Protokół Nr XXII/2012
Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu
odbytej 18 grudnia 2012 r.
w sali Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto o godz. 1600, a zakończono o godz. 1930.
Otwarcia obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu dokonał Przewodniczący
Rady dr Władysław Purczyński. Powitał radnych i przybyłych na Sesję gości.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej - dr Władysław
Purczyński.
W obradach uczestniczyło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych, co stanowiło
quorum przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
Nieobecny radny Andrzej Gąsiorek.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w obradach uczestniczyli zaproszeni goście wg. listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Sekretarz obrad - radna Aleksandra Podemska.
Protokolant - Małgorzata Samarzewska - inspektor Urzędu Miejskiego.
Przed przystąpieniem do głosowania przyjęcia protokołu z obrad ostatniej Sesji
Przewodniczący obrad poinformował zebranych, że radna Katarzyna JahnzJenek na podstawie § 28. Regulaminu Rady Miejskiej złożyła na piśmie swoje
zdanie odrębne do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
w podatku od nieruchomości. Radni zostali zapoznani z treścią tego pisma.
W wyniku głosowania protokół Nr XXI/2012 z 30 października 2012 r. został
przyjęty przez Radę 18 głosami „za” przy 2 – głosach „wstrzymujących”.
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej został przesłany radnym wraz
z zaproszeniem na Sesję.
Nikt z radnych nie wniósł uwag i wniosków do przesłanego porządku obrad.
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Przesłany radnym porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu:
1.




Sprawy regulaminowe
otwarcie sesji - stwierdzenie obecności,
wybór sekretarza obrad,
przyjęcie protokołu z XXI Sesji z 30 października 2012 r.

2. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r.
5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata 2012-2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy miejskiej
Wągrowiec
z
organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2013”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę miejską Wągrowiec
do realizacji projektu „Małym krokiem ku edukacji. Wsparcie przedszkola
Akademia Talentów w Wągrowcu” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Wągrowca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na wnioski.
17. Zakończenie.

ad.pkt 1
Jak wyżej

ad.pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej – dr Władysław Purczyński złożył informację ze
swojej działalności w okresie między sesjami m.in.:
- 9 listopada br. wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Narodowego Święta
Niepodległości zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe,
- 11 listopada br. wziął udział we mszy św. w kościele pw. Św. Wojciecha oraz
w uroczystym złożeniu wieńca przed pomnikiem ku czci Powstańców Wlkp.,
- 14 listopada br. wziął udział w Benefisie dr Gustawy Patro, który odbył się
w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- 26 listopada br. wziął udział w uroczystej Gali połączonej z wręczeniem „Złotej
Pieczęci” oraz koncertem Jacka Wójcickiego,
- 17 listopada br. wziął udział w uroczystości wręczenia „Złotego Liścia 2012”
oraz Nagrody Dziennikarskiej im. Waldemara Piechowiaka, która odbyła się
w restauracji „Jamajka”,
- pełnił cotygodniowe dyżury w biurze Rady Miejskiej i załatwiał bieżące sprawy.
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Poinformował również radnych o piśmie sponsorów MKS Nielba skierowanym do
Zarządu Klubu, Przewodniczącego Rady oraz redakcji obu wągrowieckich
tygodników, które zawierało żądania uregulowania spraw związanych
z oskarżeniami, szkalującymi dobre imię Klubu i wizerunku sponsorów
wspierających Klub.

ad.pkt 3
Burmistrz Miasta – Pan Stanisław Wilczyński złożył Radzie sprawozdanie
z działalności między sesjami.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

ad.pkt 4
Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponowała radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 r.
Wniósł również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawki do omawianego
projektu uchwały z uwagi na następujące okoliczności:
- dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale Urzędy Gmin
w związku z ostateczną korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla roku 2012 oraz w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg co
jest związane z bieżącą realizacją budżetu,
- dokonuje się przeniesień między paragrafami w dziale Ochrona zdrowia na
wniosek
Pani
Kierownik
Miejskiego
Ośrodka
Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co jest związane z bieżącą
realizacją budżetu,
- dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale Ośrodki pomocy
społecznej na wniosek Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej związanych z bieżącą realizacją budżetu oraz zabezpiecza się
5 000 zł na zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Dziennego Domu Seniora,
- na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan
przychodów i kosztów Zakładu o kwotę 52 000 zł,
- na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian
w zakresie wielkości przeniesień między paragrafami w rozdziale Instytucje
kultury fizycznej,
- dokonuje się przeniesień w załączniku dochodów i wydatków związanych
z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska co jest związane z bieżącą
realizacją zaplanowanych zadań.
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W związku z powyższymi zmianami w projekcie uchwały zmieniającej budżet na
2012 rok zmianie ulegają następujące wielkości:
1) wydatki bieżące – po zmianie 55 689 468 zł,
2) wydatki majątkowe – po zmianie 1 490 084 zł.
Treść uchwały uzupełnia się również o zapis:
„załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodne
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;”.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
powiedział, że Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia
15 listopada 2012 roku zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone
o kwotę 2 835 zł na zadania w zakresie ośrodków wsparcia. Powyższe ma na
celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Pismem
Nr ST5/4822/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku Minister Finansów
zawiadomił o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012
o kwotę 151 392 zł. Ponieważ środki na wydatki związane ze wzrostem składki
rentowej od wynagrodzeń nauczycieli zostały w pełni zabezpieczone z dochodów
własnych, otrzymane środki powiększa się o kwotę wolnych środków
w wysokości 348 608 zł przeznaczając całość na wykupy nieruchomości na cele
publiczne. Na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Gminą
Wągrowiec dotyczącego zwrotu kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy
Wągrowiec w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na obszarze miasta
Wągrowca, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24 993 zł. Natomiast na
podstawie porozumienia zawartego z Gminą Wapno dotyczącego zwrotu
kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Wapno w przedszkolach niepublicznych
funkcjonujących na obszarze miasta Wągrowca, zwiększa się dochody budżetu
o kwotę 1 613 zł. Ponieważ plan wydatków na dotacje dla przedszkoli
niepublicznych zabezpiecza realizację zadania, powyższe dochody przeznacza
się na następujące zadania:
Administracja publiczna
* zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego na
9 503 zł
potrzeby Urzędu Miejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
* ekwiwalent za udział strażaków w akcjach i szkoleniach
1 000 zł
Oświata i wychowanie
* zakup specjalistycznego modułu do oprogramowania
9 000 zł
komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych
O pozostałą kwotę wynoszącą 7 103 zł zmniejsza się plan dotacji otrzymywanej
na podstawie porozumienia z Gminą Wągrowiec w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego w związku ze zmianą zakresu realizowanego zadania oraz sposobu
rozliczeń. W zakresie zadań związanych z obsługą rady gminy, dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 5 000 zł planu wydatków na zakupy usług pozostałych,
wprowadzając równocześnie nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie
kamery cyfrowej na potrzeby biura rady. W związku z wyższą niż planowano
realizacją dochodów z tytułu grzywien i mandatów zwiększa się plan dochodów
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z powyższego tytułu o kwotę 5 000 zł, przeznaczając powyższe środki na
pokrycie kosztów bieżącej działalności straży miejskiej. W wyniku odstąpienia od
zaciągnięcia kredytu w 2012 roku wystąpiła możliwość innego wykorzystania
środków zabezpieczonych na odsetki od kredytu. Zmniejsza się zatem plan
wydatków na odsetki od papierów wartościowych i pożyczek o kwotę 35 000 zł,
a uwolnione środki przeznacza się na zakup projektora cyfrowego celem
przekazania Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Wągrowcu. O kwotę
105 500 zł zmniejsza się rezerwę celową utworzoną na ewentualną spłatę
udzielonego poręczenia dla Spółki Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o. na co
pozwala terminowa spłata przez Spółkę rat kapitałowych oraz odsetek od
poręczonego przez miasto kredytu. Uwolnione w powyższy sposób środki
pieniężne przeznacza się na realizację następujących zadań:
Gospodarka mieszkaniowa
* zakup usług związanych z gospodarką mieniem (podziały
30 000 zł
geodezyjne, wyceny, akty notarialne itp.)
Działalność usługowa
* dotacja celowa do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zakup
10 000 zł
i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do zarzadzania
cmentarzami
Pomoc społeczna
* zwiększenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe
5 500 zł
Kultura fizyczna
* wniesienie dopłat pieniężnych do spółki Aquapark Sp. z o.o. na
60 000 zł
pokrycie straty roku 2011
Ponieważ przewiduje się poniesienie mniejszych niż wstępnie planowano
wydatków na zakupy materiałów do utrzymania dróg miejskich zmniejsza się plan
wydatków na powyższe zadanie o 30 000 zł, zwiększając równocześnie plan na
wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Pani Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie środków
w wysokości 5 000 zł na zakup zmywarki do naczyń na potrzeby Dziennego
Domu Seniora. Środki na zakup pochodzić będą z przeniesień między
paragrafami w ramach rozdziału. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpił
o wprowadzenie zmian w planie po stronie realizowanych dochodów
polegających na dokonaniu przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami
dochodów. W zakresie wydatków OSIR dokonując przesunięć między
paragrafami zwiększa się o 4 200 zł plan na realizowane zadanie inwestycyjne
polegające na montażu schodów ewakuacyjnych. Kierownik Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej pismem Nr L.Dz.326/ZGM/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku
wystąpił o zwiększenie planowanych przychodów oraz kosztów zakładu
o kwotę 52 000 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od
nieruchomości od osób prawnych o kwotę 40 000 zł, zmniejszając jednocześnie
o powyższą kwotę planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
od osób prawnych. W zakresie dochodów od osób fizycznych zwiększa sią plan
dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 125 000 zł, zmniejszając
jednocześnie planowane dochody z podatku od środków transportowych
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o 25 000 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o 40 000 zł. W zakresie
innych opłat zmniejsza się plan dochodów w zakresie wpływów z opłaty
skarbowej o 20 000 zł oraz z innych opłat lokalnych o 40 000 zł. Pozostałe
zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu i wynikają z wniosków
kierowników jednostek oraz wydziałów Urzędu Miejskiego.
Zmianie ulegają załączniki do uchwały:
* plan przychodów i rozchodów budżetu – do przychodów wprowadza się wolne
środki w wysokości 348 608 zł,
* plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami,
* plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych,
* plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych,
* dochody i wydatki związane z realizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Biorąc powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski – Pan Tomasz Pachowicz
powiedział, że proponowane zmiany należy uznać za konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, przy 5 - głosach „wstrzymujących” poparła
omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”,
przy 1 głosie „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 4 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy
4 - głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesionymi autoporawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 1 głosem – „przeciw” przy 7 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2012 r.
Uchwała Nr XXII/127/2012 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

ad.pkt 5
Skarbnik Miejski - Pan Tomasz Pachowicz w imieniu Burmistrza Miasta
zaproponował radnym podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2012-2021.
Powiedział też, że wniesione autopoprawki do uchwały w sprawie zmian
w budżecie na 2012 r. zostały uwzględnione w załączniku nr 1 i Nr 2
w omawianym projekcie uchwały.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że w załączniku obejmującym
przyjęte do wieloletniej prognozy przedsięwzięcia zmniejsza się limit wydatków
dla roku 2012 związany z poręczeniem udzielonym Spółce Aquapark Sp. z o.o..
W powyższym załączniku dostosowano również limity wydatków oraz łączne
nakłady finansowe na projekty realizowane przy współudziale środków
„unijnych”. W załączniku przedstawiającym szczegółowy kształt i zakres danych
budżetowych również w następstwie zmian w budżecie roku 2012
zaktualizowano wielkości ujęte w powyższym załączniku, w szczególności
poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków angażowanych w budżecie roku
bieżącego, zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu oraz
zwiększenie kwoty wydatków majątkowych. Zmiany budżetu miasta Wągrowca
na 2012 rok wpływają automatycznie na wielkości występujące w kolejnych
latach prognozy, co pozwala zapewnić wysoki realizm prognozy. Biorąc
powyższe pod uwagę Skarbnik Miejski powiedział, że proponowane zmiany
należy uznać za konieczne i uzasadnione.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw”, przy 4 - głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 5 – głosami ”za”, przy
1- głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 4 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy
5 - głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesioną autopoprawką przez Pana Skarbnika Miejskiego.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 7 głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wągrowca na lata
2012-2032.
Uchwała Nr XXII/128/2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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ad.pkt 6
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej - Pan Łukasz Cieślak
w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie
programu
współpracy
Gminy
miejskiej
Wągrowiec
przyjęcia
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Uzasadniając podjęcie tej uchwały powiedział, że działalność i zaangażowanie
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność w sferze
pożytku publicznego jest istotą funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Program współpracy jest jednym z podstawowych dokumentów określających
zakres i zasady współdziałania Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność
w sferze pożytku publicznego, natomiast obowiązek jego uchwalenia wynika
z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Program współpracy
określa m.in. cele, obszary współpracy, priorytetowe zadania, a także formy i tryb
ich zlecania w 2013 roku. Przedłożony Program opracowany został przy
współudziale organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Wągrowca. Projekt
Programu współpracy skonsultowany został z organizacjami pozarządowymi
zgodnie z uchwałą nr XLVII/320/2010 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30
września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Projekt
Programu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na
tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, z prośbą o zgłaszanie uwag i opinii na
jego temat. Nie zgłoszono uwag do projektu Programu współpracy, wobec czego
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej zwrócił się do Rady
Miejskiej o przyjęcie przedstawianego Programu.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”, przy
2- głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 9 – głosami ”za”, przy 3 - głosach „wstrzymujących”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
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Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu
współpracy Gminy miejskiej Wągrowiec z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Uchwała Nr XXII/129/2012 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ad.pkt 7
Kierownik Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – Pani Lidia Kozdęba w imieniu Burmistrza Miasta zaproponowała
radnym podjęcie uchwały w spawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Wągrowca na rok 2013”.
Wniosła również w imieniu Burmistrza Miasta autopoprawkę do omawianego
projektu uchwały z powodu pojawienia się obwieszczenia Marszałka Sejmu
o tekście jednolitym ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi - w podstawie prawnej zapis pierwszego nawiasu o treści (Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.1)) zastąpiono (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
W związku z powyższym wykreślono również pierwszy przypis. Drugi przypis
automatycznie stał się pierwszym przypisem.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedziała, że art 41 ust. 1 ustawy
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminy
jako zadanie własne obowiązek prowadzenia działań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, które mają być określone w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Program ten
zgodnie z zapisem ww. ustawy uchwalany jest corocznie przez radę gminy, a na
jego realizację przeznacza się m.in. dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uwagi na powyższe, konieczne jest
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2013.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały
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- Komisja Rozwoju Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały łącznie
z wniesioną autoporawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie „Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Wągrowca na rok 2013”.
Uchwała Nr XXII/130/2012 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

ad.pkt 8
Zastępca Burmistrza Miasta - Pan Grzegorz Kamiński w imieniu Burmistrza
Miasta zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez
Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu „Małym krokiem ku
edukacji. Wsparcie przedszkola Akademia Talentów w Wągrowcu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Przedszkole Niepubliczne
Akademia Talentów w Wągrowcu wraz z Gmina miejską Wągrowiec złożyło
wniosek o dofinansowanie Projekt pn. „Małym krokiem ku edukacji. Wsparcie
przedszkola Akademia Talentów w Wągrowcu”, w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 –
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu i został przyjęty do realizacji. Wniosek o dofinansowanie zakłada
realizację Projektu w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014. Głównym celem
Projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 30. dzieci, które
będą uczęszczać do Prywatnego Przedszkola Akademia Talentów w Wągrowcu.
Dla uczestników/uczestniczek Projektu będą prowadzone zajęcia podstawowe
oraz zajęcia dodatkowe (m.in. logopedyczne, matematyczno – przyrodnicze,
muzyczne). Całkowita wartość Projektu wynosi 779 086,08 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 662 223,08 zł oraz łączny wkład
własny w kwocie 116 863,00 zł (z czego Partner wniesie częściowy wkład własny
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do wartości 41 400,00 zł, a Lider Partnerstwa do wartości 75 463,00 zł).
Zadaniem Gminy miejskiej Wągrowiec będzie m. in. wspomaganie procesu
zarządzania projektem oraz pomoc w opracowaniu dokumentów projektowych.
Zastępca Burmistrza powiedział, że realizacja tego projektu wymaga podjęcia
przez Radę Miejską powyższej uchwały.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt
uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany
projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia przez
Gminę miejską Wągrowiec do realizacji projektu „Małym krokiem ku
edukacji. Wsparcie przedszkola Akademia Talentów w Wągrowcu”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXII/131/2012 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził
w obradach do godz. 1820.

20

minutową

przerwę

ad.pkt 9
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
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Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że od 1 stycznia 2012 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie
z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązane są
podjąć szereg uchwał, które staną się podstawą funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy.
Zgodnie z art. 6c ustawy, rada gminy może w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne. Objęcie nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich nieruchomości na terenie miasta jest wskazane, ze
względu na możliwość jego pełniejszego uszczelnienia. Podjęcie uchwały
zapobiegać będzie niekontrolowanemu przepływowi strumienia odpadów
pomiędzy nieruchomościami zamieszkałymi i niezamieszkałymi. Zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 98/2012 z dnia 19 października
2012 r., projekt uchwały podlegał procedurze konsultacji społecznych na
zasadach określonych w uchwale nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie Miejskiej Wągrowiec (Dz. Urz. Woj. z 2012 r., poz. 1460).
Konsultacje odbywały się w dniach od 9 listopada do 23 listopada 2012 r. Do
projektu uchwały nie wpłynęły żadne uwagi. Biorąc powyższe pod uwagę,
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii podjęcie niniejszej
uchwały uważa się za zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, przy 5 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 7 – głosami ”za”,
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,.
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za” przy 3 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji udział wziął radny Alojzy Jessa - pytał jakiego rodzaju odpady
powstają na posesjach na których nikt nie mieszka np. działki niezabudowane.
W odpowiedzi Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii – Pan
Krzysztof Tchórzewski powiedział, że na posesjach niezamieszkałych np. szkoły,
urzędy powstają różnego rodzaju odpady komunalne. W przypadku działek
niezabudowanych odpady nie powstają
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XXII/132/2012 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

ad.pkt 10
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Wągrowca.
Uzasadniając podjęcie ww. uchwały powiedział, że Od 1 stycznia 2012 r.
obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie
z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązane są
podjąć szereg uchwał które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy. Zgodnie z art.
4 ust. 1, rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Obecnie na terenie
Wągrowca obowiązuje regulamin, podjęty uchwałą nr XLI/293/2010 Rady
Miejskiej w Wągrowcu, dnia 29 kwietnia 2010 r., jednak zgodnie z art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897), regulaminy utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak
niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 98/2012 z dnia 19 października 2012 r., projekt
regulaminu podlegał procedurze konsultacji społecznych na zasadach
określonych w uchwale nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23
lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
w Gminie Miejskiej Wągrowiec (Dz. Urz. Woj. z 2012 r., poz. 1460). Konsultacje
odbywały się w dniach od 9 listopada do 23 listopada 2012 r. Do projektu
uchwały nie wpłynęły żadne uwagi. W dniach od 5 do 19 listopada 2012 r.
odbywały się spotkania z przedstawicielami zarządców nieruchomości
wielolokalowych a także z przedstawicielami ogrodów działkowych,
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przedsiębiorstw oraz innych nieruchomości niezamieszkałych, które miały na
celu omówienie projektu regulaminu. Na spotkaniach wniesiono szereg uwag,
z których większość została uwzględniona w projekcie. Projekt regulaminu został
przesłany dnia 26 listopada 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wągrowcu w celu uzyskania stosownej opinii. Dnia 28 listopada
2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniował
projekt regulaminu. Uchwalenie nowego regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Wągrowca, ma na celu dostosowanie jego zapisów
do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Biorąc powyższe pod uwagę, Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, że podjęcie niniejszej uchwały uważa się za
zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, przy 5 - głosach „wstrzymujących”
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za”, przy 3
- głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały,.
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 4 głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni:
- Pan Jarosław Wilk oraz Pan Bogdan Smykowski mieli wątpliwości odnośnie
zapisu w rozdziale 2 - § 2 ust. 2 – (dot. wyrażenia „są zobowiązani do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów”) - czy nie jest on sprzeczny
z zapisami w projekcie uchwały dotyczącymi ustalenia opłaty za odbieranie
odpadów, gdzie mowa jest o różnicowaniu opłaty za zbiórkę odpadów.
Zgłosił również wniosek o dokonanie zmiany zapisu w rozdziale 2 - § 2 ust. 2 o
treści „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów ….” na
„Właściciele nieruchomości mogą prowadzić selektywną zbiórkę
następujących odpadów…..”
- Pan Alojzy Jessa miał zastrzeżenia również do zapisu w rozdziale 2 - § 2 ust.
2 ale dotyczącym wykazu odpadów, co do których właściciele nieruchomości są
zobowiązani prowadzić selektywną zbiórkę.
Zgłosił również wniosek o dopisanie w rozdziale 3 dodatkowego punktu 11
o treści – „Odpady, które mogą być wykorzystane do wytwarzania energii
cieplnej (bez tworzyw sztucznych) oraz te stanowiące źródła dochodu
w punktach skupu surowców wtórnych, a także tych posiadających cechy
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materiałów instalacyjno – budowlanych, są wyłączone
przekazywania do Gminy miejskiej Wągrowiec”,

z konieczności

- Pan Marceli Kamiński pytał, czy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
odśnieżania terenu przylegającego do budynku, jeżeli nie jest on utwardzony.
W odpowiedzi radnym Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
powiedział, że nie ma sprzeczności ustaleń § 2 ust. 2 ze stawką opłat za zbiórkę
selektywną bądź nieselektywną. Mówił, że na wstępie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest zapis, który mówi o tym, że gminy muszą
ustanowić obowiązek selektywnej zbiórki odpadów - zacytował art. 3 ust. 1 i ust.
2 tej ustawy, a w szczególności punkt 5 ust. 2 który mówi, że gminy ustanawiają
selektywne zbieranie i wymienił rodzaje odpadów. Odnośnie zapisu dotyczącego
obowiązku właścicieli nieruchomości do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń wzdłuż nieruchomości Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że
jeżeli ciąg pieszy przylega do nieruchomości wówczas ten obowiązek spoczywa
na właścicielu, jeżeli nie przylega bezpośrednio do nieruchomości wówczas ten
obowiązek ciąży na zarządcy drogi.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności poddał
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Jarosława Wika o dokonanie
zastąpienia zdania w rozdziale 2 - § 2 ust. 2 o treści „Właściciele
nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów ….” na „Właściciele nieruchomości
mogą prowadzić selektywną zbiórkę następujących odpadów…..”
Rada Miejska 8 – głosami „za”, 10 – głosami „przeciw” przy 2 – głosach
„wstrzymujących” wniosek radnego Jarosława Wilka oddaliła.
Następnie został głosowany wniosek zgłoszony przez radnego Alojzego Jessę
dotyczący dopisania w rozdziale 3 dodatkowego punktu 11 o treści – „Odpady,
które mogą być wykorzystane do wytwarzania energii cieplnej (bez tworzyw
sztucznych) oraz te stanowiące źródła dochodu w punktach skupu
surowców wtórnych, a także tych posiadających cechy materiałów
instalacyjno – budowlanych, są wyłączone z konieczności przekazywania
do Gminy miejskiej Wągrowiec”,
Rada Miejska 2 – głosami „za”, 9 – głosami „przeciw” przy 9 – głosach
„wstrzymujących” wniosek radnego Alojzego Jessy oddaliła.
Kończąc realizację tego punktu obrad dzisiejszej Sesji Przewodniczący obrad
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
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W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 10 głosami „za”, 9 głosami „przeciw” przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXII/133/2012 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ad.pkt 11
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza Miasta 3 autopoprawki do
omawianego projektu uchwały:
-

§ 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość i stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.”
otrzymuje brzmienie:
„Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
na nieruchomościach, na których zamieszkują
mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2.”
-

w § 3 ust. 1, zdanie o dotychczasowym brzmieniu:

„Ustala się stawkę za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny:”
otrzymuje brzmienie:
„Ustala się stawkę za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:”
-

w § 3 ust. 2, zdanie o dotychczasowym brzmieniu:

„Ustala się stawkę za pojemnik, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane
w sposób selektywny:”
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otrzymuje brzmienie:
„Ustala się stawkę za pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:”
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Pan Krzysztof Tchórzewski powiedział, że od
1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn.
zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin
obowiązani są podjąć szereg uchwał które będą podstawą funkcjonowania
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej
gminy. Zgodnie z art. 6 k ust. 1 ww. ustawy Rada Miejska w Wągrowcu, w drodze
uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która zgodnie z treścią art. 6 j ust. 1 ww. ustawy może
stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub
ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego
oraz stawki takiej opłaty, uwzględniającej zapisy art. 6k ust. 2. Na podstawie art.
6 j ust. 2 ww. ustawy, dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
W projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust 2. Spośród
wymienionych wyżej wariantów metoda ta jest najbardziej obiektywna
i przejrzysta na tle pozostałych metod, gdyż ilość powstających na nieruchomości
odpadów niewątpliwie wiąże się z liczbą osób wytwarzających te odpady.
Powiązanie ilości wytworzonych odpadów komunalnych z liczbą mieszkańców,
wydaje się być bardziej zasadne niż z ilością zużytej wody. Przyjęcie wariantu
umożliwiającego naliczanie opłaty na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego
a także od gospodarstwa domowego jest najbardziej krzywdzące dla
mieszkańców, gdyż obie te możliwości nie odzwierciedlają liczby
zamieszkujących tam osób, a w związku z tym faktycznej ilości wytwarzanych
odpadów. Wobec powyższego przyjęta w projekcie uchwały metoda ustalenia
opłaty, zależna od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, jest
najbardziej obiektywna. W niniejszej uchwale określono również niższą stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy są one
zbierane i odbierane z terenu nieruchomości w sposób selektywny, zgodnie
z zapisem art. 6 k ust. 3 cytowanej wyżej ustawy oraz ustalono opłatę za odbiór
pojemników o poszczególnych pojemnościach z terenu nieruchomości
niezamieszkałych. Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Wydziału
Infrastruktury, Architektury i Ekologii powiedział, podjęcie przez Radę Miejską
niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 5 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 2 – głosami ”za”, 4 –
głosami „przeciw” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 4 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 5 –
głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwał.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej – radna Barbara Linetty poinformowała
zebranych, że na posiedzeniu Komisji zostały zgłoszone 2 wnioski:
- pierwszy został zgłoszony przez radnego Mieczysława Spychaja i dotyczył
obniżenia z 14 zł do 12 zł stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są
zbierane w sposób selektywny – wniosek 2 – głosami „za”, 5 – głosami –
„przeciw” przy 3 - głosach „wstrzymujących” został oddalony,
- drugi został zgłoszony przez radnego Dariusz Bąka i dotyczył podwyższenia
z 19 zł do 25 zł stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny – wniosek 1 – głosem „za”, 6 – głosami „przeciw, przy 3 –
głosach „wstrzymujących” został oddalony
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
W dyskusji glos zabrali radni:
- Pan Dariusz Bąk w imieniu Klubu Radnych: „Samorządność Wągrowiecka
2000” i „SLD” zgłosił formalny wniosek o obniżenia z 14 zł do 11 zł stawki opłaty
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny i pozostawić na
poziomie 19 zł stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są zbierane
w sposób selektywny. Wniosek motywował wysokimi cenami w porównaniu
z gminami ościennymi.
- Pan Mieczysław Spychaj pytał Burmistrza – jak Pan wyobraża sobie zbiórkę
odpadów w Spółdzielni Mieszkaniowej za 19 zł od osoby, bo nie liczy na to, że
będzie tam prowadzona selektywna zbiórka odpadów.
Pan Mieczysław Spychaj potrzymał wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji
Budżetowej dotyczący obniżenia z 14 zł do 12 zł stawki opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady
komunalne są zbierane w sposób selektywny oraz wnioskował o obniżenie z 19
zł do 17 zł stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób
selektywny
- Burmistrz Miasta powiedział, że jak wszystkie samorządy w Polsce jesteśmy
przed trudną decyzją. Na Komisjach szeroko przeanalizowano uwarunkowania –
skąd się wzięły takie wielkości. Mówił o całym systemie, który jest wprowadzany,
że nie może on przynosić zysku, ani strat, w przypadku strat będzie trzeba do
tego systemu dopłacić. Nadmienił, że propozycja, którą zgłosił radny Dariusz Bąk
jest słuszna. Obniżenie o 3 zł stawki od osoby spowoduje o 900.000 zł mniejsze
wpływy do budżetu, jednak system zacznie obowiązywać od lipca 2013 r.
Szczegółowo monitorowane będą pierwsze miesiące i gdy się okaże, że niestety
te ceny są za niskie i grozi nam utrata płynności finansowej, to wówczas wrócimy
do tematu zmiany ceny. Wyraził nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale
trzeba się z tym liczyć. Odpowiadając na pytanie radnego Mieczysława Spychaja
powiedział, że jest po kilku spotkaniach z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej,
jest pełne zrozumienie tematu, nie ma obaw aby Spółdzielnia Mieszkaniowa nie
poradziła sobie z tym problemem.
- Pan Jarosław Wilk powiedział, że przyglądał, się stawkom, które uchwaliły
gminy w naszym powiecie jak również stawkom w Polsce. Zgłosił propozycję
Wysokiej Radzie, aby bardziej zróżnicować stawki za prowadzenie selektywnej
i nie selektywnej zbiórki odpadów.
W związku z tym radny Jarosław Wilk zgłosił wniosek formalny dotyczący
obniżenia z 14 zł do 10 zł stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne są
zbierane w sposób selektywny oraz wnioskował o podniesienie z 19 zł do 20 zł
stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
jednego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób
selektywny
- Pan Krzysztof Poszwa poparł wniosek Radnego Jarosława Wilka. Odnośnie
wniosku zgłoszonego przez radnego Dariusza Bąka powiedział, że na
posiedzeniach Komisji radni byli przekonywani co do słuszności tych wyliczeń,
a teraz okazuje się, że można te stawki obniżać i tu nie ma żadnego problemu.
Pytał jak to się wszystko ma do tych szacunków do których radni byli
przekonywani.
Przewodniczący obrad zakończył dyskusję i poddał pod głosowanie kolejno
zgłoszone przez radnych wnioski:
- dotyczący obniżenia z 14 zł do 10 zł stawki opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady
komunalne są zbierane w sposób selektywny (zgłoszony przez radnego
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Jarosława Wilka) – wniosek został przez Radę oddalony 8 – głosami „za”, 11 –
głosami „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”,
- dotyczący obniżenia z 14 zł do 11 zł stawki opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady
komunalne są zbierane w sposób selektywny (zgłoszony przez radnego Dariusza
Bąka) – wniosek został przez Radę przyjęty 14 – głosami „za”, przy 6 –
głosach „wstrzymującym”,
- dotyczący podniesienia z 19 zł do 20 zł stawki opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (zgłoszony przez radnego
Jarosława Wilka) – wniosek został przez Radę oddalony 5 – głosami „za”, 14 –
glosami „przeciw” przy 1 – głosie „wstrzymującym”,
- dotyczący obniżenia z 19 zł do 17 zł stawki opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane w sposób selektywny (zgłoszony przez radnego
Mieczysława Spychaja) – wniosek został przez Radę oddalony 3 – głosami
„za”, 9 – głosami „przeciw” przy 8 – głosach „wstrzymujących”,
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności łącznie z wniesionymi autopoprawkami oraz
przyjętym przez Radę wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Dariusza Bąka.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, przy 8 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Uchwała Nr XXII/134/2012 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

ad.pkt 12
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza Miasta
omawianego projektu uchwały:
-

autopoprawkę do

§ 1 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

„Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc,
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, przy czym pierwszą opłatę należy
uiścić do dnia 15 sierpnia 2013 r.”
otrzymuje brzmienie:
„Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc,
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przy czym pierwszą opłatę
należy uiścić do dnia 31 lipca 2013 r.”
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, że utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), zgodnie z którą gmina ma 18 miesięcy
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązane są podjąć szereg uchwał
które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie danej gminy. Zgodnie z art. 6 l ustawy, rada
gminy określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, termin,
częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Miesięczna częstotliwość uiszczania opłat związana jest
z zachowaniem dotychczasowych przyzwyczajeń mieszkańców opłacających
rachunki za wywóz odpadów. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta
Wągrowca Nr 98/2012 z dnia 19 października 2012 r., projekt uchwały podlegał
procedurze konsultacji społecznych na zasadach określonych w uchwale nr
XV/93/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej
Wągrowiec (Dz. Urz. Woj. z 2012 r., poz. 1460). Konsultacje odbywały się
w dniach od 9 listopada do 23 listopada 2012 r. Do projektu uchwały nie wpłynęły
żadne uwagi. Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej
uchwały uważa się za zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 1 - głosem „przeciw” przy 4 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za” przy 1 –
głosie „wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,
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- Komisja Rozwoju Miasta 6 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 3 –
głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 12 głosami „za”, 4 – głosami „przeciw”, przy 4 - głosach
„wstrzymujących” podjęła uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXII/135/2012 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ad.pkt 13
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza Miasta 6 autopoprawek do
omawianego projektu uchwały:
-

w treści uchwały, pomiędzy § 2 a § 3, zostaje wstawiony paragraf
o następującym brzmieniu:

„Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte
w deklaracji, o której mowa w § 1. Wykaz ten stanowi oświadczenie osoby
posiadającej tytuł prawny do zajmowanego lokalu, położonego w budynku
wielolokalowym, o ilości osób zamieszkujących ten lokal.”
Powyższy paragraf, staje się § 3, natomiast dotychczasowe § 3 i § 4, stają się
odpowiednio § 4 i § 5.
-

w załączniku do uchwały, w dziale D.1, nagłówek o następującej treści:

„D.1. Dane osoby/podmiotu składającego deklarację”
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otrzymuje brzmienie
„D.1. Adres zamieszkania/siedziby”
- w załączniku do uchwały, w dziale D.1., dodaje się następujące komórki:
- 6. PESEL (wypełniają osoby fizyczne)
- 7. NIP (wypełniają osoby/podmioty prawne)
- 19. E-mail (pole nieobowiązkowe)
-

w załączniku do uchwały, w tabeli znajdującej się w dziale F.2., należy
zmienić pojemność pojemnika z „11 000 l” na „10 000 l”;

-

nagłówki działów F.1, F.2 oraz F.3, zostały zmodyfikowane w celu ich
wyraźniejszego rozgraniczenia;

-

w załączniku do uchwały, w dziale G, nagłówek o następującej treści:

„G. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI”
otrzymuje brzmienie
„G. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI ORAZ INNE UWAGI
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ”
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje
znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którą
gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązani są podjąć
szereg uchwał które będą podstawą funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy. Zgodnie z art.
6 n ust. 1 ustawy, rada gminy określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa
miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na
obszarze miasta Wągrowca. Zgodnie z treścią ustawy, uchwała powinna
zawierać również informacje o terminach i miejscu składania deklaracji. Biorąc
powyższe pod uwagę Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii
powiedział, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały uważa się za
zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 7 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy 2 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
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- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za” przy 2 –
głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 7 – głosami ”za” przy 3 – głosach „wstrzymujących”
poparła omawiany projekt uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały łącznie z wniesionymi autopoprawkami.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 14 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie miasta Wągrowca.
Uchwała Nr XXII/136/2012 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

ad.pkt 14
Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury i Ekologii - Pan Krzysztof
Tchórzewski w imieniu Burmistrza Miasta zaproponował radnym podjęcie
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wniósł również w imieniu Pana Burmistrza Miasta
omawianego projektu uchwały:

autopoprawkę do

- § 4 ust. 3, o dotychczasowym brzmieniu:
„Odpady w PSZOK przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 10:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”
otrzymuje brzmienie:
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„Odpady w PSZOK przyjmowane są co najmniej 5 dni w tygodniu, przez
minimum 5 godzin dziennie”
Uzasadniając podjęcie tej uchwały Kierownik Wydziału Infrastruktury,
Architektury i Ekologii powiedział, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje
znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którą
gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Najpóźniej do końca 2012 r. rady gmin zobowiązane są podjąć
szereg uchwał które staną się podstawą funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie danej gminy. Zgodnie z art.
6 r ust. 3 ustawy, rada gminy określi w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa
miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała
powinna określać w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od
właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów a także sposób
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Biorąc powyższe pod uwagę Kierownik Wydziału Infrastruktury, Architektury
i Ekologii powiedział, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały uważa się
za zasadne.
Opinie Stałych Komisji Rady odnośnie omawianego projekt uchwały:
- Komisja Budżetowa 6 – głosami ”za”, 2 – głosami „przeciw”, przy 3 - głosach
„wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 4 – głosami ”za” przy 2 –
głosach „wstrzymujących” poparła omawiany projekt uchwały,
- Komisja Rozwoju Miasta 8 – głosami ”za”, 1 – głosem „przeciw”, przy 1 – głosie
„wstrzymującym” poparła omawiany projekt uchwały,.
Przewodniczący otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.
Nikt z radnych nie wziął udziału w dyskusji.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie omawiany projekt
uchwały łącznie z wniesioną autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Rada Miejska 13 głosami „za”, 6 – głosami „przeciw”, przy 1 głosie
„wstrzymującym” podjęła uchwałę w sprawie
Uchwała Nr XXII/137/2012 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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ad.pkt 15 i 16
Nikt z radnych nie zgłosił zapytań i wniosków.

ad.pkt 17
Wobec wyczerpania porządku obrad XXII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Miejskiej zamknął jej obrady.

Przewodnicząca obrad

/ dr Władysław Purczyński /
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wągrowcu

Sekretarz obrad
/ Aleksandra Podemska /

Protokolant
/ Małgorzata Samarzewska /

