Protokół Nr XLII/2018
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 22 marca 2018 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1930.
Otwarcia obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady Wiesław Zając. Powitał radnych i przybyłych na sesję gości.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając.
W obradach sesji uczestniczyło 19 radnych, na ogólny stan 21 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni usprawiedliwieni – radny Zbigniew Byczyński i Mieczysław Wołejko.
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 Małgorzata Fimiak.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
W wyniku głosowania protokół z XLI sesji z 25 stycznia 2018 r. został przyjęty przez
Radę jednogłośnie.
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowych dwóch punktów o treści:
– „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu”;
– „Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego
na terenie miasta Wągrowca w roku 2018”
(po punkcie 5 porządku obrad).
Wniosek Burmistrza został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
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Radny Marek Drobik wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku
obrad dodatkowego punktu (przed punktem „Zapytania i wolne wnioski”) o treści:
„Odniesienie się do pisma Przewodniczącego Rady stanowiącego odpowiedź na
interpelację”.
Wniosek radnego został przez Radę oddalony 7 – głosami – „za”,
9 – głosami – „przeciw” przy 3 – głosach – „wstrzymujących.
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przez radnych
przyjęty 13 – głosami – „za”, 1 – głosem – „przeciw” przy 5 – głosach –
„wstrzymujących i stanowił:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XLI sesji z 25 stycznia 2018 r.
3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdania komisji stałych o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu.
7. Podjęcie uchwały w wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na
terenie miasta Wągrowca w roku 2018.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Wągrowca w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
miejską Wągrowiec.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
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udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla publicznych
i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom
bezdomnym z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
„Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w okręgu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podział Gminy miejskiej Wągrowiec na stałe
obwody głosowania.
17. Sprawozdanie z działalności
w Wągrowcu w 2017 roku.

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
19. Informacja z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Odpowiedzi na wnioski.
22. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęły do Rady Miejskiej pisma:
- interpelacja radnego Marka Drobika - zgodnie z § 18 ust. 5 Regulaminu Rady
Miejskiej w Wągrowcu stanowiącym załącznik Nr 10 do Statutu Gminy miejskiej
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Wągrowiec – Przewodniczący Rady odczytał zgłoszoną przez radnego interpelację
wraz z odpowiedzą.
Interpelacja radnego Marka Drobika:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości
związanych z przebiegiem obrad XLI Sesji Rady Miasta Wągrowca w dniu 25.01.
2018 r. oraz wyjaśnieniu opinii wyrażonej przez Burmistrza Krzysztofa Poszwę
podczas Sesji, która moim zdaniem miała istotny wpływ na przebieg obrad Rady
Miejskiej i mogła zakłócić obrady, wprowadzając w błąd Radę Miasta.
Wniosek formalny jaki złożyłem podczas Sesji, który cytuję:
„Zwracam się z wnioskiem do Rady Miasta Wągrowca o ukierunkowanie działań
Burmistrza Krzysztofa Poszwy, polegających na pozyskaniu informacji geologicznej
terenu Gminy Miejskiej Wągrowiec od Ministerstwa Środowiska lub Państwowego
Instytutu Geologicznego, a także pozyskania informacji z NFOŚiGW o możliwości
uzyskania dotacji na wykonanie otworu badawczego zasobów geotermalnych”
wywołał wątpliwości co do poprawności formalnoprawnych, zgłaszanych przez
Radnego Tomasza Kruka, natomiast Adam Kiełbasiewicz zgłosił wniosek
o przeniesienie mego wniosku do Komisji Rozwoju, z czym również zwrócił się
Mieczysław Wołejko. Pan Przewodniczący poprosił o opinie prawną Radcy
Prawnego, lecz Burmistrz zgłosił się do wytłumaczenia zaistniałych wątpliwości
i wygłosił opinię (stanowisko), iż, cytuję:
„Oczywiście, że nie ma możliwości, żeby Rada ukierunkowywała, nie ma
czegoś takiego, działamy na podstawie i w zakresie ustaw, nie ma możliwości
żeby Rada zlecała coś co wykracza zakres''
Następstwem wygłoszonej opinii przez Burmistrza było odstąpienie przez
Przewodniczącego od poddania wniosków pod głosowanie Rady Miejskiej.
Zgodnie z Statutem Gminy Miejskiej Wągrowiec – Załącznik Nr 10.
III. Przygotowanie Sesji § 23.2.
Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członków Rady
Miejskiej, po dopuszczeniu w dyskusji jednego głosu „za'' i jednego „przeciw''
wnioskowi, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu zwykłą większością
głosów.
Wniosek jest formalną prośba o podjęcie określonych działań lub wykonanie
określonej czynności i skierowany do Rady Miejskiej, oraz poddany głosowaniu
pokazuje, czy jest akceptacja Rady i zgodność co do inicjatywy wnioskodawcy lub
wniosek odrzuca, oczywiście większością głosów.
Niestety niepoddanie wniosków pod głosownie pozostawia sprawę
nierozwiązaną i brakuje zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.18 ust.2 pkt 2 w brzmieniu:
„Do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta
(burmistrza), stanowienie o kierunkach jego działania...”.
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Statut Gminy Miejskiej Wągrowiec §16.1.2) Również mówi o stanowieniu
Rady o kierunkach działania Burmistrza.
Sam wniosek nawet po pozytywnym przegłosowaniu przez Radę Miejską nie
jest formalnie wiążącym czy zobowiązującym do działania adresata, ponieważ
Burmistrz jest zobowiązany zgodnie ze Statutem Gminy Miejskiej Wągrowiec § 42.
do wykonania uchwał Rady i zadań Gminy oraz zgodnie z U.S.G. Art.30.1.
Negatywny stosunek Rady do wniosku zakończyłby sprawę, natomiast
pozytywny daje możliwość zajęcia stanowiska przez Radę w formie oświadczenia
lub apelu zgodnie ze Statutem Załącznik 10 §4.3. w brzmieniu:
„Oprócz uchwał Rada może podejmować:
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie
4) apele – zawierające formalnie nie wiążące wezwania adresatów zewnętrznych
do określonego
postępowania , podjęcia inicjatywy czy zadania.”
Apel Rady Miejskiej o podjęcie działań przez Burmistrza wymienionych we
wniosku również byłby ukierunkowaniem niewiążącym.
W mojej opinii wniosek nie wykracza poza zakres działania Rady Miejskiej
oraz burmistrza, ponieważ zgodnie z Uchwałą nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 28 czerwca 2011 roku zatwierdzającej i przyjmującej Strategię
Rozwoju miasta Wągrowca do 2020 roku jest zawarte zadanie strategiczne nr 1
„Poprawa warunków życia mieszkańców”.
Program 1.1.Ochrona i wykorzystanie zasobów naturalnych, punkt 1.1.5.
Wykorzystanie zasobów wód geotermalnych. Zadanie 1.1.5 wykorzystanie wód
geotermalnych z uwagi na bardzo wysokie koszty analiz, odwiertów i związanych
z nimi technologii oraz brak potencjalnych inwestorów zostało niezrealizowane, ale
jest zadaniem dalej obowiązującym i nie zostało usunięte ze Strategii Rozwoju.
Uchwała ta, jest uchwałą kierunkową i oczywiście ukierunkowuje
i zobowiązuje Burmistrza do wykonania uchwały i do czasu niezmienienia
dokumentu zobowiązuje każdy kolejny organ wykonawczy do wykonania
prawnych obowiązków, a Rada Miasta jako organ stanowiący ma głównie
obowiązek kontrolować wykonalność uchwał przez Burmistrza.
Wniosek złożony przeze mnie nawiązuje do podjęcia działań w kierunku
pozyskania informacji potrzebnych do zrealizowania zadania i uzasadniając
wniosek ustnie przed organami, informowałem o możliwości pozyskania 100%
środków potrzebnych na realizację zadania od NFOŚiGW we współpracy
z Ministerstwem Środowiska.
Perspektywy dofinansowania ze środków NFOŚiGW badań środowiskowych
związanych z rozpoznawaniem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych
w Polsce wyczerpująco omówiła Beata Kuś, kierownik Wydziału Górnictwa
i Geologii w Departamencie Ochrony Ziemi. Jak podała: NFOŚiGW będzie
dofinansowywał przedsięwzięcia prowadzące do rozpoznania możliwości
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wykorzystania zasobów geotermalnych, tj. wód termalnych oraz energii cieplnej
suchych skał. Alokacja programu wynosi 200 mln zł, beneficjentami mogą być
podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania
możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych,, zgodnie z zapisami ustawy
Prawo geologiczne i górnicze. Formą finansowania będzie dotacja – dla
samorządów w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, dla innych
beneficjentów do 50–70% kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa składającego wniosek. Nabór wniosków będzie realizowany
w sposób ciągły.
Dzięki silnemu wsparciu ze strony Ministerstwa Środowiska i innych resortów
będzie to możliwe w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW „Poprawa
jakości powietrza”, Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów oraz „Geologia
i górnictwo”, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka
zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, oraz w ramach możliwości uzyskania
dofinansowania Komisji Europejskiej z Programu LIFE+. Polska jest krajem bardzo
bogatym w zasoby energii geotermalnej, np. zasoby dostępne na Niżu Polskim są
równoważne 1,85 mld ton ropy naftowej. Polska posiada znaczący potencjał
i zasoby energii geotermalnej, wielokrotnie przekraczające potrzeby energetyczne
kraju. Na odnawialne źródła energii oraz finansowanie wytwarzania źródeł
geotermalnych w korelacji z rozbudową i modernizacją sieci ciepłowniczych jest 1,4
miliarda euro, czyli ponad 5 miliardów złotych, z funduszy unijnych. Najbardziej zaś
perspektywiczną strefą wody termalnej w zbiorniku dolnokredowym (o temperaturze
wód rzędu 85–100°C) jest północnowschodnia część Niecki MogileńskoŁódzkiej.
Tworzy ją pas: Zduńska Wola – Łęczyca – Uniejów – Turek – Kłodawa – Konin –
Ślesin – Strzelno – Mogilno – Gniezno – Janowiec Wielkopolski – Damasławek –
Wągrowiec.
Obecnie trwa proces opiniowania wniosków złożonych przez około 30 gmin
i nie wszystkie zostaną pozytywnie rozpatrzone ze względu na położenie,
a Wągrowiec jest gminą o położeniunajbardziej perspektywicznym. Pierwsze
umowy zostały już zawarte z gminami we wrześniu 2017 roku.
Uzasadniając wniosek podałem wiele informacji dostępnych na stronach
internetowych podmiotów realizujących i zapraszających do realizacji tego zadania.
Niepodjęcie obecnie starań w/w przez burmistrza może skutkować utratą szansy na
realizację celu strategicznego Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Niezrozumiałe jest dla mnie stanowisko jakie zajął w sprawie wniosku
burmistrz, czego następstwem było niepoddanie wniosków pod głosowanie przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Zająca. Niejasny i niezrozumiały
przebieg obrad i stanowisko Burmistrza budził wątpliwości również innych radnych.
Uważam za zasadne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji oraz stanowiska
Burmistrza, gdyż pozostawienie tego zdarzenia bez precedensu podczas obrad
Rady Miasta, może skutkować

7

negatywnie na dalszą prace organów samorządowych. Ponadto w zaistniałej
sytuacji podczas sesji deklaracja burmistrza, że podejmie wnioskowane działania,
byłaby dowodem na dobrą współpracę organów, natomiast stwierdzenie podczas
sesji przez burmistrza, że „Mogę się sam ukierunkować” budzi dalsze
niezrozumienie, także inne wypowiedzi negujące moją inicjatywę cytuję „Skoro to
jest takie proste to dlaczego nikt tego nie robi” niestety sugerują o braku
aktualnej informacji w omawianym zakresie.
Proszę o odpowiedź na zadane pytania i wyjaśnienie wątpliwości:
1. Czy wniosek mój był niezgodny z prawem, lub naruszał jakieś przepisy?
2. Czy Burmistrz w swej wypowiedzi neguje prawo Rady Miejskiej do stanowienia
o kierunkach Jego działania?
3. Czy niepoddanie pod głosowanie wniosków radnych podczas sesji nie narusza
Statutu Gminy Miejskiej Wągrowiec?
4. Czy niepodjęcie działań przez Burmistrza wymienionych we wniosku nie narazi
interesu osób trzecich, w tym przypadku całej wspólnoty samorządowej ?
Z wyrazami szacunku marek Drobik – radny rady Miejskiej w Wągrowcu”.
Odpowiedz Przewodniczącego Rady Miejskiej na zgłoszoną interpelacje przez
radnego Marka Drobika :
„W odpowiedzi na Pana interpelację przekazaną pismem z dnia 18 lutego 2018 r.
informuję:
Sam fakt złożenia przez Pana Radnego w trakcie XLI Sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się w dniu 25 stycznia br. należy uznać za zgodny z prawem. Przedmiotowy
wniosek złożył Pan w punkcie 11 porządku obrad „Zapytania i wolne wnioski” co
było zgodne z § 16 pkt 7 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 10
do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec.
Natomiast duże wątpliwości budzi charakter i treść wniosku.
Po pierwsze:
Zgłoszony na Sesji wniosek zaliczył Pan w swej interpelacji do grupy wniosków
formalnych. Wnioski formalne, zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu mogą dotyczyć
wyłącznie
w szczególności:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
6) odesłania projektu uchwały do komisji;
7) przeliczenie głosów;
8) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad;
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9) zarządzenia przerwy.
Trudno w oparciu o zapisy 23 ust. 1 zaliczyć ten wniosek do którejkolwiek kategorii,
w której można składać wnioski formalne.
A zatem Pana wniosek ma „zwykły” charakter i nie podlega procedowaniu
przewidzianemu w § 23 ust. 2.
Po drugie:
Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. Regulaminu „W punkcie „zapytania i wolne wnioski”
każdy radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach,
które dotyczą aktualnych problemów działania Gminy.”
Biorąc powyższy zapis pod uwagę należy stwierdzić, że Pana wniosek jest z nim
niezgodny. Niezgodność polega na tym, iż we wniosku zwraca się Pan o podjęcie
działań przez Radę Miejską w Wągrowcu - wobec organu wykonawczego, jakim jest
Burmistrz Miasta - mających na celu ukierunkowanie jego działań.
Tak sprecyzowany wniosek należy uznać za niezgodny z
§ 17 ust. 1
Regulaminu Rady Miejskiej gdyż nie dotyczy on „żądania wyjaśnień…”
Ponadto należy podkreślić, że w odniesieniu do wniosków zgłoszonych w punkcie
„zapytania i wolne wnioski”, zgodnie z § 17 ust. 4 nie przeprowadza się dyskusji i
tym samym nie poddaje się go pod głosowanie.
Odnosząc się natomiast do istoty Pana wniosku, należy stwierdzić - mając na
względzie orzecznictwo i postanowienia organów administracji – że rada gminy nie
może nakazywać wójtowi, burmistrzowi wykonywania określonych czynności.
Dla przykładu:
1) Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2015 r.
sygn. LEX.I4131.77.2015 MZ, uzasadnieniu którego Wojewoda stwierdza, że
cyt. „Wytyczne dla organu wykonawczego mogą jedynie zakreślać ramy
działalności organu i nie mogą przybierać charakteru polecenia konkretnego
sposobu załatwienia sprawy.
W ramach kierunków działania rada gminy nie może zatem zobowiązać wójta
do wykonania określonej czynności.”
2) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 sierpnia
2013 r.
II SA/Łd 627/13 Zakres kompetencji rady gminy w przedmiocie stanowienia
o kierunkach działania wójta (LEX nr 1371985 - wyrok z dnia 30 sierpnia
2013 r.)
TEZA:
„Rada gminy może określać swoje intencje dotyczące tego, w jakim kierunku
powinien działać wójt, ale nie może mu tego nakazywać…”
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Po dogłębnej analizie przedmiotu Pana wniosku osobiście uważam, że jest on
w takim kształcie bezzasadny.
Ponadto stwierdzam, że wypowiedź Pana Burmistrza nie naruszyła uprawnień
Rady Miejskiej, jako organu stanowiącego.
Przedkładając powyższe wyjaśnienia, uznaję że przebieg Sesji w dniu 25
stycznia 2018r. był prawidłowy.
Z poważaniem Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Zając.”
Dalej poinformował radnych, że do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęły pisma:
• Ministerstwa Finansów dotyczące pisma mieszkanki Wągrowca w sprawie
rozłożenia na raty zaległości podatkowych;
• Redakcji Portalu WRC w sprawie udostępnienia umowy oraz potwierdzenia
zapłaty za projekt ulicy Kościuszki, który został wykonany przez projektanta na
zlecenie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu oraz w sprawie udostępnienia informacji
dotyczącej kosztów emisji oświadczenia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Wągrowcu w mediach: Głos Wągrowiecki, Tygodnik Wągrowiecki i Wasze Radio
FM wraz z dowodami zapłaty (przelewów);
• Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Janowieckiej 37-39 oraz Pałuckiej 2 i 6
w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przyległych do
budynków oraz rozważenia możliwości przekazania na rzecz wspólnot tego terenu;
• właścicieli działki przy ulicy Bonowskiego w Wągrowcu w sprawie odmowy
wydania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
warunków technicznych przyłączenia ww. działki do miejskiej sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej;
• Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w sprawie wydania zarządzenia
o przeprowadzeniu rekrutacji do klas IV i VII;
oraz pisma:
- mieszkanki Wągrowca w sprawie zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych
na terenie miasta – pismo to zgodnie z kompetencją przekazał Burmistrzowi Miasta
oraz Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w sprawie pisma mieszkanki Wągrowca w sprawie rozważenia możliwości
udzielenia pomocy, ze względu na trudną sytuację zdrowotna i materialną – pismo
to zgodnie z kompetencją przekazał Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej;
- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie nadesłania
wypisu i wyrysu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Wągrowca obejmującego teren będący przedmiotem
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uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIII/155/2016 z 29 września 2016 roku pismo to zgodnie z kompetencją przekazał Burmistrzowi Miasta;
- Wojewody Wielkopolskiego przekazujące anonimowe pismo nadesłane przez
rodziców z Wągrowca, odnoszące się do postępowania Burmistrza Miasta
Wągrowca, z prośbą o przesłanie do Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informacji zwrotnej w ww.
zakresie - pismo to zgodnie z kompetencją przekazał Burmistrzowi Miasta;
- Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu zawiadamiającym o wszczęciu dochodzenia
przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu;
Do Rady Miejskiej wpłynęły również skarga mieszkanki Wągrowca na Burmistrza
Miasta Wągrowca (w treści skarżąca wskazuje działanie Burmistrza Miasta na
szkodę jej rodziny – nie udzielenie pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją
zdrowotną i rodzinną oraz w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych).
Rada Miejska 16 – głosami – za przy 3 – głosach „wstrzymujących”
przekazała powyższą skargę do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia
i przedstawienia na najbliższą sesję Rady stosownego projektu uchwały.
Następnie radny Jakub Zadroga poinformował radnych, że na emaila niektórych
radnych i Prezydium Rady wpłynęła również skarga mieszkańców (rodziców ucznia
Szkoły Podstawowej nr 4) na Burmistrza Miasta .
Rada Miejska 14 – głosami – za przy 4 – głosach „wstrzymujących”
przekazała powyższą skargę do Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia
i przedstawienia na najbliższą sesję Rady stosownego projektu uchwały
(w głosowaniu nie brał udziału radny Adam Kiełbasiewicz).
Prowadzący obrady oznajmił, że pisma są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 19 marca
uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem i Wicemarszałkiem
Województwa Wielkopolskiego, którzy przyjechali do naszego miasta by zapoznać
się z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez nasz samorząd;
- 20 marca uczestniczył w śniadaniu wielkanocnym w Dziennym Domu Seniora.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
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8 marca komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
której tematem była analiza działalności biblioteki oraz plany na przyszłość.
15 marca na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem
projektów uchwał, które procedowane będą na dzisiejszej sesji.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedziała, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała dwa razy. 6 marca tematem komisji były zmiany w sieci placówek
oświatowych w kontekście zmian systemowych w oświacie – skutki kadrowe,
finansowe i organizacyjne reformy systemu edukacji. 15 marca komisja opiniowała
materiały sesyjne, a w okresie między sesjami Przewodnicząca brała udział
w następujących wydarzeniach:
- 30 stycznia w Wieczornicy Powstańczej zorganizowanej w Dziennym Domu
Seniora przez uczniów i pedagogów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu;
- 3 marca wernisażu wystawy pn. „W kręgu tajemnic” – poznaj historię gockiego
wodza Filimera, który miał miejsce w Muzeum Regionalnym;
- 3 marca w hali sportowej OSiR-u w Wągrowcu w widowisku kulturalno –
muzycznym z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury;
- 3 marca w Miejskim Domu Kultury w wystawie fotografii Grażyny Banaszkiewicz
z Poznania;
- 15 marca w spotkaniu z rodzicami i trenerami dzieci należących do sekcji
pływackiej przy Miejskim Klubie Sportowym Nielba ( w spotkaniu uczestniczył
również radny Andrzej Reis);
- 19 marca w nadaniu imienia ulicy Ignacego Jana Paderewskiego;
- 20 marca w spotkaniu wielkanocnym w Dziennym Domu Seniora.
Radny Marek Drobik zadał pytanie Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Polityki Społecznej – czy na posiedzeniu 6 marca dotyczącym wyżywienia
w przedszkolach i szkołach komisja podjęła jakieś wnioski lub stanowiska.
Radna Małgorzata Fimiak oznajmiła, że nie zostały podjęte żadne wnioski i że
protokół jest do wglądu w biurze Rady.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 21 marca tematem
komisji była kwestia płatnej strefy parkowania i rewitalizacja śródmieścia
Wągrowca. 15 marca na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał, które procedowane będą na dzisiejszej sesji.
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ad.pkt 5
Burmistrz Miasta – Pan Krzysztof Poszwa
z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.

złożył

Radzie

sprawozdanie

Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przekazał radnym informację dotyczącą wydarzeń w których uczestniczył
w okresie międzysesyjnym:
- na zaproszenie Kręgu Seniorów ZHP „Damy Radę” z Wągrowca 27 stycznia
uczestniczył w spotkaniu Wspólnoty Skulskiej, które odbyło się w Sali Kina
Miejskiego Domu Kultury. Przybyło na nie do Wągrowca blisko 70 seniorów ZHP –
komendantów kręgów wraz z delegacjami z Czerwonaka, Gniezna, Janowca
Wielkopolskiego, Mogilna, Koła, Leszna, Poznania (cztery kręgi), Słupcy,
Szczecina, Trzemeszna i Wrześni. To noworoczne spotkanie harcerzy uświetnił
występ Krzysztofa Koniarka;
- Ks. Władysław Wróblewski – postać niezwykle zasłużona dla Wągrowca, a przede
wszystkim patriota i społecznik, który pracy dla naszego miasta poświęcił niemal
całe swoje dorosłe życie, był głównym bohaterem „Wieczornicy Powstańczej”, która
odbyła się 30 stycznia w Dziennym Domu Seniora. Z licznymi gośćmi miał
przyjemność podziwiać ten bardzo ciekawy montaż słowno-muzyczny,
upamiętniający zryw powstańczy 1918 i 1919 roku, zaprezentowany przez dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2;
- 31 marca uczestniczył w rocznej odprawie w Komendzie Powiatowej Policji
w Wągrowcu;
- 3 lutego wziął udział w zebraniu podsumowującym działalność wągrowieckiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w 2017 roku. Był on udany, czego dowodzi m.in.
pierwsze miejsce naszej jednostki w miejsko-gminnych zawodach sportowopożarniczych i zdobycie drugiego miejsca w zawodach powiatowych. Wągrowieccy
ochotnicy aż 27 razy wspierali zawodowych strażaków w akcjach ratowniczych,
a Izbę Pamięci odwiedziło aż 1800 osób, które przy okazji podziwiały panoramę
miasta z wieży widokowej. Działalność OSP nie ograniczała się wyłącznie do
udziału w akcjach ratowniczych, była ona bowiem również organizatorem eliminacji
miejskich
Ogólnopolskiego
Konkursu
„Młodzież
zapobiega
pożarom”,
zabezpieczała festyny, koncerty i uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych
i religijnych. Nasze OSP liczy obecnie 43 członków, w tym 25 osób ma uprawnienia
do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Przy okazji spotkania omówiono także
przygotowania związane z tegorocznym jubileuszem 150-lecia naszego OSP;
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- 4 lutego wręczył nagrody i puchary najlepszym kolarzom przełajowym i górskim,
którzy wzięli udział w kolejnej już edycji Cyclocross Wielkopolska. Zawody odbyły
się na leśnych traktach w okolicach Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
WIELSPIN;
- 14 lutego Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg
na jej rozbudowę ulicy Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mikołaja Reja
do przejazdu kolejowego. Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej WZDW
dokumentacją, jedna z najdłużej i najbardziej oczekiwanych przez wągrowczan
inwestycji drogowych w naszym mieście ma być zrealizowana do 15 listopada br.;
- 21 lutego w Urzędzie Wojewódzkim podpisał promesę na budowę żłobka
w Wągrowcu;
- 24 lutego spotkał się także z wągrowieckimi Amazonkami, które zorganizowały
w naszym Aquaparku Zawody Pływackie Amazonek. Wzięły w niech udział cztery
wielkopolskie kluby amazonek oraz członkinie Wągrowieckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku – łącznie około 30 pań.;
- 1 marca wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Zającem oraz
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Ryszardem Rączkowskim oddał pod
pomnikiem upamiętniającym pamięć walczących i ofiar podczas II wojny światowej
przy ul. Kościuszki cześć pamięci żołnierzom wyklętym. To nie jedyny miejski
akcent obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 4 marca
w ramach Wągrowieckiego Pikniku Militarnego, który odbył się na skwerze przed
siedzibą Urzędu Miejskiego odbył się bieg pn. "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych". Warto tutaj zauważyć, że piknik przyciągnął setki
mieszkańców naszego miasta, którzy odwiedzali liczne stoiska z militariami,
najwięcej zaś zwiedzających przyciągnął „Rosomak”, który dojechał do naszego
miasta z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu;
- 3 marca w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu otworzył wystawę pt. „W kręgu
tajemnic – poznaj historię gockiego wodza Filimera”. Na ekspozycji, przygotowanej
przez Muzeum w Koszalinie, można zobaczyć m.in. rekonstrukcję kręgu
kamiennego, kurhanu i stosu ciałopalnego oraz oryginalne przedmioty z badań
archeologicznych na cmentarzyskach Gotów. Wystawę uzupełniają przestrzenne
instalacje ilustrujące fikcyjną opowieść o wodzu Filimerze. Można ją podziwiać do
15 kwietnia;
- 6 marca wręczył nagrody i dyplomy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. W miejskich eliminacjach tego
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konkursu wzięło udział dwunastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych i byłego
gimnazjum;
- 17 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji wręczyłem puchary zwycięzcom
V Turnieju Piłki Ręcznej Oldboyów im. Edmunda Cieśli. W turnieju, który
odbywał się pod patronatem Burmistrza, rywalizowało sześć drużyn z całej Polski,
a zwycięskie trofeum wyjechało do Łodzi;
- 19 marca w Wągrowcu gościł Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, który wraz z Wiceprzewodniczącą Sejmiku Wielkopolskiego,
Panią Mirosławą Rutkowską Krupką, przyjechał do naszego miasta, by zapoznać
się z realizacją zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez nasz samorząd dzięki
wsparciu finansowemu samorządu wojewódzkiego. Powiedział, że Marszałek był
pod wrażeniem tego, w jaki sposób wykorzystaliśmy te środki, podziwiając nie tylko
nowe ulice, parkingi i drogi rowerowe, ale także przyglądając się stanowi realizacji
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Letniej.
Kulminacyjnym punktem wizyty marszałka było oficjalne otwarcie ulicy Ignacego
Jana Paderewskiego. Wcześniej, w ratuszu rozmawiano także o naszych planach
inwestycyjnych, związanych m.in. z budową V odcinka wągrowieckiej obwodnicy
ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Również w imieniu Burmistrza wniósł autopoprawkę do omawianego projektu
uchwały – w § 2 kwotę „92 330,37 zł” zastąpiono kwotą „92 331,00 zł”
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że 11 grudnia 2017 r. Województwo
Wielkopolskie, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz gminy i powiaty aglomeracji
poznańskiej, położone wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego,
w tym Gmina Miejska Wągrowiec, zawarły porozumienie w zakresie podejmowania
wspólnych działań zmierzających do uruchomienia połączeń w ramach publicznego
transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań
Główny - Wągrowiec - Poznań Główny. Zgodnie z zawartym porozumieniem, które
miało charakter intencyjny, Powiaty oraz Gminy zadeklarowały partycypację
w kosztach uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na
ww. linii
komunikacyjnej. Jak wynika ze zgłoszeń mieszkańców Gminy Miejskiej Wągrowiec,
uruchomienie dodatkowych połączeń jest potrzebne - ułatwi osobom korzystającym
z kolei między innymi codzienny dojazd i powrót ze szkół oraz zakładów pracy
zlokalizowanych poza miejscem zamieszkania. Z uwagi na to, że uruchomienie
połączeń w transporcie kolejowym wymaga dużych nakładów finansowych oraz to,
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że z dotowanych kursów korzystać będą także mieszkańcy miasta, pomoc
finansowa dla Województwa Wielkopolskiego jest zasadna. Mając na uwadze
powyższe powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Tyborski zadał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło kwoty, która
zawarta jest w projekcie uchwały tj. 92.331 zł. Radny pytał skąd wzięło się to
wyliczenie. Jaki będzie udział pozostałych samorządów, które będą partycypowały
w kosztach realizacji tego zadania – skąd te wyliczenia – czy dotyczy to liczby
mieszkańców, którzy mają z tych połączeń korzystać. Drugie pytanie – czy
zwiększenie liczby pociągów w przypadku linii jednotorowej nie wpłynie w jakiś
sposób na wydłużenie czasu przejazdu pociągu ze stacji Wągrowiec – Poznań –
Wągrowiec;
- Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury powiedział, że pociągi będą
musiały kursować zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy i z tego co wiadomo – nie
przewiduje się zwiększenia czasu przejazdu, a wręcz będą czynione dążenia aby
ten czas skracać. Odnośnie udziału w kosztach eksploatacji kolei metropolitarnej
powiedział, że gminy mają partycypować w wysokości 1,7% kosztów
eksploatacyjnych zgodnie z zapisami umowy, która zostanie zawarta
z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. W umowie tej będzie też określona
zasada rozliczenia tej dotacji. Za rok o tej porze województwo się rozliczy i będzie
wiadomo - czy trzeba będzie dopłacić – czy te koszty będą wyższe (maja one
wynikać z kosztów eksploatacyjnych, które będą w danym roku ponoszone). Te
kwoty, które zostały przedstawione wynikają z audytu przeprowadzonego w Spółce
Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Koleje Wielkopolskie i na tą chwilę takie
wartości Pan Marszałek podał;
- radny Tomasz Kruk odniósł się do wydatków, które będziemy ponosić w latach
następnych. Nadmienił, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisane jest tak,
że te wydatki będą rosły w kolejnych latach – radny pytał z czego to wynika. Pytał
też - czy te dodatkowe połączenia będą funkcjonować przez cały rok - czy np.
w sezonie wakacji nie przewiduje się zmniejszenie liczby kursujących pociągów;
- Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury powiedział, że z wiedzy jaką
posiadamy dzisiaj wynika jasno (z deklaracji Zarządu Województwa
Wielkopolskiego), że mają być dołożone dodatkowo trzy pociągi w jedną stronę.
Jeżeli to nie nastąpi – to w rozliczeniu powinno to zostać uwzględnione.
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Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod
projekt uchwały wraz z wniesioną autopoprawką.

do głosowanie omawiany

W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
Uchwała Nr XLII/281/2018 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 7
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta
Wągrowca w 2018 roku.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że ustawa Prawo wodne z dnia
20 lipca 2017 r. artykułem 37 nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia
corocznie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz
czasu trwania sezonu kąpielowego. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa
corocznie organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego
sezon kąpielowy. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu wystąpił
z wnioskiem z dnia 31 grudnia 2017 r. o umieszczenie w wykazie kąpielisk jednego
kąpieliska położonego w centrum miasta nad Jeziorem Durowskim. Na podstawie
złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego w roku 2018. Projekt
uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie od 29 stycznia do 19 lutego
2018 r. poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Wągrowcu oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt
uchwały po przeprowadzeniu konsultacji społecznych został pozytywnie
zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wągrowcu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk
i określenia sezonu kąpielowego na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku.
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Uchwała Nr XLII/282/2018 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad.pkt 8
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- w związku z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. ”Wzmocnienie
wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –
dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” zwiększa się plan
wydatków budżetu na 2018 r. w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe o kwotę 92 331,00 zł;
- plan wydatków budżetu na 2018 rok zwiększa się w rozdziale 71095 –
Pozostała działalność o kwotę 17 000,00 zł na zakup usług związanych z ofertą
na doradztwo w procesie emisji obligacji komunalnych – doradztwo przy wyborze
Agenta Emisji;
- w marcu zostały złożone wnioski o przyznanie dotacji na sfinansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan wydatków
na 2018 rok zwiększa się w rozdziale - Zadania w zakresie kultury fizycznej
o kwotę 76 000,00 zł przyznając dotacje celowe dla klubów sportowych na
realizację projektów sportowych zgodnie z uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 20
stycznia 2011 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie określenia warunków
oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu;
- celem zbilansowania budżetu uruchamia się dodatkowo wolne środki
w wysokości 185 331,00 zł.
- zgodnie z pismem Pana Kierownika MOPS dokonuje się przesunięć w planie
wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w celu bieżącej realizacji
budżetu. Przesuwa się kwotę 500,00 zł w związku z zawarciem umowy z osobą
fizyczną na wolontariat w Dziennym Domu Seniora na pokrycie kosztów podróży
służbowych i diet oraz innych niezbędnych kosztów ponoszonych przez
wolontariusza wykonującego świadczenie.
Wprowadzone zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Po uwzględnieniu wyżej przedstawionej autopoprawki treść projektu przedmiotowej
uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
97 982 757,00 zł w tym :
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1) dochody bieżące w kwocie 91 531 591,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 451 166,00 zł;”
2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2018 rok w wysokości
110 794 728,00 zł w :
1) wydatki bieżące w kwocie 89 710 728,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 21 084 000,00 zł;”
4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 12 811 971,00 zł zostanie finansowany przychodami
ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych
środków”;
6) w § 4 kwotę „15 456 159,68 zł” zastępuje się kwotą „15 968 282,68 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 4 do niniejszej uchwały;
9) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że pismem z 1 marca
2018 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2018
o kwotę 21 532,00 zł w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem
na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł w zakresie
rozdziału 80101- Wpływy z różnych dochodów jako wpływy z tytułu odszkodowania
za naprawę projektorów zwiększając jednocześnie o tę kwotę plan wydatków
w tym rozdziale na zakup pozostałych usług. W związku z wydaniem decyzji o zwrot
nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 r. i 2017 r. wystąpiła
potrzeba zwiększenia planu dochodów i wydatków w ramach rozdziału
Świadczenia wychowawcze o kwotę 40 000,00 zł w zakresie wpływów ze zwrotów
pobranych nienależnie świadczeń i odsetek. Dokonuje się zmian w budżecie na
2018 rok związanych z bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wągrowcu w zakresie planu dochodów i wydatków. Wprowadzone
zmiany wynikają też z tendencji wzrostowej osób starszych umieszczanych
w Domach Pomocy Społecznej, co powoduje znaczne wzrosty przyszłych
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zobowiązań. W wyniku zwiększenia wartości początkowej środków trwałych
przesuwa się w planie wydatków zakup sprzętu nagłaśniającego dla DDS jako
zakup materiałów i wyposażenia zamiast wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie
5 000,00 zł. W zakresie pomocy społecznej również dokonuje się przesunięć
w planie wydatków w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w celu bieżącej
realizacji budżetu. Przesuwa się kwotę 500,00 zł w związku z zawarciem umowy
z osobą fizyczną na wolontariat w Dziennym Domu Seniora na pokrycie kosztów
podróży służbowych i diet oraz innych niezbędnych kosztów ponoszonych przez
wolontariusza wykonującego świadczenie. W zakresie działu Oświata
i wychowanie w planie wydatków dokonuje się przesunięcia między paragrafami
w związku z konieczności dostosowania planu finansowego szkół i przedszkoli
zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na 2018 rok oraz wyodrębnieniem
paragrafu związanego ze szkoleniem pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej. W związku ze zmniejszeniem powierzchni lokali mieszkalnych
będących w zarządzaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu o kwotę
2 235,00 zł zmniejsza się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania lokali
mieszkalnych ustalony na 2018 rok. Jednocześnie powyższą kwotę przeznacza się
w kwocie 1 600,00 zł na sfinansowanie całodniowej akcji badań w kierunku
osteoporozy oraz słuchu w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Pozostała
działalność oraz w kwocie 635,00 zł na opłaty w dziale Administracja publiczna
w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.
Ponieważ wolne środki z lat ubiegłych nie zostały w pełni wykorzystane, na koniec
2017 roku pozostało do wykorzystania 4 794 415,37 zł.
Z niewykorzystanych wolnych środków z lat ubiegłych uruchamia się wolne środki
w wysokości 615 731,00 zł przeznaczając na następujące zadania:
Transport i łączność
1. udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w
formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.
”Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich
na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez
zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”
2. opracowanie
dokumentacji
projektowej
na
zadanie pn.
„Przebudowa drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
190 w Wągrowcu”
3. opracowanie
dokumentacji
projektowej
na
zadanie pn.
„Przebudowa ul. Łąkowej i Krętej w Wągrowcu”
4. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.”
Przebudowa ulicy Skośnej w Wągrowcu”

92 331,00 zł

20 000,00 zł
65 000,00 zł
40 000,00 zł
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Działalność usługowa
zakup usług związanych z ofertą na doradztwo w procesie emisji obligacji
komunalnych – doradztwo przy wyborze Agenta Emisji
17 000,00 zł
Administracja publiczna
zabezpieczenie środków na korekty podatku VAT naliczonego w latach
poprzednich
100 000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. dofinansowanie do zakupu Mobilnego Symulatora Zagrożeń
Pożarowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu

6 000,00 zł

2. zwiększenie w budżecie wydatków związanych z modernizacją 119 000,00 zł
miejskiego monitoringu- kamery cyfrowe wraz z osprzętem
Oświata i wychowanie
1. opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa 16 000,00 zł
2 oddziałów przedszkolnych przy Przedszkolu Nr 1 w Wągrowcu
2. opracowanie operatu ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Nr 1

8 000,00 zł

Kultura fizyczna
1. adaptacja istniejących pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu na potrzeby szatniowo- 55 000,00 zł
sanitarne zadania do wykonania przez OSiR w Wągrowcu
2.

zwiększenie w planie budżetu wydatków na zadanie pn. „Szkolny
Klub Sportowy” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

3.

zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe
dla klubów sportowych na realizację projektów sportowych zgodnie 76 000,00 zł
z uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. Rady Miejskiej
w Wągrowcu w sprawie określenia warunków oraz trybu
finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu

1 400,00 zł

Pismem z 13 lutego 2018 r. Minister Finansów poinformował o rocznej kwocie
części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy miejskiej Wągrowiec na 2018 rok,
która wynosi 16 795 257,00 zł. Zgodnie z ww. pismem zmniejsza się plan części
oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 o kwotę 216 392,00 zł dostosowując
plan dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
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samorządu terytorialnego do wskazanej kwoty zabezpieczając na funkcjonowanie
systemu oświaty w 2018 r. kwotę 216 392,00 zł z wolnych środków z lat ubiegłych.
Na podstawie podjętej uchwały Nr XLI/280/2018 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia
25 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności w rozdziale Gospodarka odpadami dokonuje się
zwiększenia planu dochodów budżetu z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat
o kwotę 600 000,00 zł oraz zwiększenia plan wydatków w paragrafie zakup
pozostałych usług o kwotę 280 000,00 zł zmniejszając jednocześnie
zaangażowania wolnych środków w przychodach o kwotę 320 000,00 zł.
Pozostający nadal deficyt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w kwocie 210 157,00 zł planuje się pokryć istniejącą nadwyżką z dotychczasowych
lat funkcjonowania systemu.
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie 512
123,00 zł;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami na 2018 r.;
• zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.,
• plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Tyborski – zabrał głos w sprawie załącznika nr 5 do
omawianego projektu uchwały – dział 754 – bezpieczeństwo publiczne o ochrona
przeciwpożarowa i kwoty 6.000 zł – ochotnicze straże pożarne. Radny chciał się
dowiedzieć na jakie zadanie te środki w budżecie są przeznaczone;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że kwota ta wynika z uchwały budżetowej na 2018
rok i nie są to środki wprowadzane do budżetu w formie autopoprawki.
Poinformowała radnego, że na tą chwilę nie pamięta jakiego zadania dotyczy ta
kwota oraz, że to sprawdzi i odpowie radnemu;
- radny Marek Drobik – zabrał głos w związku z przeznaczeniem kwoty 17.000 zł
na zakup usług związanych z ofertą na doradztwo w procesie emisji obligacji
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komunalnych – doradztwo przy wyborze agenta emisji - radny zapytał czy w tym
roku miasto będzie emitować obligacje;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że dla zrównoważenia budżetu ujęto przychody
z tytułu emisji obligacji jak i wolne środki i w związku z tym zakłada się, że będzie
potrzeba emisji obligacji;
- Burmistrz Miasta powiedział, że przy konstrukcji budżetu na 2018 rok zakładano
emisję obligacji. Nadmienił, że pojawiają się różne źródła finansowania z których
miasto może skorzystać. Wspomniał, że wczoraj na stronie Wielkopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się informacja o dodatkowych 40 mln zł na drogi
gminne – w mechanizmie od 60-80% dofinansowania. W przypadku jeżeli nie
mamy zaplanowanych środków w budżecie, a możemy pozyskać tego typu
możliwość – stąd planowanie tych środków na potrzebę fachowej obsługi
consultingowej w zakresie emisji obligacji;
- radny Marek Drobik nadmienił, że ostatnio wypłynęła informacja, że mamy wolne
środki z lat ubiegłych w wysokości ok. 5mln zł. Radny zastanawiał się jakie miasto
zamierza realizować inwestycje, że brakuje nam środków i będziemy zmuszeni
emitować obligacje oraz pytał czy są jakieś nowe plany inwestycyjne;
- Skarbnik Miejski powiedziała, że w momencie zrównoważenia budżetu na 2018
rok i jego przyjęcia planowaliśmy przychody budżetu w wysokości ok. 15 mln zł.
Nadmieniła, że posiadamy wolne środki, ale nie wystarczą one na bieżącą
realizację budżetu. Mając wolne środki z lat ubiegłych – to nie będzie to kwota 15
mln zł potrzebna do zrównoważenia budżetu i w związku z tym wystąpi potrzeba
emisji obligacji;
- zdaniem radnego Marka Drobika wypowiedzi Skarbnika i Burmistrza są
sprzeczne i niespójne. Pani Skarbnik oznajmiła, że może zabraknąć środków na
bieżącą realizację budżetu, a Burmistrz powiedział, że pojawiają się nowe
możliwości inwestycyjne,
- Burmistrz Miasta powiedział, że jedno nie wyklucza drugiego;
- radny Andrzej Reis zabrał głos w sprawie zwiększenia o 76.000 zł planu
wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla klubów sportowych na
realizację projektów sportowych zgodnie z uchwałą Nr IV/23/2011 z dnia 20
stycznia 2011 r. Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie określenia warunków oraz
trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu. Radny chciał się
dowiedzieć czy te środki zostały wydatkowane;
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- Burmistrz Miasta powiedział, że cały czas jesteśmy na etapie przyznawania
środków organizacjom pozarządowym. Dysponujemy pewną kwotą i na podstawie
złożonych wniosków i zainteresowania te środki są przekazywane organizacjom. Te
76.000 zł zostało dorzucone do środków, które na ten cel zaplanowane są
w tegorocznym budżecie;
- radny Andrzej Reis prosił o informację – jakie organizacje sportowe i w jakiej
wysokości otrzymały w br. dofinansowanie z budżetu miasta;
- Burmistrz Miasta powiedział, że informacje te są na stronie internetowej miasta
w BIP-ie – w zakładce Zarządzenia Burmistrza Miasta, ale powiedział, że na to
pytanie odpowie radnemu na piśmie.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały wraz z przedłożona autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 18 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Nr XLII/283/2018 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2018-2033.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedziała, że Zgodnie ze zmianami w budżecie
w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Wągrowca na lata 2018-2033:
Zwiększenie dochodów w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących
Zwiększenie wydatków w 2018 r.
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących
Zwiększenie wydatków majątkowych
Deficyt (plan) po zmianach
Zwiększenie przychodów

456 540,00 zł
456 540,00 zł
968 663,00 zł
763 663,00 zł
205 000,00 zł
-12 811 971,00 zł
512 123,00 zł
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W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe
zadanie o charakterze bieżącym:
• „Dzierżawa nieruchomości gruntowych od Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Jakuba Apostała w Wągrowcu” o łącznym limicie nakładów 900,00 zł oraz
okresie realizacji przypadającym na lata 2018-2026;
• „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na
obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości
połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
(PKM)" ” o łącznym limicie nakładów 451 670,00 zł oraz okresie realizacji
przypadającym na lata 2018-2020.
W ramach załącznika określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie
wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe
zadanie o charakterze majątkowym:
• Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz
z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny o łącznym limicie nakładów 1 810
000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 2019-2020.
W załączniku określającym szczegóły wieloletniej prognozy poprzez uruchomienie
wolnych środków zwiększa się o kwotę 512 123,00 zł planowane przychody celem
sfinansowania deficytu roku 2018.
Uaktualnia się także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2018 r.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2018-2033.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20182033.
Uchwała Nr XLII/284/2018 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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ad. pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 11a ustawy
o ochronie zwierząt, rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia
31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Projekt uchwały został przekazany w celu zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Wągrowcu, Towarzystwu Opieki nad
Zwierzętami w Polsce Oddział w Kłecku, Kołu Łowieckiemu Nr 32 Jeleń
z Wągrowca oraz Kołu Łowieckiemu Nr 57 Borsuk ze Skoków. Kontynuacja
zaproponowanych w niniejszym programie działań ma na celu zmniejszenie ilości
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Wągrowca oraz szybszą adopcję zwierząt
przebywających w schroniskach. W związku z powyższym powiedział, że podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Wągrowca w 2018 roku.
Uchwała Nr XLII/285/2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Prowadzący obrady ogłosił – 15 minutowa przerwę do godz. 1800.
Po przerwie w obradach sesji nie uczestniczył już radny Adam Kielbasiewicz
– stan radnych do końca sesji wynosił 18 radnych.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat

26

za
korzystanie
z wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.

w

przedszkolach

Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że ustawa z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.z 2017 r. poz. 2203) wprowadza
zmiany w zakresie określania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Cytowana ustawa doprecyzowuje wiek dzieci, dla których gmina zobowiązana jest
zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie,
przeznaczonym na realizację podstawy programowej. Powiedziała, że
z powyższego wynika, iż przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr XLII/286/2018 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
ad. pkt 12
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej Wągrowiec dla
publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne
i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
Również w imieniu Burmistrza na wniosek radnej Iwony Matuszak – Łosińskiej
została wniesiona autopoprawka w załączniku nr 3 do omawianego projektu
uchwały, która polegała na poprawie kolejności punków.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany
został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
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prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając, w szczególności podstawy
obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku
o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia
dotacji. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z nowelizacji ustawy
o systemie oświaty a mianowicie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który były
podstawą uchwalenia obowiązującej Uchwały Nr XXXIX/195/2017 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
Powiedziała, że z powyższego wynika, iż przedstawiony projekt uchwały jest
zasadny.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej
Wągrowiec dla publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych,
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego.
Uchwała Nr XLII/287/2018 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad. pkt 13
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Grzegorz Tomaszewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769
z późn. zm.) udzielnie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym
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gminy o charakterze obowiązkowym, natomiast zgodnie z art. 48 a w/w ustawy
udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca
w noclegowni lub schronisku dla osób bezdomnych. Schronienie dla osób z terenu
Gminy miejskiej Wągrowiec udzielane jest przez placówki dla osób bezdomnych
prowadzone przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym istnieje
potrzeba uregulowania zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia dla osób bezdomnych. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej Rada Gminy jest upoważniona do ustalenia w drodze uchwały,
w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
miejskiej Wągrowiec.
Uchwała Nr XLII/288/2018 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 14
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu” oraz nadania jej
statutu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że zgodnie z art. 10 a pkt. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.
zm.), gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną,
finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora
finansów publicznych. W myśl postanowień art. 10 b ust. 2 ww. ustawy, rada gminy
w drodze uchwały określa jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz
zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej
obsługi. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) kierownik jednostki budżetowej, któremu dyrektorzy
jednostek obsługiwanych powierzą obowiązki w zakresie gospodarki finansowej,
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jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową tej jednostki w zakresie
powierzonych obowiązków. Obecnie obsługa administracyjna, finansowa
i organizacyjna szkół i przedszkoli prowadzona jest przez Centrum Usług
Wspólnych w strukturach Urzędu Miejskiego w Wągrowcu utworzone Uchwałą nr
XXVII/180/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy
miejskiej Wągrowiec. Zmiana dotychczasowej formy obsługi wspólnej, w tym
zwłaszcza organizacji obsługi księgowo-administracyjnej placówek oświatowych
Gminy miejskiej Wągrowiec, podyktowana jest koniecznością dostosowania do
wymogów ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
Uchwała rodzi skutki finansowe, które pokryte będą z budżetu miasta. W związku
z powyższym powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych
w Wągrowcu” oraz nadania jej statutu.
Uchwała Nr XLII/289/2018 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 15
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na
okręgi wyborca, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
poz. 130), wprowadziła szereg zmian w Kodeksie wyborczym. Między innymi
w art. 418 § 2 przywrócono zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru
rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze,
w których wybiera się od 5 do 8 radnych. Jednocześnie przepis art. 12 ww. ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. zobowiązują wszystkie rady gmin do dokonania podziału
gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w terminie 60 dni od dnia
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wejścia w życie niniejszej ustawy tzn. do 1 kwietnia 2018 r. Ponadto przepis ten
stwierdza, że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się
liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy
na okręgi wyborcze. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba mieszkańców
miasta Wągrowca wynosiła 24 588 osób. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym w gminach do 50 000 mieszkańców w skład rady
wchodzą radni w liczbie 21. Z porównania danych o liczbie mieszkańców
z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Miejskiej
w Wągrowcu wybieranych będzie 21 radnych. Projekt podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia
okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego.
W okręgach wyborczych tworzonych dla wyboru Rady wybieranych będzie:
- w okręgu wyborczym nr 1 – 5 radnych,
- w okręgu wyborczym nr 2 – 5 radnych,
- w okręgu wyborczym nr 3 – 5 radnych,
- w okręgu wyborczym nr 4 – 6 radnych.
Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości
mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma
przedstawicielstwa) stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów zapisaną
w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez
podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Dla miasta Wągrowca
wynosi ona 1170,86. Zgodnie z art. 419 § 2 pkt.1 Kodeksu wyborczego obliczono
liczby mandatów przypadające na poszczególne okręgi dzieląc liczbę mieszkańców
okręgu przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby
mandatów równe lub większe od 0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.
Proponowany podział miasta Wągrowca na okręgi wyborcze dla wyboru Rady
Miejskiej w Wągrowcu obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na
kadencję Rady w latach 2018 – 2023. Uchwała w sprawie podziału Gminy miejskiej
Wągrowiec na okręgi wyborcze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie
wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Projekt niniejszej uchwały został
pozytywnie zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Pile w dniu 8 marca
2018 r. W związku z powyższym powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni
uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na okręgi wyborca, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w okręgu.
Uchwała Nr XLII/290/2018 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
ad. pkt 16
Sekretarz Miasta – Marek Sturma w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy miejskiej Wągrowiec na
stałe obwody głosowania.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U.
poz. 130), w art. 13 nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na
stałe obwody głosowania w terminie 1 miesiąca od dnia ustalenia w trybie art.12
ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska
w Wągrowcu dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze na dzisiejszej Sesji.
Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach
powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów
przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej
komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.
Przedkładany projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale
Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania, utrzymano generalną zasadę
wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania
decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona przekroczyć
4000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania. Przepis art. 12
§11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale
gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W dokonywanym obecnie podziale miasta Wągrowca na obwody głosowania
zachowuje się dotychczasowe lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Proponowany podział Gminy miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania będzie
miał zastosowanie do wyborów organów samorządowych od kadencji 2018 – 2023,
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego
oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Uchwała w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na obwody głosowania podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, podaniu do publicznej wiadomości
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w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się
niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. W związku z powyższym
powiedział, że podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod do głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy
miejskiej Wągrowiec na stałe obwody głosowania.
Uchwała Nr XLII/291/2018 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
ad. pkt 17
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym sprawozdanie z działalności w 2017 roku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
ad. pkt 18
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym sprawozdanie z realizacji zadań wspierania rodziny za 2017 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
ad. pkt 19
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba przedstawiła radnym informację z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta
Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
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Ww. informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
ad.pkt 20 i 21
Radny Marek Drobik odniósł się do interpelacji, którą w okresie międzysesyjnym
złożył na ręce Pana Przewodniczącego Rady. Nie odczytał jej treści, gdyż
Prowadzący obrady zapoznał radnych z jej treścią i odpowiedzią w punkcie 3
porządku sesji. Powiedział, że spór jest pomiędzy tym – czy możemy stanowić
o kierunkach działań Burmistrza – czy nie możemy. Nadmienił, że zdania są
podzielone i że tego problemu na sesji nie będzie roztrząsać. Prosił aby
interpelacja, którą złożył oraz opinia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej
sprawie została załączona do protokołu (interpelacja stanowi załącznik nr 18,
natomiast opinia NSA stanowi załącznik nr 19 do protokołu). Dalej mówił, że
NSA przyznaje takie prawo - możliwość radom miejskim - jako organom
stanowiącym (z wyraźnym wskazaniem, że nie można wchodzić w kompetencje
i zakres burmistrzowi i że z tym należy się zgodzić) jak zgodnie z prawem
w omawianej kwestii Rada może postąpić. Nadmienił też, że nasz Statut daje taką
możliwość Radzie poprzez podjęcie stanowiska wobec omawianej sprawy. Kolejno
odniósł się do odpowiedzi na interpelację udzielonej przez Przewodniczącego
Rady. Powiedział, że ma do niej wiele zastrzeżeń. Nadmienił również że zadał
pytanie Panu Przewodniczącemu Rady - czy ta odpowiedz jest interpretacją
prawną radcy prawnego i że Przewodniczący to potwierdził. Nawiązując do treści
odpowiedzi - powiedział, że w pierwszej części mowa jest, że wniosek został
poprawnie złożony - następnie zacytował jej część od słów „po pierwsze: zgłoszony
wniosek zaliczył Pan w swojej interpretacji do grupy wniosków formalnych. Wnioski
formalne zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu mogą dotyczyć wyłącznie
w szczególności:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) zakończenia dyskusji i podjęcie uchwały;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
6) odesłania projektu uchwały doi komisji;
7) przeliczenia głosów;
8) w sprawie przestrzegania regulaminu obrad;
9) zarządzenia przerwy.
Trudno w oparciu o zapisy § 23 ust. 1 zaliczyć ten wniosek do którejkolwiek
kategorii w której można składać wnioski formalne. A zatem Pana wniosek ma
„zwykły” charakter i nie podlega procedowaniu przewidzianemu w § 23 ust. 2.”
Odnosząc się do tego zapisu stwierdził, że w takiej formie nie ma zapisu w Statucie
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Gminy miejskiej Wągrowiec, że ktoś dołożył takie słowa jak „wyłącznie”
„w szczególności” – co jest sprzecznością. Zdaniem radnego jest to
nadinterpretacja lub manipulacja przez dodanie słowa wyłącznie, które
w cytowanym paragrafie nie występuje i dodał, że nie zna się na prawie i dlatego
tak to odczytuje. Dalej wspomniał o kolejnych punktach zawartych w odpowiedzi
i oznajmił, że strony samorządowe, które prowadzone są dla samorządów przez
prawników dają możliwość formalną na pierwszym miejscu zamieszczenia takich
spraw we wnioskach formalnych i zacytował – „przedmiotem takiego wniosku ze
szczególnością może być – na pierwszym miejscu stwierdzenie właściwości rady –
chodzi o to czy sprawa mieści się w zakresie działania rady”. Są to punkty w wielu
gminach, których u nas nie ma – ale zapis nie eliminuje poprzez swoją treść
wprowadzenia takiego punktu poprzez zapis – że w szczególności – czyli nie
wyłącza takiego zapisu (to odnosi się do punktu pierwszego odpowiedzi).
W odniesieniu do punktu drugiego odpowiedzi - zacytował – „Zgodnie z § 17 ust. 1
ww. Regulaminu „W punkcie zapytania i wolne wnioski” każdy radny ma prawo
zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą
aktualnych problemów działania Gminy. Biorąc powyższy zapis pod uwagę należy
stwierdzić, że Pana wniosek jest z nim niezgodny. Niezgodność polega na tym, iż
we wniosku zwraca się Pan o podjęcie działań przez Radę Miejską w Wągrowcu –
wobec organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz Miasta – mającym na celu
ukierunkowanie jego działań. Tak sprecyzowany wniosek należy uznać za
niezgodny z § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej gdyż nie dotyczy on ”żądania
wyjaśnień….”. Radny odniósł się do zapisu „żądania wyjaśnień….” i powiedział, że
- § 17 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu gminy
Miejskiej mówi – W punkcie „zapytania i wolne wnioski” – czyli punkt ten odwołuje
się do § 16 w brzmieniu – „porządek obrad zwyczajnej sesji obejmuje
w szczególności i punkt 7 – zapytania i wolne wnioski oraz informacje. Kolejny
zapis § 17 ust. 1 - W punkcie „zapytania i wolne wnioski każdy radny ma prawo
zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą
aktualnych problemów działania Gminy”. Zdaniem radnego jest to wyraźne
podkreślenie – że każdy ma równe prawo i nie ma tu żadnego wyłączenia punktu
poprzedniego, który reguluje nam pracę Rady Miejskiej. Następnie zadał kolejne
pytanie – jeżeli przyjąć, że wnioski w tym punkcie, które należą do każdej sesji
(zapytania i wolne wnioski) – muszą według Przewodniczącego Rady dotyczyć –
żądania wyjaśnień – jak napisał w odpowiedzi na moją interpelację - to zapytał się
– w jakiej formie dotychczas Rada funkcjonowała (przez poprzednie trzy lata).
Nadmienił, że nie chce podawać przykładów dotyczących innych radnych i skupił
się na swojej osobie – przypomniał radnym, Panu Przewodniczącemu i Pani
radczyni – że składał wniosek do Rady Miejskiej o zaproszenie Prezydenta RP –
nie dotyczył on żądania wyjaśnień – Pan Przewodniczący wniosek poddał pod
głosowanie – Rada wyraziła wolę poprzez głosowanie – większość była za
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wnioskiem – wniosek został przyjęty i prezydent został zaproszony. Radny podał
kolejny przykład – zwrócił się do Rady Miejskiej o powołanie komisji doraźnej, która
miała się zajmować rozwojem przedsiębiorczości i transparentności – były
wątpliwości ale Pan Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie – był wniosek
przeciwny o przerzucenie tego wniosku do Komisji Rozwoju Miasta w celu
skonsultowania, zaopiniowania i wniosek został poddany pod głosowanie i został
skierowany do Komisji Rozwoju Miasta i też nie dotyczył – żądania wyjaśnień. To są
sprawy związane z pracą Rady – czyli organem, który ma wyłączne kompetencje
ustawowe. W przypadku takiego zapisu w punkcie drugim to faktycznie podważa
naszą pracę przez trzy lata. Dalej zacytował zapis w odpowiedzi Przewodniczącego
na interpelację – „Odnosząc się natomiast do istoty Pana wniosku, należy
stwierdzić – mając na względzie orzecznictwo i postanowienia organów
administracji - że rada gminy nie może nakazywać wójtowi, burmistrzowi
wykonywania określonych czynności” i dla przykładu przytoczył orzeczenie NSA
dot. Gminy Bytów (załącznik nr 19 do protokołu) – „Zgodzić się należy
z poglądem zawartym w powołanym składzie wyroku Naczelnego Sadu
Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 2011 roku II OSK 925/11, że przepis art. 18
ust. 2 pkt 2 u.s.g. zezwala radzie gminy jedynie na stanowienie o kierunkach
działania wójta, a wiec stanowi upoważnienie do wydawania aktów w sferze
wewnętrznej działania organów gminy, zawierających wytyczne, zlecenia lub
wskazówki dla organu wykonawczego wyrażenie woli przez radę w formach, które
nie maja charakteru uchwały tj. apele, rezolucje, odezwy, proklamacje, protesty,
stanowiska itp. Jest dopuszczalne, chyba, że statut gminy stanowi inaczej”. Radny
prosił aby ktoś się do tej sprawy odniósł i żeby padła jakaś refleksja i powiedział, że
nie chce żadnych przepychanek. Radny powiedział, że ideą jego wniosku było
podjęcie tematu geotermii i zdaniem radnego było to najważniejsze w tej całej
sprawie i najlepszą sprawą byłaby tu współpraca z Panem Burmistrzem i podjęcie
tego tematu – zdaniem radnego ten temat może nie wrócić i środki w 100% jakie
dzisiaj gwarantuje rząd na geotermię są na jakiś okres i jeżeli tego nie
wykorzystamy mogą przepaść i stracimy szansę. Kończąc powiedział, że aby po
raz drugi nie zaistniała taka sytuacja (zdaniem radnego odpowiedz na interpelację
to jest nic innego jak rzucenie kłód pod nogi Radzie Miejskiej, utrudnianie
i zaciemnianie działań prawnych organu gminy) złożył na ręce Przewodniczącego
Rady wniosek do Doraźnej Komisji Statutowej o utworzenie zapisu w Statucie
Gminy miejskiej Wągrowiec regulującego w jasny sposób zgłaszanie wniosków do
Rady Miejskiej i sposobu procedowania wniosków przez Radę.
Radny Jakub Zadroga skierował pytanie do Przewodniczącego Rady – czy
odpowiedź na interpelację radnego Marka Drobika konsultował z radcą prawnym –
czy przygotował ją osobiście. Również zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej
stanowiącym załącznik do Statutu Gminy miejskiej Wągrowiec – radny w imieniu
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Klubu Radnych „Bliżej Ludzi” przedłożył na ręce Przewodniczącego Rady projekt
uchwały Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
celowej z budżetu Miasta Wągrowca na zadanie służące ochronie powietrza,
polegającej na trwałej zmianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku w celu
dalszego procedowania. Powyższe uzasadnił tym, że każdy z nas wielokrotnie
słyszał informacje nt. przekroczonych wskaźników smogowych. Prasa, telewizja
informowały o tych wskaźnikach przekroczenia. Wiele samorządów podjęło już
działania ograniczające emisję zanieczyszczeń, a w takim mieście jak Wągrowiec ostatnio na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta została podana informacja, że ok.
90% zanieczyszczeń emitują gospodarstwa domowe. Zdaniem radnego w pierwszej
kolejności powinniśmy się pochylić nad tym tematem – w jaki sposób ograniczyć
zanieczyszczenia ze strony gospodarstw domowych.
Następnie głos zabrała radna Iwona Matuszak – Łosińska, która zapoznała
radnych z treścią pisma Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w sprawie
wydania przez Burmistrza Miasta zarządzenia o przeprowadzeniu rekrutacji do klas
IV i VII, które wpłynęło do wiadomości Rady Miejskiej i zadała pytanie Burmistrzowi
– jak zamiesza się pan odnieść do tego wniosku. Radna poruszyła również kwestię,
która wyniknęła na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki
Społecznej podczas której, radna Danuta Strzelecka – Purczyńska poinformowała
członków komisji, że na podstawie pisma Burmistrza Miasta – pełniąca obowiązki
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 – Pani Grażyna Sarad przeprowadziła wśród
uczniów wybranych klas anonimową i kontrowersyjną w swej treści ankietę, za
pomocą której uczniowie mieli wskazać nazwiska nauczycieli i pewne treści ich
wypowiedzi. W związku z powyższym zadała pytanie Burmistrzowi – w jakim celu
zamierzał zebrać Pan Burmistrz te informacje, jakie są wyniki tych ankiet i co
zamierza Pan Burmistrz zrobić z tymi wynikami. Kolejna sprawa, którą radna
poruszyła dotyczyła Zarządzenia Burmistrza Miasta Wągrowca nr 14/2018 z 30
stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2018 i zapisu § 4 ust. 1 dot. podziału środków
przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje
dyrektor na podstawie przedłożonych wniosków nauczycieli - radna prosiła
o informację - jakie potrzeby zgłosili nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1, jeżeli
chodzi o studnia podyplomowe – pytała czy nikt z nauczycieli nie chce się
dokształcać, że przeznaczona przez Burmistrza Miasta kwota w § 4300 – Zakup
usług pozostałych - dopłata do czesnego wynosi 0.
Burmistrz Miasta odnosząc się do wniosku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
nr 1 powiedział, że w pierwszej kolejności należy ustalić nadawcę tego pisma. Jest
to już drugie pismo w tej sprawie, które nie jest podpisane z imienia i nazwiska.
Oznajmił, że nie może być tak, że w obiegu funkcjonują dokumenty pod hasłem:
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zaniepokojeni mieszkańcy, rodzice, rada rodziców. Każde osoby, które reprezentują
np. radę rodziców danej szkoły - w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić nadawcę
pisma i czy rzeczywiście jest to np. rada rodziców, gdyż w szkołach zdarzają się
różne sytuacje. Odnośnie ankiety, która została zrealizowana przez Panią Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1 powiedział, że prawdą jest, ze skierował pytania do
szkoły ze względu na sytuację i zaniepokojenie rodziców i uczniów, ponieważ byli
informowani na lekcjach o tym, że w momencie udostępnienia sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 1 dla Szkoły Podstawowej Nr 4 uczniowie będą się
uczyć do godz. 18.00 – 20.00. Dzieci były zaniepokojone tą sytuacją ponieważ mają
różnego rodzaju kółka zainteresowań. Wśród rodziców wywołało to również
zaniepokojenie, kiedy usłyszeli, że ich dzieci maja uczyć się do godz. 20.00. To był
główny cel sprawdzenia tego – czy sytuacja ta na terenie szkoły występuje.
Natomiast Pani Dyrektor zdecydowała się na przeprowadzenie ankiety. Dodał też,
że organy nadzoru wykonują również różnego rodzaju ankiety w różnych sprawach.
Co do wyników i co będzie dalej oznajmił, że w najbliższym czasie zostanie radnym
przedstawione. Powiedział też, że w tym temacie należy być precyzyjnym i to
pismo, które otrzymał ta cała korespondencja została również radnym
udostępniona. Dla Burmistrza sytuacja ta jest niedopuszczalna, kiedy dezinformuje
się zarówno rodziców jak i uczniów, że w szkole będzie dwuzmianowość i trzeba to
koniecznie wyjaśnić. Odnoście dokształcania nauczycieli Burmistrz Miasta oznajmił,
że odpowie na piśnie radnej Iwonie Matuszak – Łosińskiej.
Radny Jakub Zadroga powiedział, że Pan Burmistrz wspomniał o kierowanych
pismach zaniepokojonych rodziców – czy informacjach i dlatego wnioskował do
Burmistrza o udostepnienie konkretnych pism (z podaniem nazwisk), na podstawie
których stworzył Pan Burmistrz ankietę, która została przeprowadzona wśród
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1.
Radny Marek Drobik zadał pytania Panu Burmistrzowi – czy zostało
zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 1 spotkanie informacyjne
z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz pytanie w sprawie cateringu
w przedszkolach – czy nie należałoby rozważyć możliwości powrotu stołówek do
tych placówek. Radny złożył również formalny wniosek o przedstawienie realizacji
Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 listopada 2015 r. –
czy uchwała jest realizowana zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu – czy zaszły
zmiany – jeżeli tak to jakie. Radny również prosił o przedstawienie tej informacji na
wspólnym posiedzeniu komisji Rady. Powyższy wniosek uzasadnił zmianą prawa
dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nowymi zasadami ustalania taryf, planami
inwestycyjnymi spółki MPWiK.
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Radny Andrzej Reis zadał pytanie Panu Burmistrzowi – czy złożył doniesienie do
Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu na Portal WRC.
Burmistrz Miasta potwierdził, że doniesienie zostało złożone, ale postepowanie nie
zostało wszczęte.
Radny Tomasz Kruk zabrał głos w kwestii sporu kompetencyjnego pomiędzy
radnym Markiem Drobikiem, a Przewodniczącym Rady i powiedział, że w tej całej
sprawie pominięta została kwestia związana z geotermią. Przypomniał, że po
ostatniej sesji rozmawiał z radnym o podanie kontaktów, w sprawie zorganizowania
dodatkowego posiedzenia, które dotyczyłoby się tej kwestii – jednak od kolegi nie
doczekał się żadnej odpowiedzi. Dalej mówił, że jeżeli chodzi o załatwienie tej
sprawy tak korzystnej dla miasta, a nie chwilowy przekaz medialny (zaistnienia
w mediach) – zaprosił radnego na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta – gdyż jest
jej członkiem – jednak ostatnio niezbyt aktywnie uczestniczy w jej posiedzeniach,
gdzie można do tego tematu wrócić. W odniesieniu do planów inwestycyjnych
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przypomniał tylko
radnemu, że w kwietniu planowane jest wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju
Miasta i Budżetowej - na terenie spółki – podczas którego merytorycznie
i szczegółowo zostaną te tematy omówione.
Radny Marek Drobik w odniesieniu do wystąpienia radnego Tomasza Kruka
powiedział, że cieszy się z faktu podejmowanej polemiki, gdyż lubi merytoryczną
dyskusję. Przypomniał radnemu, że Burmistrz zaoferował zorganizowanie
spotkania w temacie geotermii i zaproszenia fachowców. Oznajmił, że starania te
nie są medialne, są tylko wyłącznie kierowane dla dobra naszego miasta i jej
mieszkańców. Tłumacząc fakt nieobecności na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Miasta powiedział, że wniosek, który złożył ugrzązł w radzie i nie został poddany
pod głosowanie i nie wiadomo było jak go procedować. Temat Komisji Rozwoju
Miasta dot. zmniejszenia smogu w mieście to idealny temat i na przykładzie gminy
Uniejów powiedział, że na jej terenie nastąpiło zmniejszenie pyłów i zanieczyszczeń
powietrza o 60-80%. Kończąc wyraził nadzieję, że dzisiaj ze strony Burmistrza
padnie deklaracja, że tym tematem się zajmie.
Przewodniczący Rady radnemu Jakubowi Zadrodze powiedział, że to on pisał
odpowiedz na interpelację radnego Marka Drobika. Ustosunkował się również do
tego co powiedział radny Marek Drobik - powiedział, że nie chce pojedynkować się
na paragrafy. Nadmienił, że Jego intencją kiedy zgłaszany był temat geotermii było
przekazanie tego tematu Komisji Rozwoju Miasta, po wcześniejszym spotkaniu
z fachowcami na ten temat i nie spodziewał się, że to wywoła taki ciąg następstw.
Nadmienił, że w 2008 roku sygnalizował to zagadnienie poprzedniemu Burmistrzowi
Miasta, który wyraził opinię, że to są zbyt kosztowne odwierty – jeden to koszt od
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1 – 1,5 mln zł. Stąd sugestią Przewodniczącego Rady było żeby w tym temacie
wypowiedzieli się fachowcy. Jeżeli chodzi o źródła termalne w Uniejowie
powiedział, że również tym tematem się interesował i oznajmił, że Uniejów stał się
zapleczem Łodzi. W sobotę i w niedzielę nie ma szans by mieszkańcy Uniejowa
mogli skorzystać z tych dobrodziejstw. Wspomniał też o Termach Maltańskich
i powiedział, że warto by było skorzystać z ich opinii i ominąć usterki czy błędy,
które oni popełnili. Kończąc oznajmił, że bezpośrednia wymiana zdań przy pomocy
słowa mówionego, a nie pisanego daje więcej pożytku niż to o czym można było się
przed chwila przekonać.
Burmistrz Miasta w temacie pytań radnego Marka Drobika w kwestii organizacji
szkół powiedział, że zadanie to należy do kompetencji dyrektora szkoły. Powiedział,
że z tego co wie – były zorganizowane konsultacje i spotkania z rodzicami
i uczniami, jak również z radą pedagogiczna – gdyż jest to obowiązek prawny.
W kwestii cateringu - zdaniem Burmistrza decyzje, które zostały kiedyś w mieście
podjęte – związane z likwidacją stołówek w szkołach i przedszkolach – były
decyzjami błędnymi. Wówczas jako radny uważał też, że to nie było potrzebne i na
pewno ta sytuacja dzisiaj powoduje, że musimy zastanowić się nad nowym
systemem. Marzeniem Burmistrza jest odbudowanie systemu na bazie poprzedniej.
Wspomniał też, że przychodząc do Urzędu umowa na catering została już
podpisana na kilka lat i dzisiaj musimy zachować ciągłość – aby dzieci miały
wyżywienie. Jest to proces utrudniony, ale docelowo przygotowywane są analizy
i zamysł jest taki żeby wprowadzić na nowo kuchnie do przedszkoli. W kwestii
nowych zasad dot. wniosku taryfowego powiedział, że jest to dobry temat dla
Komisji Rozwoju Miasta. W sprawie geotermii oznajmił, że jest gotowy i otwarty na
rozpoczęcie dyskusji i organizację spotkania czy konferencji w tym temacie – gdzie
będzie możliwość ten temat przedyskutować w gronie specjalistów.
Sekretarz Miasta zabrał głos w kwestii uchwalenia nowego Statutu Gminy
miejskiej Wągrowiec. Przypomniał radnym, że w 2016 roku Rada powołała Doraźną
Komisję Statutową. W styczniu 2017 roku Komisja ta podjęła prace, jednak je
zawiesiła z uwagi na to co się działo wokół ustawodawstwa polskiego. Powiedział,
że ustawa o samorządzie gminnym została diametralnie zmieniona i stąd gdyby ten
statut Rada wcześniej uchwaliła to i tak dzisiaj należałoby jeszcze raz do tej
problematyki podejść. Oznajmił, że prace nad statutem cały czas trwają –
w ubiegłym roku w miesiącach letnich został opracowany nowy projekt – jednak
kilka miesięcy później ustawodawca to wszystko zmienił i do tematu należy wrócić
ponownie. W obecnej chwili statut jest na ukończeniu. W kwestii wniosku radnego
Marka Drobika o utworzenie zapisu w Statucie Gminy miejskiej Wągrowiec
regulującego w jasny sposób zgłaszanie wniosków do Rady Miejskiej i sposobu
procedowania wniosków przez Radę – Sekretarz Miasta powiedział, że kwestię tą
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rozstrzyga już ustawa o samorządzie gminnym - zmieniono zapis art. 24 tej ustawy
i od nowej kadencji – punkt – zapytania i wolne wnioski zginie z porządku sesji gdyż
radni zmuszeni będą składać wnioski i interpelacje na piśmie do Burmistrza – który
będzie zobowiązany w terminie 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Treść tych
wniosków, interpelacji zamieszczana będzie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego. Wspomniał też o innych zmianach ustawy o samorządzie
gminnym, które wejdą w życie od nowej kadencji – jak np. publikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego nagrań sesji, głosowań
imiennych. Kończąc oznajmił, że statut nasz w 80% zostanie zmieniony – gdyż
zostaną z niego usunięte wszystkie zapisy ustawowe – zgodnie z techniką
stanowienia prawa oraz że najpóźniej we wrześniu zostanie on przedłożony Radzie
do uchwalenia.
Radny Marek Drobik podziękował Panu Markowi Sturmie za wystąpienie
i nadmienił, że wiele gmin w Polsce nie czekało na ustawodawcę i od wielu lat
publikują w BIP-ie nagrania sesji i że my również od wielu lat mogliśmy już to
czynić.
ad.pkt 22
Wobec wyczerpania porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.
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