Protokół nr V / 2011
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 24 lutego 2011 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz.1900.
Otwarcia obrad V 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 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Mariusz Nowak.
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 protokoły Nr III/2010 z 28 grudnia 2010 r. i Nr IV/2011 z 20
stycznia 2011 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.
Porządek obrad V Sesji
z zaproszeniem na Sesję.

Rady

Miejskiej

został

przesłany

radnym

wraz

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek radnego Mieczysława Spychaja
w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej Gminy Miejskiej
Wągrowiec. Wniosek uzasadniał tym, Ŝe ww. projekt uchwały nie został dość
wnikliwie przedstawiony radnym, co powoduje potrzebę ponownych konsultacji
i rozpatrzenia.
Wniosek radnego Mieczysława Spychaja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Zastępca Burmistrza – Pan Grzegorz Kamiński odniósł się do wniosku
radnego Mieczysława Spychaja. Uzasadniając pozostawienie tego projektu uchwały
w porządku obrad stwierdził, Ŝe moŜe nie do końca zostało powiedziane jak będzie
funkcjonowała ta uchwała po przyjęciu przez radnych. Powiedział, Ŝe jest wiele
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sposobów ustalania cen, opłat i róŜnego rodzaju innych obciąŜeń, które leŜą w gestii
szeroko rozumianego Urzędu Miejskiego. Wyjaśnił m.in. jak wygląda to w przypadku
ustalania cen przez osoby prawne podlegające miastu tj. przez spółki komunalne.
Powiedział równieŜ, Ŝe kolejna grupa cen, opłat i innych obciąŜeń wynika z ustaw,
które są przyjęte i funkcjonują w obrocie prawnym w naszym kraju. Wymienił jakie
najbardziej strategiczne ceny ustala rada: za wodę i ścieki, opłatę targową, podatki
lokalne, ceny biletów ZKM itp. Kolejną grupę stanowią ceny i opłaty za usługi
komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń
uŜyteczności publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec, o których mowa w omawianym
projekcie uchwały. Są to opłaty o mniejszym znaczeniu dla miasta i budŜetu, które
dany samorząd wprowadza. W związku z tym, Ŝe miasto przymierza się do ustalenia
cen za korzystanie z w-c przy Rynku pojawił się problem, który wynika z niejasnych
niespójnych przepisów, kto ma tę cenę ustalić. Analizując róŜne interpretacje prawne
stwierdzono, Ŝe naleŜy ją ustalić w oparciu o art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej
Dodał równieŜ, Ŝe na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przewidzieć jakie jeszcze
opłaty w najbliŜszej przyszłości trzeba będzie wprowadzić np. za korzystanie z sal
gimnastycznych, audiowizualnych w szkołach, lodowiska itp. dlatego zaproponowano
Radzie Miejskiej uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnień do
ustalania właśnie tych cen i opłat (uchwała ta pozwoli łatwiej, sprawniej i bardziej
elastycznie
reagować na potrzeby rynku). Zadeklarował równieŜ, Ŝe kaŜde
zarządzenie burmistrza w sprawie ustalenia cen i opłat wraz z kalkulacją będzie
konsultowane ze Stałymi Komisjami Rady (ustalane ceny nie mogą przynosić zysku
– zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej cena musi być skalkulowana tak aby
maksymalnie pokryła koszty). Kończąc wystąpienie zaapelował do radnych
o pozostawienie punku 16 w porządku obrad.
Radny Alojzy Jessa zaproponował aby w protokole znalazł się zapis – „Projekt opłat
i cen ustanawianych w ramach zarządzenia Burmistrza w wyniku
wcześniejszego powierzenia tego zakresu działania tutejszą uchwałą będzie
kaŜdorazowo konsultowany z komisjami branŜowymi Rady Miejskiej”.
Kolejno głos zabrał radny Krzysztof Poszwa. Powiedział, Ŝe w tym dokumencie nie
ustalono precyzyjnie jakich to opłat będzie dotyczyć oraz, Ŝe Komisja BudŜetowa do
projektu tej uchwały odniosła się negatywnie. W związku z powyŜszym w imieniu
Klubu Radnych Platforma Obywatelska zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku
obrad punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi
Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o
charakterze uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
uŜyteczności publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek
radnego Mieczysława Spychaja w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 16
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uŜyteczności
publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec, który 9 – głosami „za”, 10 - „przeciw”, przy
1 głosie „wstrzymującym” nie uzyskał poparcia.
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty przez radnych 12
głosami „za”, 7 „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym”.
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Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1. Sprawy regulaminowe
 otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
 wybór sekretarza obrad,
 przyjęcie protokołów z III Sesji z 28 grudnia 2010 r. i Nr IV z 20 stycznia 2011 r.
2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Wągrowcu na 2011 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady
Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2011-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2011-2014”.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach
2008-2013.
13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20112016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej, przyznanych pod warunkiem zwrotu.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca
uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uŜyteczności
publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na wnioski.
19. 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 11 stycznia odbył naradę z przewodniczącymi stałych Komisji celem
ustalenia liczby posiedzeń poszczególnych komisji w 2011 r. oraz omówienia
spraw regulaminowych. W spotkaniu uczestniczyli takŜe Wiceprzewodniczący
Pan Zbigniew Byczyński i Przewodniczący Klubu Radnych – Pan Krzysztof
Poszwa,
- w dniu 21 i 22 stycznia na zaproszenie Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2
i Liceum Ogólnokształcącego uczestniczył w zorganizowanych przez te szkoły
studniówkach,
- w dniu 24 stycznia wraz z burmistrzem i wiceburmistrzem złoŜyli kwiaty i zapalili
znicze przy grobach poległych Ŝołnierzy Wojska Polskiego i Ŝołnierzy radzieckich
na cmentarzu nowofarnym z okazji wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej,
- w dniu 25 stycznia wraz z radnymi wziął udział w otwarciu Aquaparku,
- w dniu 28 stycznia wraz z radnymi uczestniczył w spotkaniu noworocznym na
zaproszenie burmistrza,
- w styczniu i lutym pełnił cotygodniowe dyŜury w biurze rady i załatwiał bieŜące
sprawy, w tym m.in. oświadczenia majątkowe. Przyjął dwóch interesantów
w sprawach mieszkaniowych.

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 prosił o udzielenie wyjaśnień w sprawie ogłoszonych
przetargów na wykonanie remontów ulic w naszym mieście.
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Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński powiedział, Ŝe w mieście mamy dwa
rodzaje dróg utwardzone i gruntowe. Jeden przetarg dotyczył remontów dróg
utwardzonych, a drugi przetarg dotyczył równania dróg gruntowych.

ad.pkt 4
Przewodniczący obrad – dr Władysław Purczyński zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Miejskiej w Wągrowcu na 2011 rok.
Uchwała Nr V/25/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

ad.pkt 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Alojzy Jessa zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Wągrowcu na 2011 r.
Zgłosił równieŜ autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w załączniku do
omawianego projektu uchwały wyrazów „Pana” przed wyrazami „Burmistrz”.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/26/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 6
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – radna Barbara Linetty zaproponowała radnym
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji BudŜetowej Rady
Miejskiej Wągrowcu na 2011 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała V/27/ 2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 7
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Romuald Werda zaproponował
radnym podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju
Miasta Rady Miejskiej Wągrowcu na 2011 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
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Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała V/28/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

ad.pkt 8
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – radna
Jadwiga Mianowska zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Wągrowcu na 2011 r.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła ww. uchwałę.
Uchwała Nr V/29/2011 stanowi załącznik nr 9 do protokołu

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej - Pani Danuta Tomaszewicz - Buchholz
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy
z dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą sobie wzajemnie bądź
innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielić pomocy, w tym pomocy
finansowej. Gmina Mieścisko jest organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej
w Gołaszewie, w którym zatrudnione są osoby niepełnosprawne w celu aktywizacji
zawodowej i przygotowania do Ŝycia w otwartym środowisku. Zakład Aktywności
Zawodowej w Gołaszewie (ZAZ) zatrudnia osoby niepełnosprawne z terenu gmin:
Mieścisko (12 osób), Wągrowiec (4 osoby), Skoki (2 osoby), Mieleszyn (2 osoby),
Kłedzko (3 osoby) i Miasta Wągrowiec (4 osoby). Zgodnie z ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty
działalności ZAZ są dofinansowane ze środków PFRON w wysokości 85 % kosztów
ogółem. Pozostałe 15 % kosztów organizator musi sfinansować ze środków
własnych lub innych źródeł. Jak wynika z pisma Wójta Gminy Mieścisko, z budŜetu
tamtejszej Gminy dofinansowana jest działalność bieŜąca ZAZ w wysokości 1428.46
zł/rok w przeliczeniu na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w jednostce.
W związku z powyŜszym Wójt Gminy Mieścisko zwrócił się z wnioskiem do
Burmistrza Miasta Wągrowca o udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko
w wysokości proporcjonalnej do ilości zatrudnionych osób z terenu Gminy Miejskiej
Wągrowiec tj. 5 713.84 zł za rok 2011 r. Biorąc powyŜsze pod uwagę podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Mieścisko.
Uchwała Nr V/30/2011 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Polityki Społecznej - Pani Danuta Tomaszewicz - Buchholz
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miejskiej Wągrowiec na lata 2011-2015.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego nałoŜyła na Radę Gminy obowiązek uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Proponowany 5-letni program obejmuje:
1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu
mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale
socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
2. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
3. Planowana sprzedaŜ lokali w kolejnych latach.
4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obnizani8a czynszu.
5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy w kolejnych latach.
6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
7. Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieŜącej
eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli,
a takŜe wydatki inwestycyjne.
8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Wągrowiec na
lata 2011-2015.
Uchwała Nr V/31/2011 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 11
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie „Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2011-2014”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe art. 10 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na gminy, jako zadanie własne, obowiązek
prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających
z uŜywania narkotyków. Obejmują one:
• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzaleŜnionych,
• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych
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oraz uwzględnia kierunki działań wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii. Program ten uchwalany jest przez radę gminy, a na jego realizację
przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych. Z uwagi na powyŜsze, konieczne jest podjęcie uchwały
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 20112014.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Radny Jarosław Wilk powiedział, Ŝe Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
opiera się na analizie przeprowadzonej wśród uczniów. W związku z tym pytał czy
problem narkomanii nie dotyczy równieŜ osób dorosłych, ile osób jest pod opieką
poradni oraz ile osób zostało wyleczonych.
W odpowiedzi radnemu Pani Lidia Kozdęba stwierdziła, Ŝe ankieta została
przeprowadzona wśród uczniów klas: VI szkół podstawowych, II klasy gimnazjum
i I klasy liceów oraz przeprowadzono ankietę uliczną wśród osób dorosłych, w której
uczestniczyło 80 osób dorosłych. Nie udzieliła odpowiedzi na pytanie ile osób jest
pod opieką placówki terapeutycznej poniewaŜ Ośrodek nie prowadzi terapii osób
zaleŜnych od narkotyków. Poinformowała radnego, Ŝe taką terapię prowadzi
Poradnia Leczenia UzaleŜnień przy ulicy Skockiej w Wągrowcu.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie „Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014”.
Uchwała Nr V/32/2011 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził 20 minutową przerwę w obradach
do godz. 1745.
ad.pkt 12
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
terenie miasta Wągrowca w latach 2008-2013.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe stosownie do zapisów
znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są
przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
Ustawodawca nakłada na gminy obowiązek tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez opracowanie
i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie. Niniejszy program powinien wpisywać się w Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach
2008- 2013. Zaistniałe zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
powodują konieczność dokonania korekty w zapisach Strategii, celem uwzględnienia
podejmowania nowych działań na rzecz osób dotkniętych przemocą i sprawców
przemocy. Wobec powyŜszego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na terenie miasta Wągrowca w latach 2008-2013.
Uchwała Nr V/33/2011 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Wniosła równieŜ do omawianego projektu uchwały autopoprawki: w § 2 ust. 1
w punkcie 4 – wyraz szkoły napisać z małej litery i w punkcie 8 wyraz prokuratorzy
równieŜ z małej litery oraz zmieniono kolejność ostatnich dwóch paragrafów – po § 5
powinien być § 6 i § 7.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe stosownie do zapisów
znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, zadania w tym zakresie realizowane są przez organy administracji
rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Do zadań własnych gminy naleŜy
w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym m.in. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zgodnie z art. 9a ust.15 w/w
ustawy Rada Miejska określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki
jego funkcjonowania. Powołanie Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Wągrowcu składającego się z przedstawicieli róŜnych podmiotów działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwoli na szybsze i skuteczniejsze
podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz
środowisk zagroŜonych przemocą. Zadaniem Zespołu będzie integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach i moŜliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Wobec
powyŜszego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Radny Krzysztof Poszwa zwrócił uwagę, Ŝe podstawą prawną tej uchwały jest
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która mówi, Ŝe w skład zespołu
interdyscyplinarnego mogą wchodzić takŜe przedstawiciele innych podmiotów
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaproponował radnym
aby właśnie ten ustawowy zapis znalazł się w naszej uchwale, co pozwoli na
rozszerzenie katalogu osób, które mogą pomóc w tej materii. Kończąc wypowiedz
zgłosił wniosek o dopisanie w § 2 po ust. 1 kolejnego ustępu o treści – „W skład
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Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić takŜe przedstawiciele innych
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak odnosząc
się do wypowiedzi i wniosku radnego Krzysztofa Poszwy powiedziała, Ŝe zapis
kolejnego ustępu w § 2 mówi, Ŝe do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być
zapraszane osoby, które zajmują się problematyką przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Stwierdziła, Ŝe projekt omawianej uchwały nie zawęŜa katalogu osób,
które mogą wchodzić w skład Zespołu.
Radny Krzysztof Poszwa powiedział, Ŝe inną kwestią jest bycie członkiem Zespołu,
a inną kwestią jest bycie osobą zaproszoną na potrzeby Zespołu.
Sekretarz Miasta – Pan Marek Sturma powiedział, Ŝe zapisów ustawowych nie
moŜemy cytować w naszych uchwałach, czy w przepisach wykonawczych niŜszego
rzędu. Po to jest ustawa, aby ona rozstrzygała juŜ o pewnych kwestiach. Skoro
ustawodawca nie zezwala nam na doprecyzowanie pewnych kwestii, to kwestie
ustawowe są jak gdyby obowiązujące i mając ustawę jako przepis wyŜszego rzędu
moŜemy go zawsze stosować. Nie ma potrzeby przenoszenia tego zapisu do naszej
uchwały, poniewaŜ ustawa i tak obowiązuje.
Radna Katarzyna Jahnz-Jenek zwróciła uwagę, Ŝe jeŜeli nie znajdzie się
w naszej uchwale zapis o który wnioskuje Pan Krzysztof Poszwa to uchwała będzie
zawęŜać to co jest w ustawie, a to jest niedopuszczalne.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wcześniej
zgłoszony wniosek przez radnego Krzysztofa Poszwę dotyczący dopisania w § 2 po
ust. 1 kolejnego ustępu o treści – „W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą
wchodzić takŜe przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Rada Miejska wniosek radnego Krzysztofa Poszwy przyjęła 19 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym”.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały
z wcześniej przyjętym wnioskiem - Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciwnym” podjęła uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr V/34/2011 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
Wniosła równieŜ do omawianego projektu uchwały autopoprawki w załączniku na
stronie 7 w punkcie 2.2 Cele Programu w podpunkcie 2) na końcu zdania słowo
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„przemocy” zastąpić słowem „pomocy” oraz na stronie 3 w punkcie 1.2
Charakterystyka zjawiska pomocy – na końcu zdania ‘WyróŜnia się następujące
rodzaje przemocy” dodać słowa „w szczególności”
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt.
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadania w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych
m.in. w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Do zadań własnych gminy naleŜy
w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym m.in. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Niniejszy dokument uwzględnia
zasady współpracy i integracji wielu podmiotów działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działanie zespołu
interdyscyplinarnego. Celem współpracy będzie profesjonalne udzielanie pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
Uwzględniając obowiązujące przepisy podjęcie uchwały jest zasadne.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
Uchwała Nr V/35/2011 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

ad.pkt 15
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Irena Woźniak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, przyznanych pod
warunkiem zwrotu.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdziła, Ŝe zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej rada gminy określa w drodze uchwały zasady
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, w formie m.in. pomocy
rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, będących w zakresie zadań
własnych gminy, przyznanych pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeŜeli
dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza
kwotę kryterium dochodowego.
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej
spoczywa na:
- osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej;
- spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń z pomocy społecznej - z masy
spadkowej;
- małŜonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń
z pomocy społecznej- jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków
z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny
korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.
Osoby i rodziny, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, korzystające
z pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i celowych przyznanych przez ośrodek
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pomocy społecznej, zostaną zobowiązane do zwrotu otrzymanego świadczenia na
zasadach określonych w uchwale, co nie spowoduje znacznego obniŜenia ich
sytuacji materialnej. W związku z tym podjęcie uchwały umoŜliwi udzielenie pomocy
osobom i rodzinom przejściowo znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej, a których
dochód przekracza kryterium dochodowe, uprawniające do korzystania z pomocy
społecznej.
Stałe Komisje Rady pozytywnie bez uwag zaopiniowały omawiany projekt uchwały.
Rada Miejska 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” podjęła uchwałę
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
przyznanych pod warunkiem zwrotu.
Uchwała Nr V/36/2011 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ad.pkt 16
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak w imieniu
Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie powierzenia
Burmistrzowi Miasta Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały stwierdził, Ŝe stosownie do postanowień art. 4
ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego moŜe powierzyć uprawnienie do określania cen w zakresie
przywołanym w uchwale organowi wykonawczemu. Poprzez przekazanie
burmistrzowi miasta tych kompetencji uzyskuje się większą elastyczność w zakresie
polityki cenowej w obszarze gospodarki komunalnej, a tym samym zapewnia większą
efektywność podejmowanych decyzji. Organ wykonawczy, z racji samodzielności
działania, moŜe zdecydowanie szybciej niŜ organ stanowiący reagować na
zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i potrzeby budŜetowe. Wobec istnienia
podstaw formalnych oraz przesłanek merytorycznych podjęcie niniejszej uchwały jest
w pełni uzasadnione.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – Pan Romuald Werda poinformował Radę,
Ŝe członkowie Komisji 6 głosami za, 4 – głosami przeciw przy 2 głosach
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej – Pani
Jadwiga Mianowska poinformowała Radę, Ŝe członkowie Komisji 5 głosami za, przy
1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowali omawiany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji BudŜetowej – Pani Barbara Linetty poinformowała Radę, Ŝe
członkowie Komisji 5 głosami przeciw przy 4 głosach wstrzymujących negatywnie
odnieśli się do omawianego projektu uchwały.
Radny Alojzy Jessa zgłosił wniosek aby kaŜdy projekt opłat i cen ustanawianych
w ramach zarządzenia Burmistrza w wyniku wcześniejszego powierzenia tego
zakresu działania tutejszą uchwałą był kaŜdorazowo konsultowany z komisjami
branŜowymi Rady Miejskiej.
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Wniosek radnego Alojzego Jessy został przyjęty przez Radę Miejską 10 głosami
„za” przy 10 głosach „wstrzymujących”.
W dyskusji głos zabrali radni:
Krzysztof Poszwa stwierdził, Ŝe jest przeciwny przekazaniu tak waŜnej kompetencji
Burmistrzowi. Powiedział, Ŝe najwaŜniejsza jest tutaj kwestia odpowiedzialności,
wszyscy otrzymaliśmy mandat społeczeństwa do sprawowania funkcji radnego
i powinniśmy w pełni przyjmować i realizować to co ustawodawca zlecił. Ustalanie
cen powinno być domeną Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta w odpowiedzi radnemu oświadczył, Ŝe jeŜeli ustalanie tych cen
o których mowa w projekcie uchwały dotyczyłaby wszystkich mieszkańców miasta to
teŜ miałby obawę. Daleki jest od odbierania kompetencji Radzie. Podał przykłady
czego np. te opłaty miałyby dotyczyć. Oświadczył, Ŝe kaŜdy projekt zarządzenia
burmistrza w sprawie ustalenia jakichkolwiek cen czy opłat będzie zawsze
konsultowany z branŜową Komisją Rady.
Radny Jarosław Wilk powiedział, Ŝe projekt tej uchwały jest bardzo „pojemny”. Miał
wątpliwości czy w trakcie wykonywanie tej uchwały (jeŜeli chodzi o dzierŜawę
gruntów, cmentarz, opłaty za parking czy wynajem lokali) moŜe dojść do naduŜyć.
Trudno było się radnemu w tej chwili odnieść do tego projektu uchwały.
Kierownik Wydziału Rozwoju Miasta – Pan Sławomir Wojcieszak wyjaśnił radnemu,
Ŝe ani dzierŜawa ani wynajem lokali nie są objęte dyspozycją tej uchwały.
Odnośnie ostatniej wypowiedzi Przewodniczący obrad zwrócił uwagę radnemu
J.Wilkowi, stwierdził, Ŝe jest to naduŜycie słowne.
Radny Jarosław Wilk przeprosił za to stwierdzenie, powiedział, Ŝe nikomu nic nie
zarzuca, ma tylko takie odczucie, Ŝe w przyszłości ludzie się zmieniają i nie wiadomo
co z tego wyjdzie.
Burmistrz Miasta ponownie uspakajał radnych, Ŝe kaŜda jego decyzja odnośnie cen
i opłat będzie najpierw konsultowana z komisjami. KaŜdorazowo radni będą mieli
wpływ na kształtowanie się tych cen. Przypomniał radnym, Ŝe ma upowaŜnienie
Rady odnośnie podejmowania decyzji co do dzierŜawy gruntów do 3 lat. W ubiegłym
roku Rada upowaŜniła równieŜ Burmistrza do stosowania 50% bonifikaty przy
sprzedaŜy lokali mieszkalnych. Powiedział, Ŝe omawiana uchwała tylko usprawni
działanie w tym zakresie.
Katarzyna Jahnz – Jenek stwierdziła, Ŝe zarówno w szkołach jak i w przedszkolach
prowadzone są róŜne zajęcia dodatkowe, są wynajmowane sale i nie jest potrzebna
na to Ŝadna uchwała Rady.
Burmistrz Miasta – potwierdził, Ŝe tak właśnie jest, Ŝe dzisiaj dyrektor bez wiedzy
Burmistrza ustala cenę za wynajem sal, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Oświadczył, Ŝe posiada opnie prawne w tym zakresie z których wynika, Ŝe opłaty te
powinna ustalać Rada Miejska lub upowaŜniony przez Radę Burmistrz Miasta.
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Katarzyna Jahnz Jenk stwierdziła, Ŝe takie tłumaczenie Burmistrza Miasta jej nie
przekonało.
Po zakończonej dyskusji radni przystąpili do głosowania omawianego projektu
uchwały.
Rada Miejska 10 głosami „za”, 8 „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących”
podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Wągrowca uprawnień
do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej Gminy Miejskiej
Wągrowiec.
Uchwała Nr V/37/2011 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

ad.pkt 17 i 18
Radny Romuald Werda wnioskował o przesłanie informacji z narady, która odbyła się
u Starosty Wągrowieckiego 22 lutego br., dotyczącej utrzymania i remontów dróg
powiatowych.
Radny Wiesław Zając wnioskował o podanie przyczyny wycięcia drzew w ulicy
Kcyńskiej przy Fabryce Mebli oraz o udzielenie wyjaśnień odnośnie zabitych dyktą
okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy Klasztornej.
Na pytania radnych Romualda Werdy i Wiesława Zająca zostanie udzielona przez
Burmistrza Miasta odpowiedz na piśmie.
Radna Jadwiga Mianowska powiedziała, Ŝe uchwała w sprawie cen i opłat za usługi
komunalne została podjęta przez Radę, w związku z tym zaproponowała radnym
uściślenie wniosku zgłoszonego przez radnego Alojzego Jessę tzn. aby kaŜdy projekt
cen i opłat za usługi komunalne był równieŜ konsultowany z mieszkańcami
Wągrowca oraz przedsiębiorcami np. w przypadku ustalania opłat parkingowych na
Rynku.
Radna Danuta Strzelecka odniosła się do wypowiedzi radnej Jadwigi Mianowskiej
i stwierdziła, Ŝe wniosek radnego Alojzego Jessy bardzo jasno precyzuje, Ŝe
Burmistrz kaŜdorazowo będzie konsultował te decyzje z komisjami Rady i będzie
miał na uwadze głosy radnych.
Radny Dionizy Macioszek zadał pytanie czy w sesjach moŜe uczestniczyć radca
prawny Urzędu.
Zastępca Burmistrza powiedział, ze nie ma przeszkód aby w sesjach uczestniczył
radca prawny. Zwrócił się równieŜ do radnych z prośbą aby o waŜnych szczegółach
dotyczących projektów uchwał rozmawiać na posiedzeniach Komisji.
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Radny Krzysztof Poszwa odniósł się do dwóch kwestii:
- przyjętej przez Radę uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta
Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne. Stwierdził, Ŝe
istotą podjęcia tej uchwały było szybsze działanie, podejmowanie decyzji. Teraz
okazuje się, Ŝe oprócz tego, Ŝe projekt decyzji będzie po stronie burmistrza to
dodatkowo radni będą to konsultować. Powiedział, Ŝe nie widzi róŜnicy w tym czy
decyzje te będzie podejmować Rada czy uprawniony do tego Burmistrz,
- uchwalenia w najbliŜszym czasie Strategii Rozwoju Miasta do 2020 r. - w związku
z tym pytał czy miasto posiada ofertę inwestycyjną, jeŜeli tak, to chciałby się z nią
zapoznać.
Zastępca Burmistrza oświadczył, Ŝe nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego
Krzysztofa Poszwy, Ŝe uchwała ta nie będzie miała wpływu na czas i na
usprawnienie podejmowania decyzji dot. ustalania cen i opłat za usługi komunalne
Powiedział, Ŝe nie w kaŜdym miesiącu odbywają się Sesje, natomiast Komisje
obradują przynajmniej 2 razy w miesiącu. W odniesieniu do Strategii Rozwoju Miasta
do 2020 r. powiedział, Ŝe dokument ten będzie przedłoŜony Radzie do uchwalenia
najpóźniej w czerwcu br. W marcu br. Rada uchwali jeszcze zmiany w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym, który działa w ramach przyjętej wcześniej przez Radę
strategii.
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Wobec wyczerpania porządku obrad V Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Miejskiej zamknął jej obrady.
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