.

ad.pkt 13
Radny Krzysztof Poszwa pytał czy miasto posiada ofertę inwestycyjną, jeŜeli tak,
to chciałby się z nią zapoznać.
Radny Dionizy Macioszek pytał na jakim etapie jest postępowanie prokuratury
odnośnie kradzieŜy laptopa z gabinetu Burmistrza Miasta
Radny Mieczysław Spychaj pytał o kalkulację 1 litra śmieci w odniesieniu do
pojemności kontenerów.

ad.pkt 14
W odpowiedzi radnym Zastępca Burmistrza Miasta stwierdził:
- miasto od kilku lat posiada ofertę inwestycyjną i zostanie ona udostępniona
radnemu Krzysztofowi Poszwie,
- prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie kradzieŜy laptopa,
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego Spychaja aby ww. zapytanie złoŜył
na piśmie Burmistrzowi Miasta.

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

/ dr Władysław Purczyński /
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