Protokół Nr XXXI/2017
sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 27 kwietnia 2017 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1840.
Otwarcia obrad XXXI 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 20 radnych, co
stanowiło quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Andrzej Reis.
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 XXX sesji z 30 marca br. został przyjęty przez
Radę 18 – głosami „za” przy 1 – głosie „wstrzymującym”.
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej wraz z zaproszeniem został przesłany
radnym.
Burmistrz Miasta wnioskował o wprowadzenie do przesłanego porządku obrad
dodatkowego punktu o treści – „Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033” – po punkcie 6 porządku obrad.
Powyższy wniosek został przez radnych przyjęty jednogłośnie.
Przed przystąpieniem do procedowania punktu 14 przesłanego porządku obrad
sesji dotyczącego „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji
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Rozwoju Przedsiębiorczości i Transparentności” – radny Marek Drobik zgłosił
formalny wniosek o jego wykreślenie z porządku obrad sesji.
Powyższy wniosek radnego został przez Radę przyjęty 13 – głosami „za” przy
6 – głosach wstrzymujących”.
Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został przyjęty
jednogłośnie jak niżej:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy regulaminowe
stwierdzenie obecności,
przyjęcie protokołu z XXX sesji z 30 marca br.
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 o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 – „Rondo Skockie”.
9. Podjęcie
uchwały
w
sprawie
aktualności
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.

miejscowych

planów

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w
roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę miejską
Wągrowiec.
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14. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla
Gminy miejskiej Wągrowiec.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.

ad.pkt 1 i 2
Jak wyżej
ad.pkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając poinformował radnych, że okresie
międzysesyjnym wpłynęła do Rady Miejskiej pozytywna opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Wągrowca za 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej – Wiesław Zając złożył też informację ze swojej
działalności w okresie między sesjami m.in.:
- uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego dla
przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego;
- 12 kwietnia uczestniczył w konferencji nt. polityki senioralnej, w której
uczestniczył również Burmistrz. Konferencja odbyła się pod patronatem
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- tego samego dnia wręczył nagrody chłopcom uczestniczącym w XVIII Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej, które obyły się Ośrodku Sportu i Rekreacji;
- 22 kwietnia uczestniczył w koncercie Jana Pietrzaka, który odbył się w Poznaniu
w auli UAM. Poinformował zebranych, że dochód ze sprzedaży biletów – cegiełek
zostanie przeznaczony na rzecz budowy pomnika Wdzięczności w Poznaniu;
- 26 kwietnia uczestniczył w programie szkoleniowym nt. zapobiegania pożarom.
Impreza odbyła się na terenie MTP w Poznaniu, którą uświetnił występ zespołu
Dżem.
ad.pkt 4
Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny Piotr Seemann powiedział, że
Komisja
Budżetowa
w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia.
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13 kwietnia komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w Miejskim Ośrodku
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której tematem była analiza
działalności i zamierzeń Ośrodka. 20 kwietnia na wspólnym posiedzeniu komisja
zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej –
radna Małgorzata Fimiak powiedział, że w okresie międzysesyjnym komisja
obradowała dwa razy. 4 kwietnia komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe, którego
tematem była – Infrastruktura sportowo – rekreacyjna na terenie miasta – stan
obecny, potrzeby (było to posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Miasta).
20 kwietnia na wspólnym posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem
projektów uchwał sesyjnych. Jako Przewodnicząca Komisji uczestniczyła:
- 21 kwietnia w obradach Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu
oraz w wystawie „Śladami przodków – odkrycia archeologiczne na ziemi
wągrowieckiej”;
- 22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w obchodach 20 lat Dyskusyjnego Klubu
Filmowego – projekcja filmu niemego pt. Bestia, prelekcja Marcina Pigulaka;
- 22 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w wernisażu wystawy obrazów Roberta
Kukli „Reżyserzy polscy”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta – radny Tomasz Kruk powiedział, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. 4 kwietnia komisja
odbyła posiedzenie wyjazdowe, którego tematem była – Infrastruktura sportowo –
rekreacyjna na terenie miasta – stan obecny, potrzeby (było to posiedzenie wspólne
z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej). 20 kwietnia na wspólnym
posiedzeniu komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał sesyjnych.
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:

- pod koniec marca miasto otrzymało radosną informację o przyznaniu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w wysokości ponad
3,3 mln złotych na realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i zwiększenie efektywności nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Gminie
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Miejskiej Wągrowiec. Koszt całej inwestycji wynosi 4,48 mln złotych. Środki te
zostaną przeznaczone na budowę sali gimnastycznej. Ponadto, w ramach
dofinansowania, dwie istniejące już sale, wykorzystywane obecnie do prowadzenia
zajęć z wychowania fizycznego, zostaną przebudowane. Pierwsza z nich zostanie
dostosowana do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dla uczniów
placówki. W drugiej sali powstanie nowoczesna pracownia przyrodnicza. Projekt
zakłada zakup profesjonalnego wyposażenia tych sal, którego koszty również są
niemałe. Dzięki pozyskanym środkom miasto doposaży w niezbędny sprzęt
i pomoce dydaktyczne pracownie: matematyczną, przyrodniczą i wczesnego
wspomagania. Odbędą się także szkolenia doskonalące dla nauczycieli. W nowo
utworzonych pracowniach prowadzone będą dodatkowe zajęcia dla uczniów,
rozwijające ich pasje i zainteresowania. W ramach projektu zostanie
zagospodarowany teren przyszkolny: powstanie m.in. bieżnia lekkoatletyczna,
parking oraz tereny zielone, z których z pewnością będą korzystały dzieci podczas
przerw międzylekcyjnych;
- 1 kwietnia wręczył puchary i dyplomy uczestnikom oraz zwycięzcom IV Turnieju
Piłki Ręcznej Oldboyów im. Edmunda Cieśli o Puchar Burmistrza Miasta
Wągrowca. Najważniejsze trofeum odebrali oldboje Chrobrego Głogów,
a wągrowczanie okazali się gościnnymi gospodarzami, kończąc rywalizację na
trzecim miejscu;
- tego samego dnia uczestniczył w Walnym Zebraniu Ogródków działkowych
„Kolejarz”;
- 2 kwietnia, podczas Gali w Miejskim Domu Kultury miał zaszczyt wręczyć
statuetkę cystersa – nagrodę Wągrowczanina A. D. 2016 pani Zofii Korpys, jednej
z najaktywniejszych słuchaczek Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
która okazała się zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu Głosu Wągrowieckiego.
Uczestnicy uroczystej gali nagrodzili także brawami pozostałych zwycięzców
dorocznego plebiscytu: Małgorzatę Wiśniewską ze Skoków – zwyciężczynię
głosowania na Kobietę Sukcesu 2016 oraz wągrowczan: Dariusza Andrzejczaka –
Trenera Roku 2016, karatekę Mateusza Nadera – Sportowca Roku 2016 oraz
młodziutkiego pływaka Igora Szymańskiego – Nadzieję Sportu 2016. Osobne
wyróżnienia, przyznawane przez Kapitułę Plebiscytu, odebrali Mariusz Sprutta,
który został Honorowym Wągrowczaninem A.D. 2016 oraz Hanna i Sjef Vossen
z Bilthoven, którzy za zasługi dla rozwoju partnerstwa pomiędzy tą holenderską
gminą i gminą Mieścisko odebrali z rąk senatora RP Mieczysława Augustyna
Międzynarodową Nagrodę Most Przyjaźni 2016;
- tego samego dnia wręczał także puchar zwycięskiej parze podczas Gali Tańca
Towarzyskiego. Wiosenny turniej tańca stał na bardzo wysokim poziomie, dopisała
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także publiczność, która oprócz tanecznego baletu na parkiecie podziwiała także
popisy wokalne Zbigniewa Zaranka;
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, przypadający 2 kwietnia, uczcił
następnego dnia wraz z dziećmi z „Trójki” przy Letniej, z którymi wspólnie sadził
niebieskie kwiatki przed szkołą. Błękitno było również w miejskim gimnazjum,
w którym wypuszczono do nieba kilkadziesiąt balonów w tym kolorze. W tej
ogólnoświatowej akcji uczestniczy coraz więcej osób i instytucji publicznych,
a w tym roku włączyli się w nią również wągrowczanie. Głównym celem akcji jest
podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Na całym świecie
dramatycznie bowiem rośnie liczba dzieci z autyzmem. Według amerykańskich
danych już jedno na 68 dzieci rodzi się z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Nie
brakuje takich osób również w Wągrowcu. Przypomniał, że we wrześniu ubiegłego
roku w Szkole Podstawowej nr 3 powstała pierwsza w naszym powiecie klasa dla
dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych;
- 3 kwietnia uczestniczył w spotkaniu w sprawie rewitalizacji linii kolejowej
Wągrowiec – Bydgoszcz. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz;
- 4 kwietnia spotkał się z pensjonariuszami Dziennego Domu Seniora na
tradycyjnym śniadaniu wielkanocnym;
- następnego dnia podpisał w ratuszu porozumienie o współpracy z trzema
kolejnymi firmami, które dołączyły do grona partnerów programu Senior 60+. Ofertę
dla wągrowieckich seniorów wzbogaciły sklepy Elegant i Bucik oraz klub Vehikuł
Czasu. Tym samym liczba partnerów tego programu wzrosła do 41;
- 5 kwietnia wręczył nagrody twórcom najpiękniejszych pisanek. Na 28. już konkurs
Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym roku prace złożyło 93 autorów – łącznie 223
pisanki. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych. Korzystając z okazji
podziękował ich autorom za podtrzymywanie wielkanocnej tradycji i pogratulował
wysokiego poziomu prac. Konkurs na pisankę połączony był z kiermaszem
świątecznym. Pozyskane ze sprzedaży prac środki zostały przeznaczone na zakup
nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży;
- 7 kwietnia podpisał umowę z wykonawcą kompleksowej termomodernizacji
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Klasztornej. Została nim skocka firma
„Odnowa” Modlibowscy Spółka Jawna. Przedsiębiorstwo zadeklarowało wykonanie
termomodernizacji za 1.076.000,00 zł. Była to najkorzystniejsza z ofert złożonych
w ogłoszonym wcześniej przetargu. Podkreślił, że znaczna część środków na
realizację tej inwestycji pochodzi z bezzwrotnej dotacji uzyskanej przez nasze
miasto ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie to aż 834 914,26 zł.
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Inwestycja ta pomoże zredukować wysokie koszty eksploatacji i ogrzewania tego
kompleksu szkolnego, którego najstarsza, zabytkowa część za dwa lata będzie
obchodziła już setną rocznicę swojego istnienia. Zgodnie z planem modernizacja
powinna się zakończyć do 31 sierpnia. Zakres zaplanowanych prac w zabytkowej
części obejmie m.in.:
• docieplenie stropów pod nieogrzewanymi poddaszami,
• ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanego poddasza,
• renowację dwóch wskazanych przez konserwatora zabytków okien oraz
wymianę pozostałych okien i drzwi zewnętrznych,
• izolację ścian fundamentowych,
• naprawę zadaszeń, podestów i schodów zewnętrznych,
• remont elewacji.
W nowej części budynku, wybudowanej w 1978 r. firma wykona m.in.: docieplenie
ścian zewnętrznych, dachów i stropodachu oraz wymieni stare okna i drzwi.
Ponadto w ramach inwestycji dotychczasową kotłownię węglową zastąpi nowa,
zasilana gazem. W obu częściach budynku nastąpi wymiana instalacji c.o.
i zamontowane zostaną nowe grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne.
Dodatkowo pomalowane zostaną wszystkie pomieszczenia. Wykonane będzie
również przyłącze kanalizacji deszczowej, której brak powodował zawilgocenie
murów i fundamentów.
- 11 kwietnia otworzył XVIII Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej, w których –
wśród ośmiu najlepszych w naszym województwie – rywalizowali także piłkarze
ręczni ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wągrowiec był po raz kolejny organizatorem
wojewódzkiego finału tych rozgrywek. Niestety, tym razem nasi reprezentanci nie
zdołali awansować do ogólnopolskiego szczebla igrzysk.;
- 12 kwietnia samorządowcy z całego województwa wielkopolskiego przyjechali do
Wągrowca, aby rozmawiać o działaniach na rzecz seniorów. W hotelu Pietrak
odbyła się konferencja pn. „Polityka senioralna w Polsce”, w której udział wzięła
m.in. minister Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, a także wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg,
która podkreśliła, że wybór Wągrowca na organizację tej konferencji nie był
przypadkowy – władze Województwa Wielkopolskiego doceniły bowiem w ten
sposób działania i starania naszego miasta na rzecz poprawy warunków życia
seniorów. To właśnie za nie w ubiegłym roku Wągrowiec został laureatem
organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego konkursu "Gmina przyjazna
rodzinie". W trakcie konferencji, w której wzięło udział około 180 osób miał okazję
podzielić się z jej uczestnikami, doświadczeniami Wągrowca w tym zakresie, było
też wiele innych ciekawych prezentacji i wystąpień, podczas których omawiano
m.in. rządową kampanię „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Po zakończeniu
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konferencji minister i wojewoda udały się wraz z Burmistrzem do Dziennego Domu
Seniora, aby odwiedzić tamtejszych pensjonariuszy, spędzających czas w tej
placówce, a także by zobaczyć w praktyce działania prosenioralne, które
prowadzone są w naszym mieście;
- w połowie kwietnia zakończono remont sali ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Przypomniał, że nieremontowana od ponad 40 lat sala poddana została całkowitej
metamorfozie. Po zakończeniu prac stała się przestronna i przyjazna dla
ślubujących par, świadków i ich gości. Aby oszczędzić na wydatkach, Urząd Miejski
przeprowadził większość prac systemem gospodarczym. W miejsce parkietu
ułożono panele, a boazerię zastąpiły wygipsowane ściany, w modnych jasnych
tonacjach. Wymieniono żyrandole i instalację elektryczną oraz drzwi wejściowe do
wnętrza, a z okien usunięte zostały ciężkie zasłony i kotary. Zniknęły także stare
krzesła i biurko, przy którym nowożeńcy i świadkowie składali swoje podpisy.
Zastąpiły je nowe meble, które idealnie wpisują się w stonowaną elegancję wnętrza.
W centralnym miejscu sali zawisło nowe godło Rzeczypospolitej Polskiej, a całość
dopełniły oszczędne dekoracje z kwiatów;
- 22 kwietnia uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Cechu Rzemiosł Różnych
w Wągrowcu;
- 24 kwietnia wągrowiecki ratusz odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Wągrowcu, które przebrały się za swoich ulubionych bohaterów z bajek. W ten
sposób obchodziły Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, przypadający dzień
wcześniej. Po wizycie w ratuszu dzieci udały się na Rynek, na którym wraz
z paniami z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu zachęcały wągrowczan
do czytania;
- 27 kwietnia podpisał umowę z wykonawcą inwestycji - budowa ulicy na odcinku
od ul. Średniej do ul. Przemysłowej oraz przebudowę ulicy Przemysłowej.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mieczysław Wołejko w związku z zakończeniem na terenie naszego
miasta prac nad nowym ustrojem szkolnictwa i uchwaleniem przez Radę
stosownych uchwał oraz przekazami Wójtów i Burmistrzów innych miast nt.
zwolnień nauczycieli - zadał Burmistrzowi pytanie - jak ta sprawa wygląda
w naszym mieście - czy nasi nauczyciele mogą spać spokojnie - czy są jakieś
obawy. Kolejna sprawa którą radny poruszył dotyczyła proponowanych przez rząd
zmian ordynacji wyborczej dla samorządów i wprowadzeniem ich z mocą wsteczną
w życie. W związku z tym zadał pytanie – czy miasto bierze jakikolwiek udział
w spotkaniach na szczeblu krajowym np. Związku Miast Polskich;
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- radny Zbigniew Byczyński zapytał Burmistrza o koszty remontu sali ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego w kontekście stanu technicznego budynku USC;
- Burmistrz Miasta w kwestii naszej reformy oświatowej powiedział, że miasto
zapewni pracę wszystkim nauczycielom z naszych jednostek. Kwestia godzin
i miejsce pracy będzie wynikała z przyjętych arkuszy organizacyjnych, które na
obecną chwilę są konsultowane. Powiedział, że w tej kwestii jest optymistą.
W sprawie proponowanych przez rząd zmian samorządowych powiedział, że
uczestniczył w wielu spotkaniach i na ostatnim spotkaniu Związku Miast Polskich
samorządowcy konkretnie i dobitnie wykazali w tej materii niezadowolenie jak
również wyrazili zaniepokojenie w sprawie proponowanych zmian ustrojowych.
Prezes Związku Miast Polskich oświadczył zebranym, że na obecną chwilę brak jest
konkretnej dyskusji i samorządowcy nie są do końca traktowani poważnie, dlatego
gdyż Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pracuje nad projektami ustaw, które nie
są zupełnie brane pod uwagę i uchwala się zupełnie inne ustawy. Jako przykład
podał ustawę o gospodarce leśnej (wycinka drzew). Powiedział też, że uczestniczył
w spotkaniach Burmistrzów i Wójtów organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych, gdzie przedstawiciele Związku
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wyrazili stanowisko co do
proponowanych przez rząd zmian, nie tylko związanych z dwukadencyjnością ale
i zmian ordynacji wyborczej i w kwestii związanej z ustrojem powiatów. Oznajmił, że
są różne koncepcje – od przekształcenia ich w to co było kiedyś – czyli w urzędy
rejonowe lub ewentualnie pozostawienie samorządu z wyznaczeniem przez
wojewodę osób, które mają być przez rady wybrane na starostę. Powiedział też, że
mówi się o odbieraniu kompetencji samorządom szczebla wojewódzkiego
i najprawdopodobniej za miesiąc – dwa poznamy nowy ustrój samorządów
i ordynację wyborczą. W sprawie remontu sali ślubów USC powiedział, że całkowity
koszt tego remontu wyniósł blisko 40.000 zł. Nadmienił, że budynek jest w bardzo
złym stanie technicznym i na obecną chwilę biura z jego piętra zostały
wyprowadzone, ponieważ na całkowity remont tego budynku trzeba będzie
przeznaczyć duże środki, albowiem podlega on ochronie konserwatorskiej.
ad.pkt 6
Skarbnik Miejski – Alina Dotka w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym
podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Również w imieniu Burmistrza wniosła autopoprawki do omawianego projektu
uchwały, które obejmowały następujące zmiany:
- pismem z 21 kwietnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji
celowych na rok 2017 o kwotę 3 231,91 zł przeznaczając na zwrot części podatku
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akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 r.
- dokonano przesunięcia w planie wydatków w następujących rozdziałach według
poniższego zestawienia:
Rozdział
Paragraf Zwiększenia Zmniejszenia
80104 Przedszkola
4040
-2 139,00
4210
-6 000,00
4270
5 500,00
-4280
-5 500,00
Razem
5 500,00
13 639,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół
4300
8 417,00
-Razem
8 417,00
-85401 Świetlice szkolne
4040
-278,00
Razem
-278,00
Ogółem
13 917,00
13 917,00
Zadanie w rozdziale Drogi publiczne gminne związane z opracowaniem
dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza
i Kasprowicza w Wągrowcu” wprowadza się jako zadanie wieloletnie do realizacji
na lata 2017-2018. Plan wydatków w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 125 000,00
zł tj. do kwoty 5 000,00 zł.
Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł rezygnując z zadanie
dotyczącego „Opracowania koncepcji budowy obwodnicy miasta – V etap”.
Zmniejszenie planu wydatków w zakresie powyższych zadań przeznacza się na
zwiększenie wydatków w ramach rozdziału Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska o kwotę 245 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz
modernizację placu zabaw, boiska i budowę siłowni przy ul. Zespołowej”.
Uruchamia się wolne środki w wysokości 576 660,00 zł przeznaczając na
następujące zadania:
Drogi publiczne gminne
1.
opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa 20 000,00 zł
parkingu wraz z niezbędna infrastrukturą przy cmentarzu
komunalnym w Wągrowcu”
Oświata i wychowanie
1. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw 95 000,00 zł
w Przedszkolu nr 1
2. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw 120 000,00 zł
w Gimnazjum nr 1
3. zwiększenie środków w związku z przygotowaniem szkoły
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(Gimnazjum) do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej 38 000,00 zł
nr 1
4. refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym
na podstawie porozumienia z Gminą Rogoźno
6 200,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
1. zwiększenie środków w związku z przygotowaniem świetlicy
szkolnej do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 1 12 000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw OSiR 120 000,00 zł
2. opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja placu 80 000,00 zł
zabaw i budowa siłowni przy OSP
Kultura fizyczna
1. zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków dla OSiR-u
dotyczących zapłaty podatku VAT naliczonego w określonych 85 460,00 zł
grupach wydatków( zasada brutto)
Pozostałe 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 2017 rok w wysokości
101 941 713,75 zł w tym :
1) dochody bieżące w kwocie 88 324 883,75 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 830,00 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 2017 rok w wysokości
104 746 327,75 zł w tym :
1) wydatki bieżące w kwocie 81590 316,75 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 23 156 011,00 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 2 804 614,00 zł zostanie finansowany przychodami ze
sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z wolnych środków”;
6) w § 4 kwotę „5 220 265,68 zł” zastępuje się kwotą „5 860 925,68 zł”;
7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr
3 do niniejszej uchwały;
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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 4 kwietnia 2017 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile
poinformował o przyznaniu dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie
5 420,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Wągrowcu w okręgu wyborczym nr 13
zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. Pismem z 21 kwietnia 2017 roku
Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę
3 231,91 zł przeznaczając na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów
rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres
płatniczy 2017 r. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/221/2017 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia przez Powiat
Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację
zadania, do budżetu wprowadza się kwotę 8 700,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną
powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
W związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji
projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Wągrowca na
lata 2017-2025” dokonuje się przesunięcia w klasyfikacji budżetowej z działu 710 Działalność usługowa do działu 750 – Administracja publiczna zgodnie ze
wskazanymi paragrafami. Zadanie w rozdziale Drogi publiczne gminne związane
z opracowaniem dokumentacji projektowej „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego,
Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu” wprowadza się jako zadanie wieloletnie
do realizacji na lata 2017-2018. Plan wydatków w 2017 roku zmniejsza się o kwotę
125 000,00 zł tj. do kwoty 5 000,00 zł. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę
120 000,00 zł rezygnując z zadanie dotyczącego „Opracowania koncepcji budowy
obwodnicy miasta – V etap”. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie powyższych
zadań przeznacza się na zwiększenie wydatków w ramach rozdziału Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska o kwotę 245 000,00 zł na opracowanie
dokumentacji projektowej oraz modernizację placu zabaw, boiska i budowę siłowni
przy ul. Zespołowej”. Uruchamia się wolne środki w wysokości 640 660,00 zł
przeznaczając na następujące zadania:
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Drogi publiczne gminne
• opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa 20 000,00 zł
parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy cmentarzu
komunalnym w Wągrowcu
Administracja publiczna
• zwiększenie w budżecie wydatków związanych z promocją
Wągrowca na „Szlaku Piastowskim” oraz dodatkowymi kosztami
organizacyjnymi związanymi z wydarzeniem „Lato z Radiem”
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
• dofinansowanie do zakupu ubrań specjalnych dla Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu (KPPSP w Wągrowcu)

60 000,00 zł

4 000,00 zł

Oświata i wychowanie
• opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw 95 000,00 zł
w Przedszkolu nr 1
• opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw 120 000,00 zł
w Gimnazjum nr 1
• zwiększenie środków w związku z przygotowaniem szkoły
(Gimnazjum) do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej 38 000,00 zł
nr 1
• refundacja kosztów w związku z uczęszczaniem do przedszkola
6 200,00 zł
funkcjonującego na terenie Gminy Rogoźno dzieci z obszaru
miasta Wągrowca
Edukacyjna opieka wychowawcza
• zwiększenie środków w związku z przygotowaniem świetlicy
szkolnej do przyjęcia klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 1

12 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
• opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw 120 000,00 zł
OSiR
• opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja placu 80 000,00 zł
zabaw i budowa siłowni przy OSP
Kultura fizyczna
• zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków dla OSiR-u
dotyczących zapłaty podatku VAT naliczonego w określonych 85 460,00 zł
grupach wydatków( zasada brutto)
Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu.
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Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały:
• plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie 640
660,00 zł;
• plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego ustawami na 2017 r.
• plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i
spoza sektora finansów publicznych,
• plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jakub Zadroga zadał pytanie Burmistrzowi dotyczące imprezy „Lato
z Radiem” - radny chciał poznać szczegóły umowy przedwstępnej jaka została
zawarta z radiem oraz na co faktycznie zostaną przeznaczone środki budżetowe
jak również jaki będzie całkowity koszt tej imprezy;
- w kwestii przeznaczenia 40.000 zł na promocję miasta Wągrowca na „Szlaku
Piastowskim” – radny chciał się dowiedzieć co będzie się składało na promocję tej
imprezy i jak będzie ona wyglądała;
- radny Adam Kiełbasiewicz prosił o szczegółowe wyjaśnienie kwoty 6 200 zł
tytułem refundacji kosztów związanych z uczęszczaniem do przedszkola na terenie
Gminy Rogoźno dzieci z obszaru miasta Wągrowca;
- radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zapytała – kiedy zostanie opracowana
dokumentacja projektowa na budowę planu zabaw w Gimnazjum Nr 1 i czy miasto
zdąży zrealizować to zadanie przed 1 września br. Nadmieniła również, że to nie
my wywołaliśmy reformę oświatową, ale czy w związku z tym istnieje możliwość
pozyskania środków zewnętrznych na przystosowanie gimnazjum na potrzeby
szkoły podstawowej dla najmłodszych uczniów;
- radny Zbigniew Byczyński zadał dwa pytania pierwsze związane było
z przebudową ulicy Jeżyka i zmniejszeniem kwoty na to zadanie ze 125 000 zł na
5.000 zł – radny pytał jakie prace ma zabezpieczyć to 5.000 zł. Drugie pytanie było
związane ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 120 000 zł przeznaczoną
w budżecie na opracowanie koncepcji budowy V etapu obwodnicy miasta.
- Burmistrz Miasta powiedział, że na pytanie radnego Jakuba Zadrogi odpowie na
piśmie. W kwestii 6 200 zł przeznaczonych w budżecie na refundację kosztów
uczęszczania naszych dzieci do przedszkola funkcjonującego na ternie Gminy
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Rogoźno powiedział, że sprawa ta realizowana jest na podstawie porozumienia
między gminami i zawsze subwencja idzie za uczniem. Na pytanie radnej Danuty
Strzeleckiej - Purczyńskiej powiedział, że życzyłby sobie również aby plac zabaw
przy gimnazjum został oddany do użytku jeszcze przed rozpoczęciem roku
szkolnego oraz, że miasto wystąpiło z wnioskiem do ministerstwa o dofinansowanie
tego zadania w kwocie 50.0000 zł i czeka w tej sprawie za odpowiedzią.
- Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez radnego
Zbigniewa Byczyńskiego i powiedział, że środki na te zadania są zabezpieczone
w budżecie, ale finansowanie tych zadań zostało przeniesione na 2 lat.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 3 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały budżetowej na 2017 r.
Uchwała Nr XXXI/205/2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ad.pkt 7
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 2017-2033.
Uzasadniając podjęcie uchwały Skarbnik Miejski powiedziała, że w związku
z przedstawieniem autopoprawki do projektu uchwały o zmianie uchwały
budżetowej na 2017 rok przedłożyła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 20172033, która jest spowodowana koniecznością zapewnienia zgodności obu
przywołanych powyżej uchwał. W załączniku określającym szczegóły wieloletniej
prognozy planowana kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 25 843 445,40 zł tj.
o 1 032 725,00 zł większa z tytułu odszkodowania za wykup gruntów na cele
publiczne. Na koniec 2017 roku kwota długu wyniesie 27 150 821,90 zł, ulegną
zmianie dane uzupełniające o długu i spłacie w latach 2017 - 2018. Poprzez
uruchomienie wolnych środków zwiększono o kwotę 640 660,00 zł planowane
przychody celem sfinansowania deficytu budżetu roku 2017. W ramach załącznika
określającego przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wydatków na programy,
projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadanie o charakterze
majątkowym:
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• „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w
Wągrowcu”- opracowanie dokumentacji projektowej o łącznym limicie
nakładów 130 000,00 zł oraz okresie realizacji przypadającym na lata 20172018.
Uaktualniono także pozostałe wielkości prognozy, które uległy zmianom
w następstwie realizacji budżetu w 2017 roku.
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
budżetowej na 2017 rok wraz z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska 16 – głosami „za” przy 3 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2017-2033.
Uchwała Nr XXXI/206/2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
ad. pkt 8
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr
196 i nr 241 – „Rondo Skockie”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że obszar objęty przystąpieniem do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –„Rondo
Skockie” obejmuje część obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Skockiej i 11 Listopada w Wągrowcu – uchwała
Nr XXVI/158/2013 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2013 r.
Podstawowa struktura obowiązującego planu stanowi zainwestowane tereny
infrastruktury technicznej, w tym oczyszczalni ścieków oraz tereny obiektów
produkcyjnych. W sprawie zmiany obowiązującego planu miejscowego – Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu, wniosło wniosek
uzasadniający konieczność realizacji nowych inwestycji w tym zmiany planu.
Burmistrz Miasta Wągrowca, na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany obowiązującego planu, podjął tryb sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowywania projektu dla
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realizacji nowej oczyszczalni ścieków w Wągrowcu – Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji uznało, że wniosek o zmianę planu jest nieuzasadniony,
gdyż obowiązujący plan spełnia wymogi realizacji nowych inwestycji na
wyznaczonym terenie o funkcji infrastruktury technicznej oraz nowej oczyszczalni
uwzględniając cele publiczne lokalne oraz ponadlokalne aglomeracji ściekowej –
„Aglomeracja Wągrowiec”, a ww. cele zlokalizowane zostaną na terenie Gminy
miejskiej Wągrowiec – MPWiK Sp. z o.o. Kończąc uzasadnienie powiedział, że
w wyniku zachowania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dotychczasowe funkcje spełniają ustalenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Uwzględniając
powyższe uchylenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady
Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241 – „Rondo Skockie” − jest uzasadnione.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196
i nr 241 – „Rondo Skockie”.
Uchwała Nr XXXI/207/2017 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
ad. pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie uchwały powiedział, że ocenę aktualności miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje się w związku z art. 32 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).
Art. 32.1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt,
burmistrz
albo
prezydent
miasta
dokonuje
analizy
zmian
w zagospodarowaniu
przestrzennym
gminy,
ocenia
postępy
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy
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ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji
zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki
analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej
właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co
najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania
ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których
mowa w art. 27.
Burmistrz Miasta Wągrowca wykonał Analizę zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca, uwzględniając dokumenty planistyczne dotyczące polityki
przestrzennej jego rozwoju, odnoszące się do stanu zagospodarowania
przestrzennego oraz kierunków polityki przestrzennej. W analizie uwzględniono
również wyniki oceny z 2007 r. oraz obowiązujące miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
Stan obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w dniu 30.03.2017 r. obejmuje 33 uchwały w sprawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych po dniu wejściu w życie ustawy
z 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, zachowujące moc prawną
również po 01.01.2004 r. oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny.
Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – Burmistrz Miasta Wągrowca przedstawił
„Analizę
zagospodarowania
miasta
Wągrowca”
dotyczącą
aktualności
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania na obszarze miasta.
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Wągrowcu zaopiniowała
pozytywnie opracowaną analizę.
WYNIK KOŃCOWY OCENY AKTUALNOŚCI MPZP:
Na obszarze miasta Wągrowca obowiązują 33 uchwały w sprawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
- 4 plany nieaktualne: 2 plany nieaktualne w całości i 2 plany nieaktualne w części;
- 5 planów aktualnych w części, a w części zastąpionych odrębną uchwałą –
aktualną;
- 24 miejscowych planów aktualnych na całym obszarze, objętym obowiązującą
uchwałą.
Wykaz
29
aktualnych
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego stanowi załącznik do uchwały w sprawie aktualności
miejscowych planów zagospodarowania na obszarze miasta Wągrowca.
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Plany nieaktualne w całości – zastąpione zostaną nowym planem, zgodnie
z podjętymi uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu:
1) Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Jankowskiej
i Gnieźnieńskiej; zmieniająca w całości ustalenia Uchwały Nr 22/98 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wągrowiec – Jankowo;
2) Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 września
2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulic Kcyńskiej,
11 Listopada; zmieniająca w całości Uchwałę Nr 39/2001 Rady Miejskiej
w Wągrowcu z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ul. Rgielskiej.
W odniesieniu do następujących uchwał, ze wskazaniem braku aktualności
w części – Gmina miejska Wągrowiec nie planuje obecnie dokonywania zmian niżej
wymienionych uchwał:
1) Uchwała Nr 27/98 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca w rejonie
ulic: Kościuszki, Jeżyka, Średniej (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 19 poz. 136, z dnia
20.07.1998 r.);
2) Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wągrowca „Osada 4”
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 144 poz. 2317 z dnia 24.05.2011 r.).
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie aktualności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXXI/208/2017 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 zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie miasta Wągrowca w roku 2017.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że ustawa Prawo wodne z dnia 18
lipca 2001 r. artykułem 34a 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 3 listopada 2016 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 2017. Projekt uchwały
poddano konsultacjom społecznym w okresie od 16 lutego do 10 marca 2017 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, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 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 głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie miasta Wągrowca w roku 2017.
Uchwała Nr XXXI/209/2017 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
ad. pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Krzysztof Tchórzewski
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie
zamknięcia cmentarza komunalnego.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że Gmina miejska Wągrowiec w roku
2008 nabyła od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile nieruchomość stanowiącą
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cmentarz ewangelicki usytuowany w miejscowości Wągrowiec przy ulicy Spokojnej
na działkach o numerach ewidencyjnych 2631, 2632, 2633/2. Z informacji
uzyskanych od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile oraz w Poznaniu wynika,
że w okresie ostatnich 40 lat nie odbywały się na nim żadne pochówki. Mając
powyższe na uwadze, konieczne jest dokonanie formalnego zamknięcia cmentarza,
które uniemożliwi dalsze ewentualne pochówki. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2015r.
poz. 2126 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu
w dniu 30 marca br. wydał pozytywną opinię w sprawie propozycji zamknięcia
cmentarza komunalnego, stanowiącego dawny cmentarz ewangelicki.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Mieczysław Wołejko zadał pytanie Burmistrzowi - czy w chwili kiedy
omawiany projekt zostanie przyjęty przez Radę - czy otworzy on pole do tego, żeby
tam uregulować sprawy osób indywidualnych, które chciałyby w niedalekiej
przyszłości inwestować. Nadmienił też, że posiada informacje, że o ten teren
zabiegają prywatni inwestorzy;
- Krzysztof Tchórzewski – Kierownik Wydziału Infrastruktury i Architektury
powiedział, że dzisiaj jest bardzo trudno odpowiedzieć jak zostaną w przyszłości
załatwione sprawy inwestorów prywatnych, czy innych w zakresie inwestowania
wokół tego obszaru, ponieważ jest to uzależnione od innych organów,
a w szczególności od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i jego
przełożonych – Inspektora Wojewódzkiego i Krajowego, którzy też mogą
uczestniczyć w procedurze lokalizacji inwestycji. Stanowisko tego inspektoratu
będzie wiążące gdyż lokalizację inwestycji wokół cmentarza reguluje
rozporządzenie z 1959 roku.
- Burmistrz Miasta uzupełnił wypowiedz Kierownika i powiedział, że po przyjęciu
przez Radę omawianego projektu uchwały, obszar ten nie będzie już obszarem
cmentarnym i uwolni to wtedy możliwości związane z działaniami inwestycyjnymi.
Prowadzący obrady zamknął dyskusję poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia cmentarza
komunalnego.
Uchwała Nr XXXI/210/2017 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Prowadzący obrady ogłosił 20 min. przerwę do godziny 17.40.
ad. pkt 12
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska
Wągrowiec.
Wniosła również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały w ostatnim
paragrafie słowa „14 dni” zastąpiono słowami „po upływie 4 miesięcy”.
Uzasadniając
podjęcie
tej
uchwały
powiedziała,
że
na
podstawie
art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na rok szkolny 2017/2018 organ
prowadzący szkoły podstawowe jest zobowiązany podać do publicznej wiadomości
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w podległych placówkach.
Ponadto określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria. Wobec powyższego
stwierdziła, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za” przy 4 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec.
Uchwała Nr XXXI/211/2017 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
ad. pkt 13
Kierownik Wydziału Oświaty – Mariola Czelna w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę miejską Wągrowiec.
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Wniosła również autopoprawkę do omawianego projektu uchwały w ostatnim
paragrafie słowa „14 dni” zastąpiono słowami „po upływie 4 miesięcy”.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedziała, że na podstawie art. 204 ust.2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) organ prowadzący publiczne przedszkola jest
zobowiązany podać do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w podległych
placówkach. Ponadto określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
gminnych, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Wobec powyższego stwierdziła, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Prowadzący obrady otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
Rada Miejska 15 – głosami „za” przy 4 – głosach – „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
miejską Wągrowiec.
Uchwała Nr XXXI/212/2017 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
ad. pkt 14
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pan Grzegorz Tomaszewski
przedstawił radnym informację dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za
2016 r.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
ad. pkt 15 i 16
Burmistrz Miasta powiedział, że w momencie kiedy radny Zbigniew Byczyński
rezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej poinformował Radę
o pewnych przykrościach, które spotkały radnego ze strony urzędnika. Burmistrz
powiedział, że wówczas skierował do radnego pytanie na piśmie z prośbą
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o wyjaśnienie tej sprawy, bo chciał wiedzieć kto to zrobił i jakie były motywy.
Oznajmił też, że minął rok czasu i do tej pory nie uzyskał odpowiedzi. Wspomniał
również, że kierował zawsze pisma do osób, które w podobny sposób postępowały
(podważały działalność urzędników, funkcjonariuszy publicznych) i zazwyczaj
otrzymywał odpowiedz, czy to z przeprosinami, czy z ewentualnymi wyjaśnieniami.
Dodał też, że z przekazów medialnych wiadomo, że zawsze stara się
konsekwentnie w tej dziedzinie swoje racje kierować do odpowiednich instytucji
i wyraził stanowisko, że będzie to robił skutecznie, bo niestety za każde słowo, które
jest niemiłe w stosunku do drugiej osoby trzeba odpowiadać. Kończąc wystąpienie
w tym temacie wyraził nadzieję, że takie wyjaśnienie na piśmie otrzyma od radnego.
Następnie zwrócił się do radnej Natalii Pałczyńskiej i powiedział, że jeszcze nie tak
dawno radna próbowała od Dyrektora OSiR-u uzyskać faktury za banery, które
znajdowały się na terenie Ośrodka. Korzystając ze swojego prawa zapytał radną –
na jakiej podstawie ktoś prowadził agitację polityczną na terenie naszych jednostek
i nawiązał do 1 kwietnia br. i wywieszenia banneru Klubu Radnych „Bliżej Ludzi” na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Burmistrz chciał się dowiedzieć czemu miała
służyć ta promocja – czy było zezwolenie na to, że coś takiego można umieścić
(nadmienił, że jesteśmy w trybie wyborczym) oraz pytał – czy koszt druku,
zawieszenia banneru oraz odpłatność zostały wliczone w kampanię. Kończąc ten
temat prosił radną o odpowiedz na piśmie.
Radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zabrała głos w sprawie ulicy Wiśniowej
i powiedziała, że jeden z nabywców działki przy tej ulicy, ogrodził ją w taki sposób,
że nie ma tam przejazdu, gdyż ulica ta przebiega przez jego działkę. Radna pytała
czy ta droga zostanie wybudowana, aby umożliwić dojazd do budynków, które
wzdłuż tej ulicy zostały wybudowane. Prosiła również o prawidłowe ustawienie
drogowskazu – „ul. Śliwowa”.
Radny Jakub Zadroga w związku z pojawiającymi się pytaniami i prośbami
rodziców o wyznaczenie przez Burmistrza terminu rekrutacji i składania wniosków
o przyjęcie uczniów do klas IV i VII Szkoły Podstawowej nr 1 powiedział, że zgodnie
z ustawowymi zapisami jest taka możliwość, jeżeli organ prowadzący wyrazi taką
wolę. W związku z tym zadał Burmistrzowi pytanie czy zamierza taką wolę wyrazić,
gdyż zawsze mówił, że w pierwszej kolejności liczą się dzieci. Powiedział też, że
rodzice wyrażają chęć przeniesienia i kontynuacji nauki swoich dzieci w Szkole
Podstawowej nr 1.
Radny Tomasz Kruk w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Wągrowca” prosił
Wysoką Radę o przyjęcie stanowiska w kwestii, która od pewnego czasu dosyć
mocno zajmuje społeczność lokalną – dotyczy to planowanej budowy
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w bezpośrednim sąsiedztwie Wągrowca wielkiej ubojni trzody chlewnej. Nadmienił,
że jest to jedyna forma odniesienia się do tej inwestycji ponieważ plany tej spółki
dotyczą terenu Gminy Wągrowiec, więc w żaden inny sposób nie można się
przeciwstawić tym zamierzeniom. Zdaniem radnego tego typu stanowisko da dość
wyraźny sygnał i wnioskował do Rady o przyjęcie stanowiska o treści:

„Rada Miejska zebrana na sesji 27 kwietnia 2017 r.
wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec planów wybudowania
w bezpośrednim sąsiedztwie Wągrowca wielkiej ubojni trzody chlewnej.
Uzasadnienie
Zlokalizowanie przez firmę Animex wielkiej ubojni zwierząt we wsi Łęgowo
w znaczny sposób wpłynie na ograniczenie możliwości inwestycyjnych miasta
Wągrowca, a także zdecydowanie obniży komfort życia i bezpieczeństwo jego
mieszkańców, nie przynosząc w zamian żadnych realnych korzyści.
Planowany zakład w swoich instalacjach będzie wykorzystywał związki chemiczne
mogące być zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców Obecność tych substancji
może także być powodem uznania ubojni za zakład dużego ryzyka, czego
konsekwencją mogłoby być ograniczenie możliwości inwestycyjnych na pobliskich
terenach miejskich.
Powstanie zakładu będzie się wiązać z odczuwalnym wzrostem natężenia ruchu
samochodowego w Wągrowcu. Na zatłoczonych już ulicach codziennie pojawi się
około 200 dodatkowych samochodów ciężarowych, które negatywnie wpłyną na
płynność ruchu kołowego w mieście, a także na stan infrastruktury drogowej.
Ponadto przewożenie tymi samochodami będą trzoda chlewna i odpady zwierzęce,
co wiąże się z nieprzyjemnymi odorami, które są nieodłącznym elementem tego
typu transportów.
Wymienione wyżej zagrożenia, wobec braku przedstawienia przez firmę Animex
mieszkańcom miasta Wągrowca jakichkolwiek wymiernych korzyści gospodarczych
lub społecznych, mogących je zrównoważyć, powodują, że nie możemy
zaakceptować planów budowy ubojni w tym miejscu”.
Radny Tomasz Kruk zapytał też o termin likwidacji torowiska w ulicy 11 Listopada
przy rondzie Wschód.
Radny Mieczysław Wołeko powiedział, że jest to chwalebna i słuszna inicjatywa,
którą należy poprzeć, ale radnemu do podjęcia tego stanowiska brakowało opinii
właściwego organu nt. oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko. Dodał
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też, że powinniśmy trzymać się pewnych ram dotyczących współpracy z Gminą
Wągrowiec i nie możemy blokować inwestycji, którą chce budować Gmina
Wągrowiec, bo może być też taka sytuacja, że Gmina będzie się starała
przeciwdziałać naszym inwestycjom, które będą powstawały na obrzeżu naszego
miasta.
Radny Zbigniew Byczyński powiedział, że na sesji 30 listopada 2016 roku złożył
deklarację Panu Burmistrzowi, że po wywiadzie Pana Burmistrza na Jego temat,
który ukazał się 4 grudnia 2016 roku w „Tygodniku Wągrowieckim”, zrezygnował
z wyjaśnienia tej sprawy, gdyż uznał, że jest to bez sensu.
Radna Natalia Pałczyńska powiedziała, że na pytanie Burmistrza udzieli
odpowiedzi na piśmie.
Burmistrz Miasta w kwestii reformy szkolnej powiedział, że sytuacja jest jasna
i klarowna, że Rada przyjęła uchwały, odbyły się wielogodzinne spotkania
z nauczycielami, radami rodziców – z niektórymi dwukrotnie, spotkania
z dyrektorami szkół i dodatkowo indywidualne spotkania z rodzicami podczas
których rodzice wyrazili stanowisko aby pod żadnym pozorem nie prowadzić
przenoszenia dzieci z jednej szkoły do drugiej. Wspomniał również o kwestii wyboru
koncepcji reformy oświatowej – organ wykonawczy przedstawił dwie koncepcje.
Pierwsze rozwiązanie dotyczyło przejęcia przez Szkołę Podstawową Nr 4 obecnego
Gimnazjum gdzie ruch kadrowy byłoby logicznie prostszy do realizacji, jednak
przeciwna tej koncepcji była rada rodziców, a szczególnie Pani dyrektor
Gimnazjum, którzy optowali za przekształceniem gimnazjum w szkołę podstawową.
Burmistrz oświadczył, że w tej reformie zostały pogodzone wszystkie strony,
zapewniono rodziców, że dzieci nie będą przenoszone całymi klasami
i równocześnie prowadzono działania związane z przymiarką do spraw typowo
organizacyjnych i kadrowych. Zachęcił raz jeszcze do lektury uchwał przyjętych
przez Radę, gdyż one wiele spraw wyjaśniają i pewne rzeczy już są poza nami.
Obecnie uzgadniane są arkusze organizacyjne naszych szkół i to nie jest sytuacja
taka, że robimy to sami, ale w myśl nowej ustawy arkusze podlegają uzgodnieniu
Kuratorium Oświaty. Musimy mieć świadomość, że teraz jakakolwiek zmiana
spowoduje, że wszystko musiałoby być tworzone od podstaw. Powiedział też, że
musimy stworzyć bezpieczeństwo dla każdego i tutaj uczeń jest najważniejszy oraz,
że organ wykonawczy stara się tak opracować arkusze organizacyjne, aby każdy
nauczyciel miał zapewnioną pracę. Powiedział też, że wbrew uchwały Rady (brak
zezwolenia na tworzenie naboru do klas IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 1) nabór
jest realizowany i w związku z tym ma nadzieje, że osoby które to robią mają
świadomość tego, że w tym momencie, chociażby ze względów finansowych
poniosą odpowiedzialność – gdyż jest to tworzenie dokumentacji i zapewnianie
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kogoś, że uczniowie będą przenoszeni. Mówi się również o tym, że w tej sprawie
wpłynie się na Burmistrza czy Radę, że ulegną. W tej kwestii zadał pytanie – skąd
wziąć na to środki finansowe gdyż arkusze organizacyjne są już praktycznie
opracowane. Nadmienił też że nie na tym rzecz polega aby tworzyć nową klasę
w Szkole Podstawowej nr 1, pozbawiając inne szkoły uczniów. Dalej mówił, że od
samego początku uczciwie na każdych spotkaniach przedstawiana była dyrektorom
i nauczycielom wybrana koncepcja reformy, a dzisiaj wprowadzany jest kompletnie
niepotrzebny chaos, dystrybuowane są ulotki i rodzicie zadają pytania – czy
przypadkiem Rada, Burmistrz ich nie oszukał, gdyż mówione było, że nie będzie
przenoszenia dzieci ze szkół, a tu okazuje się, że ktoś proponuje przenoszenie i
nikt tego przenoszenia nie kojarzy z wyborem rodzica, tylko, że ktoś znowu w tej
naszej reformie oświatowej miesza. Kończąc wystąpienie w tym temacie
powiedział, że jedyne co nam w obecnej chwili potrzeba to wielki spokój i to żeby do
1 września ułożyć wszystkie szkoły organizacyjnie i infrastrukturalnie, gdyż jest to
sprawa najważniejsza.
Odnośnie planów budowy pod Wągrowcem wielkiej ubojni trzody chlewnej
Burmistrz oświadczył, że chciałby przyłączyć się do tego apelu i zadeklarował, że
na tej inwestycji nic nie zyskujemy, a możemy stracić bardzo dużo i zaznaczył, że
są inwestorzy, którzy powodują rozwój miast na wiele dziesiątek lat, ale są też tacy
inwestorzy, którzy mogą dany obszar zahamować. Powiedział też, że największy
niepokój budzi to, że na nasze szczegółowe pytania, między innymi w kwestii
oddziaływania inwestycji na środowisko, dostaliśmy od Animeksu odpowiedzi dwutrzy zdaniowe. Dodał też, że firma planując inwestycję, która determinuje rozwój
Wągrowca na najbliższe kilkadziesiąt lat, nie może w ten sposób do tych spraw
podchodzić. Burmistrz wyraził też zdziwienie, że z 25-tysięcznym miastem w imieniu
Animeksu rozmawiają wyłącznie osoby zajmujące się PR-em.
Radny Jakub Zadroga powiedział, że Burmistrz konkretnie nie odpowiedział na
zadane pytanie i przypomniał radnym, że miesiąc temu na wspólnym posiedzeniu
komisji Rady - radna Danuta Strzelecka – Purczyńska zapytała Zastępcę
Burmistrza o możliwość tworzenia naboru do klas IV i VII w Szkole Podstawowej Nr
1 i Pan Zastępca wówczas wyraził akceptację. Zapytał też Burmistrza czy wpłynęły
indywidualne wnioski rodziców w tej sprawie i czy jest szansa na utworzenie tych
klas w Szkole Podstawowej Nr 1, gdyż zdaniem radnego będzie tyle wniosków, aby
utworzyć klasy liczące 25 uczniów.
Zastępca Burmistrza przyznał, że faktycznie mógł tak powiedzieć, ale odpowiedz
ta była błędna i że wiele osób się myli. Na dzisiaj funkcjonuje uchwała Rady, która
wyraźnie określa, że do szkól podstawowych przyjmowani są tylko uczniowie do
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pierwszych klas. Sprawy te są już daleko zaawansowane, opracowane są arkusze
organizacyjne, które są po konsultacji ze związkami zawodowymi. Nadmienił
również że arkusze organizacyjne naszych przedszkoli otrzymały pozytywną opinię
Kuratora Oświaty, a arkusze organizacyjne szkół są także przekazane do
Kuratorium. Kończąc wystąpienie potwierdził słowa Burmistrza, że wszyscy
nauczyciele mają zapewnioną pracę i nawet są wakaty. Zastępca Burmistrza
udzielił również odpowiedzi na pytania radnej Danuty Strzeleckiej - Purczyńskiej
dotyczącej ulicy Wiśniowej i prawidłowego ustawienia znaku z nazwą ulicy
Śliwowej. Powiedział, że miasto jest na etapie wykupu gruntów pod tą drogę
i posiada materiał z ulicy Kcyńskiej, który zostanie wykorzystany na wykonanie tej
ulicy w możliwie szybkim terminie. Również w odpowiedzi na pytanie radnego
Tomasza Kruka oświadczył, że Wielopolski Zarząd Dróg w Poznaniu zadeklarował,
że do 30 czerwca br. torowisko w ul. 11 Listopada zostanie zlikwidowane.
Kolejno prowadzący obrady przystąpił do głosowania zaproponowanego przez
radnego Tomasza Kruka stanowiska wobec planów wybudowania w bezpośrednim
sąsiedztwie Wągrowca wielkiej ubojni trzody chlewnej.
Rada Miejska zebrana na sesji 27 kwietnia 2017 r. - 18 - głosami „za przy
1 - głosie wstrzymującym wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec planów
wybudowania w bezpośrednim sąsiedztwie Wągrowca wielkiej ubojni trzody
chlewnej.
Uzasadnienie
Zlokalizowanie przez firmę Animex wielkiej ubojni zwierząt we wsi Łęgowo
w znaczny sposób wpłynie na ograniczenie możliwości inwestycyjnych miasta
Wągrowca, a także zdecydowanie obniży komfort życia i bezpieczeństwo jego
mieszkańców, nie przynosząc w zamian żadnych realnych korzyści.
Planowany zakład w swoich instalacjach będzie wykorzystywał związki chemiczne
mogące być zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców Obecność tych substancji
może także być powodem uznania ubojni za zakład dużego ryzyka, czego
konsekwencją mogłoby być ograniczenie możliwości inwestycyjnych na pobliskich
terenach miejskich.
Powstanie zakładu będzie się wiązać z odczuwalnym wzrostem natężenia ruchu
samochodowego w Wągrowcu. Na zatłoczonych już ulicach codziennie pojawi się
około 200 dodatkowych samochodów ciężarowych, które negatywnie wpłyną na
płynność ruchu kołowego w mieście, a także na stan infrastruktury drogowej.
Ponadto przewożenie tymi samochodami będą trzoda chlewna i odpady zwierzęce,
co wiąże się z nieprzyjemnymi odorami, które są nieodłącznym elementem tego
typu transportów.
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Wymienione wyżej zagrożenia, wobec braku przedstawienia przez firmę Animex
mieszkańcom miasta Wągrowca jakichkolwiek wymiernych korzyści gospodarczych
lub społecznych, mogących je zrównoważyć, powodują, że nie możemy
zaakceptować planów budowy ubojni w tym miejscu.
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