
 Protokół nr XVIII/2020

                                  z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się

                               17 grudnia 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713,1378).

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że zanim zaczną się obrady

sesji  Rady  Miejskiej  prosiłby  wszystkich  obecnych  o  powstanie.  Wyjaśnił,  że  w  ostatnich  dniach

pożegnaliśmy  dwóch  byłych  radnych  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Romana  Tutaka  oraz  Bronisława

Dankowskiego i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  o godz. 07.30 otworzył obrady XVIII

Nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej.  Po  powitaniu  radnych,  sołtysów,  burmistrza,  jego  zastępców,

przybyłych  gości,  przedstawicieli  mediów,  pracowników  samorządowych  i  mieszkańców  gminy

Września,  wyjaśnił,  iż  zgodnie  z  listą  obecności  w posiedzeniu  uczestniczy  20  radnych,  co  stanowi

quorum. Nieobecny jest radny Ryszard Szwajca (załącznik nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  poinformował, że  zgodnie  z zapisami

ustawy o  samorządzie  gminnym art  20  pkt  1b  obrady rady gminy są  transmitowane  i  utrwalane  za

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji

Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że prosi o usunięcie z porządku

obrad  ppktu  3)  przyjęcia  “Aktualizacji  projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września” jest to związane z tym, że autor opracowania w dniu

wczorajszym tj. 16 grudnia br. zgłosił, że musi dokonać pewnej poprawki i ostateczny tekst będzie różnił

się od obecnego ze względu właśnie na tą poprawkę. W związku z powyższym, obradowanie na tym

projektem nie ma sensu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że ponieważ Burmistrz jest

wnioskodawcą dzisiejszej sesji i twórcą porządku obrad, nie ma potrzeby przegłosowywania tej zmiany.  
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Pkt 2

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad

(załącznik nr 2) :

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Września w 2020 r.;

2) uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą na lata

     2024-2027 dla Miasta i Gminy Września” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

3) przyjęcia “Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

    i paliwa gazowe dla Gminy Września”;  

4) zaliczenia drogi znajdującej się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg  gminnych;

5) ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie Miasta i Gminy Września;

6) nadania nazwy ulicy położonej we Wrześni – Gutowie Wielkim-Gutowie Małym-Sokołowie;

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Przemysłowej;

8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce-dz. nr ewid. 

105/15;

 9) wykazu wydatków budżetu na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

10) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;

11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033;

12) uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021:

      a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021;

      b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej;

      c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na

         rok 2021;

      d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach

         komisji stałych;

      e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;

      f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i ich

przegłosowanie;
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 g) głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi

autopoprawkami;        

3. Zamknięcie sesji.

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków.

Obecni:

Obecni:

1. Maciej Baranowski

2. Łukasz Cichy

3. Grzegorz Dobrosielski

4. Stanisław Dominiczak

5. Radosław Garbarek

6. Jarosław Graczyk

7. Jarosław Kowalewski

8. Bogumił Kwiatkowski

9. Bogdan Nowak

10. Stefan Ogrodowicz

11. Andrzej Rzeźnik

12. Robert Smodlibowski

13. Damian Staniszewski

14. Wojciech Szcześniak

15. Maciej Szelągiewicz

16. Anna Szlachetka

17. Ryszard Szwajca

18. Dorota Szykowna

19. Kornel Tomczak

20. Włodzimierz Wawrzyniak

21. Mirosław Zgoliński

1)Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września poprosił, by uzasadnienie powyższej uchwały

przedstawił Zastępca Burmistrza Karol Nowak.

Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  omówił projekt uchwały w sprawie 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
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Miasta i Gminy Września w 2020 r.

W dyskusji wzięli udział:

- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września 

- radny Kornel Tomczak

Radny Kornel Tomczak powiedział, że w § 8 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi jest 

wskazane, że podmiot prowadzący obsługę schroniska w sposób stały, poszukuje dla bezdomnych 

zwierząt nowych właścicieli poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Straży Miejskiej oraz w 

lokalnej prasie. Zapytał jak często w lokalnej prasie publikowane są informacje na ten temat?

Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi wskazuje możliwości, z których można skorzystać po to, żeby tym zwierzętom

znaleźć nowy dom. Dużo skuteczniejsze od publikowania takich ogłoszeń w prasie są po prostu media

internetowe  czyli  Facebook  czy  działanie  wolontariuszy  i  zarówno  Facebook  gminny  jak  i

Stowarzyszenia, z którymi gmina współpracuje. Widać doskonale, że bardzo często te zwierzęta dość

szybko znajdują nowych właścicieli, nowy dom. Program określa ramy, z których możemy korzystać,

natomiast nie rodzi takiego obowiązku. Nie ma sensu korzystania w przypadku każdego zwierzęcia z

wszystkich  form,  tylko  należy  zacząć  najpierw od  tych,  które  są  najskuteczniejsze  i  po  drugie  bez

kosztowe bowiem udostępnienie posta na Facebooku nie rodzi dla całego programu i funkcjonowania

opieki nad zwierzętami żadnych dodatkowych kosztów.                          

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVIII/185/2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r. (załącznik nr 3).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej 

Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
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Ryszard Szwajca

2) Karol Nowak Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił w imieniu Burmistrza Miasta i

Gminy projekt uchwały w sprawie  uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z

perspektywą  na  lata  2024-2027  dla  Miasta  i  Gminy  Września”  wraz  z  Prognozą  oddziaływania  na

środowisko.

Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zapytał Państwa radnych,  czy wyrażają 

wolę, by w chwili obecnej połączyć się z autorem, który wspomagał powyższy projekt.

Karol Nowak Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że sam tekst tego programu

był opiniowany i konsultowany zgodnie z przepisami, które regulują tego typu kwestie, między innymi

uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że w związku z istniejącymi

problemami technicznymi związanymi z brakiem łączności proponuje, żeby Rada przeszła do następnego

punktu porządku obrad, a mianowicie do ppktu  4)  zaliczenia drogi znajdującej się na terenie Miasta i

Gminy Września do kategorii dróg  gminnych.

4) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie 

zaliczenia drogi znajdującej się  na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

W dyskusji wzięli udział:

- Karol Nowak Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Września

- radny Bogumił Kwiatkowski

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy za te działki, które są objęte uchwałą zostały wypłacone już   

odszkodowania wykupione i stanowią własność gminy Września?  

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że są własnością gminy 

Września od momentu wydania tzw. Zrid-u  (zezwolenie realizacji inwestycji drogowej) jest takim 

przepisem, który powoduje wydzielenie działek i przeniesienie własności na rzecz gminy Września, 

natomiast prawa odszkodowań jest bardzo różna na różnym etapie. Bardzo często właściciele 

nieruchomości odwołują się od kwot wyliczanych przez rzeczoznawców. Każdy przypadek tak naprawdę 

jest inny. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy  Burmistrz jako organ pierwszej instancji składał 

jakiekolwiek odwołania od wysokości tych odszkodowań ?
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Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  potwierdził, że tak.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVIII/186/2020 w sprawie zaliczenia drogi znajdującej się  na terenie Miasta i Gminy Września do 

kategorii dróg gminnych (załącznik nr 4 ).

          

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej 

Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Ryszard Szwajca

4) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia

przebiegu drogi gminnej położonej na terenie Miasta i Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XVIII/187/2020 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej położonej na terenie Miasta i Gminy 

Września (załącznik nr 5).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej 

Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński
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NIEOBECNI (1)

Ryszard Szwajca

5) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nadania

nazwy ulicy położonej we Wrześni – Gutowie Wielkim-Gutowie Małym-Sokołowie.

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  20  radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  Nr

XVIII/188/2020  w sprawie  nadania nazwy ulicy położonej we Wrześni – Gutowie Wielkim-Gutowie

Małym-Sokołowie (załącznik nr 6).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej 

Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Ryszard Szwajca

6)  Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  omówił  projekt  uchwały  w  sprawie

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów

położonych we Wrześni w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Przemysłowej.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- radny Bogumił Kwiatkowski

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  podziękował  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Września,  że  wziął  pod

uwagę prośby, informacje, zgłoszenia, które zostały na ostatniej sesji przez radnych przedstawione, by

miejscowym planem objąć szerszy zakres niż ostatnio. Podkreślił, iż budynki nie są dzielone oraz  objęte

zostały  wszystkie  kwestie,  o  których  była  mowa.  Wcześniej  Rada  podejmowała  taką  uchwałę

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu na ul. Kolejowej w zakresie bazy GS-ów, następnie

została  ona uchylona.  Po raz kolejny zostaje  ta  uchwała podejmowana w związku z tym prośba,  by

zrealizować ją jak najszybciej. 
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Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni wyjaśnił, że przed sesją Rady wpłynęły

dwa  wnioski:  radnego  Kornela  Tomczaka oraz  Stanisława  Dominiczaka  o  wyłączenie  radnych  z

głosowania  nad  powyższą  uchwałą.  W związku  z  powyższym,  prosi  o  sprawdzenie  quorum  przed

głosowaniem (załącznik nr 7).   

W głosowaniu bierze udział 18 radnych. 

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  18  radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  Nr

XVIII/189/2020  w  sprawie przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego dla  terenów położonych we Wrześni  w rejonie ulicy Kolejowej  i  ulicy Przemysłowej

(załącznik nr 8).

Wyniki głosowania

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (18)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, 

Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, 

Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna 

Szlachetka, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (3)

Stanisław Dominiczak, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak

Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni poprosił radnych o potwierdzenie 

quorum w sprawie podejmowania kolejnych uchwał.

20 radnych potwierdziło swoją obecność. 

7) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce-dz. nr ewid. 105/15.

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

- radny Damian Staniszewski

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna wnosiła 
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jakieś uwagi i czy propozycje do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zostały uwzględnione? 

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest pozytywna opinia Komisji

Urbanistyczno Architektonicznej. 

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  20  radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  Nr

XVIII/190/2020  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w

miejscowości Białężyce-dz. nr ewid. 105/15 (załącznik nr 9).

Wyniki głosowania

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej 

Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, 

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Ryszard Szwajca

2) Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  zaproponował, by połączyć się raz

jeszcze z autorem, który wspomagał projekt w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska na

lata  2020-2023  z  perspektywą  na  lata  2024-2027  dla  Miasta  i  Gminy  Września”  wraz  z  Prognozą

oddziaływania na środowisko.

Ludwik Gabryś przedstawiciel firmy Eko-Precyzja przedstawił Programu Ochrony Środowiska na lata

2020-2023  z  perspektywą  na  lata  2024-2027  dla  Miasta  i  Gminy  Września.  Omówił  zakres,  stan,

zagrożenia oraz wyznaczone cele Ochrony Środowiska na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 15 października

2020 r. wydał Obwieszczenie i podał do publicznej wiadomości informacji do wyłożenia do publicznego

wglądu projektu dokumentu pod nazwą  “Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą

na  lata  2024-2027  dla  Miasta  i  Gminy  Września”  wraz  z  Prognozą  oddziaływania  na  środowisko.

Wyjaśnił, że w tym Obwieszczeniu również podał do publicznej wiadomości, że można wnosić wnioski i

uwagi. Z tej możliwości skorzystało Stowarzyszenie Projekt Września i wniosło 8 propozycji, zadań:
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1. Uporządkowanie kwestii pomników przyrody (jeden z pomników przyrody, przytoczony przez Pana

prelegenta  nie  istnieje),  nadto  na  stronach  internetowych  innych  organów  są  zupełnie  inne  wykazy

pomników przyrody np. przy Starostwie Powiatowym we Wrześni jest Dąb Szypułkowy Stefan czy Głaz

narzutowy w Parku im. Józefa Piłsudskiego.  

2. Kolejnym zadaniem, zaproponowanym przez Starostwo było utworzenie nowych pomników przyrody,

na terenie Miasta i  Gminy Września,  obecnie jest  w tych wykazach 8, a de facto 7,  ponieważ jeden

pomnik przyrody został wycięty. Powyższa liczba już od kilkunastu lat nie uległa zwiększeniu, a wręcz

się zmniejszyła.  W związku z tym, zasadne jest  utworzenie w najbliższych latach i  pomyślenie jakie

obiekty przyrody mogą zostać uznane za pomnik przyrody. We Wrześni i okolicy znajduje się dużo takich

obiektów jak aleje drzew, które mogą być uznane za pomniki przyrody.

3.  Kolejne  zadanie,  które  zostało  zaproponowane są  to  nasadzenia  drzew miododajnych na  terenach

śródpolnych  na  terenie  gminy.  Celem  tych  nasadzeń  drzew  jest  przede  wszystkim  przeciwdziałanie

wymieraniu  pszczół,  sadzenie  drzew miododajnych  przyczyni  się  do  bytowania  pszczół.  Nasadzenia

śródpolne  związane  są  z  ideami  agrealnymi  naszego  Wielkopolanina  generała  Dezyderego

Chłapowskiego,  dzięki  drzewiastym  barierom  rozbijane  są  podmuchy  silnego  wiatru  na  polach

uprawnych,  a  tym  samym  drzewa  zabezpieczają  teren  przed  wyrwaniem  cennych  składników

mineralnych.

4. Kolejnym zadaniem były nasadzenia drzew w mieście i wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie

gminy Września.  Celem tych nasadzeń jest  przede wszystkim zwiększenie ochrony klimatu,  ochrony

akustycznej,  a  także  komfortu  życia  mieszkańców.  Przykładowo  wskazać  można  potrzebę  nasadzeń

wzdłuż ciągów rowerowych, np. droga rowerowa w Obłaczkowie, Białężycach we Wrzesińskiej Strefie

Aktywności  Gospodarczej.  Jest  tam bardzo  mało  drzew,  co  powoduje  brak  osłony  przed  wiatrem i

promieniami słonecznymi. Roślinność na poboczach, zwłaszcza na terenach wiejskich jest zaniedbana, a

w efekcie nowe drzewa nie mają możliwości rozwoju.

5. Kolejnym zadaniem do tego Programu były nasadzenia drzew przy ciekach wodnych, przy rowach

melioracyjnych  i  rzekach.  Celem  nasadzeń  we  wskazanych  miejscach  jest  właśnie  zmniejszenie

parowania  wody,  która  jest  cenna  oraz  zwiększenie  walorów  estetycznych  i  nasadzenia  te  powinny

odbywać się w odpowiedniej odległości od cieków wodnych.

6. Następne działanie to dodanie do Programu Ochrony Środowiska było korzystanie przez Burmistrza

Miasta i Gminy Września  z uprawnień kontrolnych jako organu kontroli Ochrony Środowiska.

7. Kolejne zadanie to usuwanie folii rolniczych. W 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie dla samorządów w ramach Programu

priorytetowego usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Celem

programu  był  rozwój  systemu  zagospodarowania  odpadów  z  tworzyw  sztucznych  pochodzących  z
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działalności rolniczych. Należy monitorować te kwestie i pojawiające się Programy i składać jako gmina

Września wnioski w kolejnych naborach do tych właśnie programów.

8. Ostatnie zadanie, które zostało zaproponowane to była promocja małej retencji. Celem zadania jest

popularyzowanie zbierania deszczówki z budynków, oczek wodnych, rowy melioracyjne, stawki. Należy

podjąć próbę magazynowania.

Radny Damian Staniszewski  zapytał, które z tych 8 punktów zostały zawarte w Programie  Ochrony

Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 dla Miasta i Gminy Września” wraz z

Prognozą oddziaływania na środowisko?                          

Ludwik Gabryś przedstawiciel firmy Eko-Precyzja odpowiedział, że w większości zostały te punkty

wzięte pod uwagę, dwa punkty niestety nie zostały uwzględnione, chodzi o liczbę pomników przyrody,

gdyż Programy Ochrony Środowiska,  zgodnie z wytycznymi do ich tworzenia,  muszą opierać się  na

sprawdzonych danych.  Jako źródło  takich  danych jest  wymieniony Centralny  Rejestr  Form Ochrony

Przyrody  prowadzony  przez  Regionalną  Dyrekcję  Ochrony  Środowiska.  Jeżeli  ten  pomnik  się  tam

znajduje, należy wspomnieć o tym, że jest jeszcze w rejestrze, ale w programie zaznaczyliśmy, że pomnik

znajduje się w bazie danych, ale tak naprawdę został nielegalnie usunięty. Drugą nieuwzględnioną rzeczą

była  kwestia,  która  podparta  była  art.  363  Ustawy  Prawo  Ochrony  Środowiska.  Uwaga  ta,  została

zgłoszona do obszaru interwencji o poważnych awariach przemysłowych. Zgodnie z art. 363 Burmistrz,

Wójt może wydawać decyzje, ale dla osób fizycznych. Zagadnienia poważnych awarii dotyczy jednak

podmiotów, tam takie decyzje wydają instytucje takie jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Reszta  zadań została  uwzględniona.  Zadanie  dotyczące  folii  rolniczych,  zadania dotyczące tworzenia

form ochrony przyrody, w tym pomników przyrody – zostało ujęte w ramach jednego z zadań. Część

zadań została rozszerzona o zapisy drzew miododajnych, czy nasadzeniach.  Nasadzenia przy ciągach

komunikacyjnych zostały uwzględnione w zadaniu dotyczącym ochrony przed hałasem.  

Radny  Damian  Staniszewski  powiedział,  że  tak  jak  wspomniał  Pan  prelegent,  rzeczywiście  jest

rozbieżność w różnych rejestrach i wykazach baz danych dotyczących tych pomników przyrody. Radny

raz jeszcze wskazuje, iż w Starostwie Powiatowym podaje się zgoła inną liczbę pomników przyrody i w

różnych  miejscach  różne  te  liczby  są  podawane.  Stąd  zasadne  byłoby  jednak  dodanie  tego  punktu

uporządkowania  tej  kwestii,  ewentualnie  wniesienia  tego  faktu  do  Generalnego  Dyrektora  Ochrony

Środowiska  i  uzupełnienia  tych  kart  i  zweryfikowania  tych  kwestii.  Co  do  słów  Pana  prelegenta  o

utworzeniu  nowych pomników przyrody, które ujęte są w innym zadaniu, radny prosiłby o wskazanie

tego  zapisu.  W  Obwieszczeniu,  o  którym  radny  wspomniał  na  początku  swojego  wystąpienia  o

Obwieszczeniu  Burmistrza  Miasta  i  Gminy Września z  15 października,  na końcu wskazane jest,  że

niniejsze Obwieszczenie umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy

we Wrześni,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miasta i  Gminy we Wrześni  oraz w Biuletynie

„Wieści  z  Ratusza”.  Poprosił  o  wskazanie,  w  którym  numerze  i  na  której  stronie  umieszczono
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Obwieszczenie w „Wieściach z Ratusza”. 

Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował, by Pan Ludwik Gabryś

przedstawiciel firmy Eko-Precyzja odpowiedział na pierwsze pytanie radnego, natomiast odpowiedź na

drugie pytanie będzie trudne do zweryfikowania na chwilę obecną, ze względu na czas który upłynął.

Ludwik  Gabryś  przedstawiciel  firmy  Eko-Precyzja  odpowiedział,  że  jest  to  zadanie,  które  ma

brzmieć: wykonanie planów ochronnych dla obszarów objętych formami ochrony przyrody, pielęgnacja

oraz tworzenie nowych form ochrony przyrody.

Radny  Kornel  Tomczak skierował  pierwsze  pytanie  dotyczące  punktu  5.5.7  Programu  Ochrony

Środowiska  (str.  82)  mianowicie  w  rubryce  słabe  strony:  wskazano  na  brak  chęci  mieszkańców  do

podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, natomiast w rubryce zagrożenia: wskazano niechęć mieszkańców

do podłączania się do sieci kanalizacyjnej. Radny zapytał, na jakiej podstawie dokonano takich założeń

oraz czy w gminie Września zetknięto się z niechęcią mieszkańców do podłączania się do kanalizacji,

jeżeli tak to gdzie?

Ludwik  Gabryś  przedstawiciel  firmy  Eko-Precyzja  odpowiedział,  że  zawsze  przy  tworzeniu

programów środowiska firma pyta o największe problemy z punktu widzenia zarówno Urzędu Miasta jak

i  problemów  jakie  dostrzegają  mieszkańcy.  Taki  też  problem  został  zasygnalizowany.  Być  może

spowodowane  jest  to  kosztami,  które  należy  ponieść  przy  takim  systemie  kanalizacyjnym,  by  się

podłączyć.                   

Radny  Kornel  Tomczak skierował  pierwsze  pytanie  dotyczące  punktu  5.9.4  Programu  Ochrony

Środowiska, mianowicie w rubryce: zagrożenia wskazano na negatywne nastawienie mieszkańców do

nasadzenia drzew, czy faktycznie w naszej gminie takie nastawienie zauważono?

Ludwik  Gabryś  przedstawiciel  firmy  Eko-Precyzja  odpowiedział,  że  pomnik  przyrody  został

nielegalnie  usunięty,  najwyraźniej  nie  wszyscy  mieszkańcy  pozytywnie  podchodzą  do  pomników

przyrody i nasadzeń drzew, poza tym nie wszystkim może się to podobać. Nielegalna wycinka jest rzeczą,

która występuje i nie można takiej rzeczy pominąć.   

Radny  Kornel  Tomczak zapytał  o  formy  ochrony  przyrody,  czyli  tabeli  51,  która  zawiera  listę

pomników przyrody. Ona nie zawiera tego wspomnianego Dębu szypułkowego Stefan na ul. 3 Maja, a on

natomiast znajduje się na następnej stronie rysunek nr 28. Radny chciałby zapytać o te rozbieżności.  

Ludwik Gabryś przedstawiciel firmy Eko-Precyzja odpowiedział, że wynika to z rozbieżności danych,

dlatego, że tabela jest tworzona jest na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, niestety

oni nie oferują  lokalizacji  warstwy SHP na podstawie,  której  było to  tworzone.  Za to  takie warstwy

udostępnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, tam są właśnie takie pomniki przyrody.    

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy to jest kolejny powód tej rozbieżności, który dotyczy Platau, który
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znajduje się w Parku im. Dzieci Wrzesińskich, ponieważ ten Platan, który jest wcześniej wymieniony w

tabeli 51, nie znajduje się na rysunku nr 28 wspomnianym wcześniej. Radny zapytał, czy ta przyczyna tej

nieścisłości jest inna, niż ta o której Pan mówił?

Ludwik Gabryś przedstawiciel firmy Eko-Precyzja  odpowiedział,  że jest to problem nieścisłości w

bazach danych, o której wcześniej była mowa.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  na  str.  71  mamy  zagospodarowanie  odpadami

zawierającymi azbest. Istnieje tam zapis, który informuje, że dostępny jest  program oczyszczania kraju z

azbestu na lata 2009-2032, który reguluje zakaz produkowania wyrobów z azbestu. Radny zapytał, czy

obligatoryjnie każda gmina jest w tym programie? 

Ludwik Gabryś przedstawiciel  firmy Eko-Precyzja  odpowiedział,  że  jest  to  zgodnie z  programem

oczyszczania kraju z wyrobów azbestowych, te wyroby będą musiały być usunięte. 

Radny Stefan Ogrodowicz  zapytał, czy nie ma pomyłki w ilościach azbestu, ponieważ w Programie

wskazane jest aż 8.000 ton? Drugie pytanie dotyczy Lasów Czerniejewskich, czy opracowanie do tego

Programu jest aktualne, czy pochodzi z czasów nawałnicy z roku 2017 ? Trzecie pytanie dotyczy dróg

krajowych na terenie gminy, a mianowicie, co wpłynęło na stan takiej oceny dróg zawartej w Programie?

Większość dróg jest w stanie ostrzegawczym lub krytycznym, czy są te drogi bezpieczne oraz czy w

najbliższej kwestii, ponieważ gmina być może część tych dróg przejmowała, coś się zmieni i w jakim

stanie one zostaną gminie przekazane?

Ludwik Gabryś przedstawiciel firmy Eko-Precyzja odpowiedział, że w przypadku azbestu, bazy te są

bardzo  często  aktualizowane  i  zmieniają  się  wraz  z  usuwaniem  wyrobów  azbestowych.  Najczęściej

jednak azbest jest w rękach prywatnych, więc potrzeba trochę chęci, zwłaszcza, że nie ma dofinansowań

do nowych pokryć tylko do utylizacji. Co do dróg, rzeczywiście taka jest odpowiedź Dróg Krajowych i

Autostrad. Zapewne, jeżeli drogi są w stanie ostrzegawczym lub krytycznym, planowane są z pewnością

remonty. Najprawdopodobniej chodzi o stan nawierzchni, natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące

Lasów Czerniejewskich w momencie pisania tego programu i oddziaływania jego na środowisko nie było

uchwalane planu zadań ochrony do tego obszaru. 

Radny  Jarosław  Kowalewski  zapytał,  czy  Pan  prelegent  odwiedził,  co  najmniej  dwa  razy  gminę

Września, chociażby nieistniejący Las Czerniejewski?

Ludwik Gabryś przedstawiciel  firmy Eko-Precyzja  odpowiedział,  że  niestety nie  był  we Wrześni.

Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o Lasy Czerniejewskie, o których radny wspomniał i danych przedstawionych

przez  Generalną  Dyrekcję  Ochrony  Środowiska  Las  ten  jest  w  pełni  istniejący.  Należy  trzymać  się

przepisów i wytycznych do tworzenia tego programu, a tam wyraźnie jest napisane, że trzeba korzystać z

ich danych, jest to jakby najwyższy poziom i pewne dane, które należy wykorzystać.             
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Radny Damian Staniszewski powiedział,  że  chciałby  raz  jeszcze  powrócić  do  tematu  publikacji,  o

którym radny wspominał wcześniej, a mianowicie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września

w „Wieściach z Ratusza”. Radny sprawdził w chwili obecnej „Wieści z Ratusza” z dnia 15 października

2020  r.  i  tego  Obwieszczenia  faktycznie  tam  nie  ma.  W  związku  z  powyższym,  skoro  takie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września wyszło, radny uważa, że konsultacje społeczne i

informacje  dotyczące  takiego  ważnego  programu  Ochrony  Środowiska  powinny  być  powtórzone  i

zasadnym byłoby poinformowanie o tym fakcie mieszkańców.     

Bogdan  Nowak  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni wyjaśnił,  że  publikacja  nastąpiła  w

Biuletynie Informacji Publicznej i dostęp do informacji był.

Radny  Stanisław  Dominiczak  zapytał,  czy  w  tym  programie  dotyczącym  azbestu,  który  jest

obligatoryjny dla gminy, również przewidziano usunięcie azbestowych rur wodociągowych oraz części

instalacji  w  miejscowości  Gozdowo?  Zapytał  również,  ile  kosztował  gminę  przygotowany  Program

Ochrony Środowiska?    

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  odpowiedział,  że wykonanie tego Programu

kosztowało gminę kilka tysięcy zł. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że tak jak przed chwilą Pan Przewodniczący przyznał, nie było

publikacji w „Wieściach z Ratusza”.

Bogdan Nowak Przewodniczący  Rady Miejskiej  we Wrześni  wyjaśnił,  że  tak  nie  przyznał,  tylko

powiedział, że było w innych miejscach.

Radny Damian Staniszewski powiedział,  że  przeczytał  to w Obwieszczeniu na samym początku w

jakich  miejscach  powinno  się  to  znaleźć,  a  mianowicie:  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  tablicy

Urzędu Miasta i Gminy oraz w „Wieściach z Ratusza”.  

Radny Damian Staniszewski powiedział, że wracając do tematu publikacji, o którym radny wspominał

wcześniej, a mianowicie Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Września w „Wieściach z Ratusza” z

15  października,  oraz  22  października  2020  r.  chciałby  zapytać,  dlaczego  to  Obwieszczenie  się  nie

zmieściło?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wycofuje projekt z porządku 

obrad.

Bogdan  Nowak  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  wyjaśnił,  że  Burmistrz  jako

wnioskodawca ma takie  uprawnienie  oraz poinformował,  że  Rada przechodzi  teraz  do procedowania

kolejnego  punktu  projektu  uchwały  w  sprawie  wykazu  wydatków  budżetu  na  2020  rok,  które  nie

wygasają z upływem roku budżetowego.  
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8)  Jolanta  Kościńska  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września   omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie

wykazu wydatków budżetu na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Radny Bogumił Kwiatkowski skierował pytanie do  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września w

sprawie jednego z zadań, a mianowicie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Waryńskiego i związanej z tym

dokumentacji technicznej.  Czy gmina uzgadnia z tymi mieszkańcami wszelkie konsultacje techniczne?

Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział,  że w zasadzie można

powiedzieć,  że  ze  względu  na  konsultacje  i  chęć  uwzględnienia  głosów  mieszkańców,  opracowanie

dokumentacji projektowej na budowę tej ścieżki właśnie trafia do tzw. środków niewygasających, dlatego

że uwzględnienie tych oczekiwań mieszkańców, wymaga uzyskania odstępstw prawa budowlanego, co

oczywiście wymaga czasu. Gmina próbuje te ustępstwa uzyskać, jeżeli nie będzie to możliwe to wygląda

na to, że uda się opracować taką dokumentację techniczną, która pozwoli wybudować ścieżkę rowerową

właśnie w tym miejscu z uwzględnieniem tych uwag.                 

Radny Bogumił  Kwiatkowski  zapytał,  czy  wystąpiono  z  wnioskiem do  Ministerstwa,  jeżeli  tak  to

poprosił o kopie tego wniosku.

Karol  Nowak Zastępca Burmistrza Miasta  i  Gminy Września  odpowiedział,  że  może udostępnić

kopie.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jeden z mieszkańców zwrócił się do radnego z pytaniem o

szczegóły techniczne dotyczące ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szerokiej. Zapytał, czy będzie to

wiązało się z wywłaszczeniem niektórych działek. Przy remoncie ulicy Kopernika był taki precedens, że

mieszkaniec rozebrał  płot,  po czym odtworzył  ten płot,  ponieważ nie było woli  wykupienia kawałka

chodnika,  więc  jest  taki  uskok.  Radny  nie  wyobraża  sobie  w  jaki  sposób  ma  być  realizowana  ta

inwestycja.     

Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  odpowiedział, że nie jest to kwestia

wyobraźni, tylko projektów. Odstępstwa, o których tutaj jest mowa z Prawa budowlanego, które dotyczą

szerokości  ścieżki  rowerowej.  Jeżeli  uzyskamy  te  odstępstwa  to  nie  będzie  potrzeby  dokonywania

jakichkolwiek  wywłaszczeń,  właśnie  na  tym polu  toczyły  się  te  konsultacje  z  mieszkańcami.  Jeżeli

uzyskamy zgodę Ministerstwa to ścieżka będzie mogła być wybudowana bez konieczności sięgania do

gruntów prywatnych w jakikolwiek sposób.         

Bogdan Nowak Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we Wrześni poprosił  o  radnych  o  potwierdzenie

quorum, ponieważ na sali obrad znajduje się niepełny skład.  

Radny Robert Smodlibowski opuścił obrady XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej i od tego 

momentu w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych.
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W dyskusji wzięli udział:

- Karol Nowak Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września

- radny Bogumił Kwiatkowski

- radny Jarosław Kowalewski

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  19  radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  Nr

XVIII/191/2020 w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego  (załącznik nr 10).

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (19)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, 

Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)

Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca

Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni ogłosił 10 minutową przerwę w obradach

XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Bogdan Nowak Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we Wrześni  po przerwie  wznowił  obrady  XVIII

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

9) Jolanta Kościńska Skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

W dyskusji wzięli udział:

- Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Września

- radny Bogumił Kwiatkowski
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- radny Kornel Tomczak

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że ze względu na sytuację, która panuje w kraju, wpływają

mniejsze środki na różne zadania. W roku 2020 w  budżecie Rada planowała 52 mln zł, chodzi o część

oświatową subwencji, natomiast wpływy są wyższe o prawie 500.000,00 zł, tzn. że uzyskaliśmy więcej

środków niż planowaliśmy.

Jolanta  Kościńska  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września wyjaśniła,  że  o  ile  ta  pierwsza  część

221.500,00 zł  tzw.  subwencja  ekstra,  pochodząca z  rezerwy celowej  budżetu państwa.  W związku z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i z sytuacją, która w tej chwili panuje i w sytuacji, w której znalazła

się zdecydowana większość nauczycieli, to są pieniądze z subwencji przez szkoły trafią do nauczycieli na

zakup tego rodzaju rzeczy, które są niezbędne do wykonywania swojej pracy, natomiast ta druga kwota to

kwota przeliczeniowa. Na to nie ma się tak naprawdę wpływu, ponieważ wzór jest dość skomplikowany.

Dane pochodzą z systemu informacji oświatowej. Wpływ gminy jest bardzo niewielki. To, o co radny

pytał, a mianowicie, że dochody są mniejsze, wydatki większe to tak naprawdę można powiedzieć, że ta

kwota jest rekompensatą naszych wcześniejszych zabezpieczonych i poniesionych wydatków z naszych

własnych dochodów. 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że rozumie, iż  dochody są mniejsze, wydatki większe. Plan 

dochodów, bez ekstra wsparcia dla nauczycieli w formie wynagrodzeń na kwotę 221.500,00 zł, kwota 

270.000,00 zł jest wyższa, niż planowaliśmy dochody?  

Jolanta Kościńska Skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że pozwoli sobie odnieść się do

wydatków. Wydatki zostały poniesione z naszych pieniędzy i jest to tzw. refundacja.

Radny  Bogumił  Kwiatkowski  powiedział,  że  dochody  utrzymają  się  na  tym  samym  planowanym

poziomie, są nawet trochę wyższe i o to chodziło.

Radny  Kornel  Tomczak  zapytał  jakich  zadań  budżetowych  dotyczy  powiększenie  wydatków

majątkowych o kwotę 150.722,00 zł dotyczące działalności usługowej czyli działu 710 rozdział 71035

Cmentarze?

Jolanta  Kościńska  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września wyjaśniła,  że  dział  710  rozdział  71035

Cmentarze mieści się tutaj wszystko to, co aktualnie się dzieje na cmentarzu komunalnym. Zwiększenie

tego zadania, polega na umniejszaniu dwóch, czyli rozdziału 995, przeniesiona zmianą klasyfikacyjną

oraz  z  rozdziału  915  Oświetlenia  również  zostały  przeniesione  tą  samą  zmianą.  Wydatki  dotyczą

oświetlenia oraz rozbudowy całej infrastruktury. 
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Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  19  radnych  jednogłośnie  podjęła  uchwałę  Nr

XVIII/192/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (załącznik nr

11).

Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (19)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, 

Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, 

Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, 

Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)

Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca

10)  Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wyjaśnił,  że  do  tego  projektu  jest

autopoprawka,  ze  względu  na  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Poprosił  Panią  Skarbnik  o

przedstawienie szczegółów (załącznik nr 12).

Jolanta  Kościńska  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  omówiła  projekt  uchwały  w  sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033.

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  19  radnych,  14  głosami  „za”,  0  „przeciw”,  5  głosami

„wstrzymującymi  się”  podjęła  uchwałę  Nr  XVIII/193/2020 w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy

Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033.  (załącznik nr 13).

Radny Jarosław Kowalewski zapytał czy Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Września

jest wykorzystywana jako instrument zarządzania finansami gminy?  

Jolanta Kościńska Skarbnik Miasta i Gminy Września potwierdziła, że tak.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że brak w tym dokumencie odniesień do lat wcześniejszych.

Jest to kompletny dokument, jednak zbyt łatwo szacowane są dochody. Radny cieszy się, że w tym roku

został  bardziej  urealniony,  w  roku  ubiegłym również  w  miarę  na  realnym poziomie,  chociaż  nadal

przeszacowany chodzi o lata 2021-2033.

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wyjaśnił,  że  wielokrotnie  wspominał,  że

pandemia jest zagrożeniem dla budżetu. Radnym zostały wysłane maile. Nie rozumie zdziwienia radnego,

że właśnie plany związane z oczekiwaniami są korygowane na bardziej  ostrożne.  Po drugie radny w

ubiegłym roku zadał pytanie, po co w ogóle oszczędzać?     
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Głosowano w sprawie:

Autopoprawki do projektu uchwały WPF na lata 2021-2033

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (14)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, 

Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna 

Szlachetka, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel 

Tomczak

NIEOBECNI (2)

Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca

Głosowano w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2021-2033 

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (14)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, 

Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna 

Szlachetka, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel 

Tomczak

NIEOBECNI (2)

Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca
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12) Uchwała w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2021:

 a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021: (załącznik nr 14)

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września powiedział,  że  szczegółowe  omówienie  i

przedstawienie projektu budżetu na rok 2021 miało miejsce na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 1

grudnia 2020 r. Najważniejsze założenia opierają się na nie podnoszeniu stawek podatku w naszej gminie.

Przyjęciu takiego samego poziomu prognozowania dochodów jak przy tworzeniu budżetu w roku 2019,

wykorzystaniu  środków, którymi  dysponujemy po zapewnieniu  finansowania  niezbędnych wydatków

bieżących na współfinansowanie pozyskiwanie dofinansowań unijnych i  krajowych. Prognozowane w

projekcie budżetu na 2021 rok dochody bieżące w kwocie 232.264.087,00 zł są wyższe od planowanych

wydatków o 6.115.000,00 zł i te właśnie środki można zaplanować na wydatki inwestycyjne. Tak jak

wcześniej  Burmistrz  wspomniał,  te  pieniądze  przeznaczać  na te  inwestycje,  które  uzyskają  lub  mają

szansę  uzyskania  dofinansowania,  dotacji, pozyskania  środków dodatkowych.  Dzięki  temu,  możemy

zrealizować inwestycje za zaledwie 15% całkowitych kosztów, ponieważ dofinansowania wynoszą wtedy

do 85%. Podkreślił, że te wynoszące 85% są najbardziej korzystne. Nawet dofinansowanie w kwocie 50%

jest dużym odciążeniem budżetu gminy przy realizacji zadania. W związku z tym, wśród planowanych

wstępnie inwestycji  znalazły się takie zadania jak,  przebudowa drogi gminnej w Białężycach wzdłuż

fabryki TECHPAK, rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych wokół zalewu Lipówka, zagospodarowanie

terenów zieleni w tym rewitalizacja Parku im. Józefa Piłsudskiego po wichurze z 2017 roku itp. zadania

związane z zielenią. Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Września. Realizacja tych oto

zadań jest związana z pozyskaniem  przez gminę ze środków zewnętrznych. Zadania te są wpisane jako

warunkowo do budżetu przy założeniu, że te środki wpłyną do budżetu gminy. Dodatkowo gmina będzie

w  przyszłym  roku  przeprowadzać  inwestycje,  na  które  w  ostatnim  czasie  gmina  pozyskała

dofinansowania to między innymi przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Psarach Małych czy

Centrum  Edukacji  Ekologicznej  przy  Szkole  Podstawowej  nr  6.  W ramach  tego  ostatniego  zadania

powstanie  pracownia  i  Ogród  Edukacji  Ekologicznej  wyposażony  w  wiele  stref  tematycznych

umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych. Z początkiem przyszłego roku zakończy

się budowa obwodnicy Wrześni. Takim elementem wpływającym na budżet, po stronie dochodowej jest

pojawienie  się  nowego inwestora,  którego decyzja  w ostatnich  miesiącach zapowiada pojawienie  się

nowych ośmiuset miejsc pracy i podatków, które w związku z tą inwestycją będą wpływały do budżetu

gminy.  Tworzenie  nowych  miejsc  pracy  jest  czynnikiem  najbardziej  istotnym,  nie  tylko  w  sytuacji

pandemii,  czy efektów skutków pandemii  tak  ogólnie,  ponieważ wpływa to na podatki  i  zamożność

mieszkańców i na brak konieczności  korzystania osób  z różnych form pomocy społecznej,  ponieważ

znajdując pracę,  sami troszczą się o swoje rodziny i o siebie samych. W kontekście przyszłego roku

zdecydowanie  największe  obawy,  budzą  skutki  gospodarcze  trwającej  pandemii,  z  którymi  już  się

mierzymy. Wpływy z podatku pit są około 10% niższe, niż były przewidywane. Przypomnijmy, że pit

otrzymujemy  jako  36%  zwrotu  zapłaconego  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  przez
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mieszkańców  naszej  gminy,  co  może  oznaczać,  że  nasi  mieszkańcy  mają  niższe  zarobki,  niż  były

przewidziane przy tworzeniu budżetu na rok 2020. Można powiedzieć, że 10% to niewiele, ale są to

konkretne  kilka  milionów zł,  które  do  budżetu  nie  wpłyną.  Pit  jest  płacony  za  miesiąc  grudzień  w

styczniu, tak więc środki te wpłyną dopiero w styczniu. Także sytuacja jest cały czas nieprzewidywalna.

Nie wiadomo kiedy pandemia się skończy, a co gorsze, nie wiadomo jak efekty tej pandemii wpłyną w

przyszłym roku na kondycje finansową poszczególnych rodzin, firm, co za tym idzie, budżetu gminy i

budżetu państwa. Powyższe czynniki wpływają na to, by podejmować decyzje o tworzeniu budżetu jak

najbardziej ostrożnie i w sposób zapewniający bezpieczeństwo w realizacji podstawowych zadań jakie

należą do gminy. W związku z tym, taki a nie inny projekt budżetu został Państwu radnym przedstawiony.

b) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej: (załącznik nr 15)

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak odczytał opinie komisji stałych.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2021:

Jolanta Kościńska Skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.

d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji 

stałych:

- bez uwag

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu:

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i  Gminy Września wyjaśnił,  że  autopoprawkę  przedstawi Pani

Skarbnik. Powiedział, że jest ona związana z treścią opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą

projektu budżetu.

Jolanta  Kościńska  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  przedstawiła  autopoprawkę  do  projektu

budżetu (załącznik nr 16).

f) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i ich przegłosowanie

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak otworzył dyskusję nad autopoprawką do

projektu budżetu na rok 2021:
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Radny Damian Staniszewski powiedział, że zgodnie z uchwałą z 2010 roku dotyczącą procedowania

nad projektem budżetu Miasta i Gminy Września do 30 września roku poprzedzającego budżet, można

składać wnioski do budżetu. Zapytał, czy inne podmioty poza radnymi Projektu Września składały takie

wnioski i do budżetu Miasta i Gminy Września i czy one zostały uwzględnione?       

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak zwrócił  uwagę radnemu,  iż  dyskusja

dotyczy autopoprawek zgłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Września. Nie dotyczy już samego

projektu budżetu. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej, takiej dyskusji na ten temat być nie może.

Radny Damian Staniszewski  zapytał czy w autopoprawkach mogą znaleźć się wnioski mieszkańców,

oraz innych podmiotów, które zostały przez nich wniesione do 30 września?  

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak jak zostało to powiedziane

wcześniej,  przez  Panią  Skarbnik  i  przez  Burmistrza,  autopoprawki  dotyczą  treści  projektu  uchwały

opiniowanego i zgłoszonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy inne podmioty nie wnosiły wniosków?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  powiedział, że nie jest to tematem tej

dyskusji.

Radny Damian Staniszewski zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, że powiedział, iż

rozpoczyna debatę budżetową.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak   powiedział,  że  debata  budżetowa

przebiega według ściśle określonej procedury. W tej chwili, ta debata budżetowa dotyczy dyskusji tylko i

wyłącznie nad autopoprawkami.  

Radny Damian Staniszewski  zaapelował,  żeby w tych autopoprawkach Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Września zgodnie z Uchwałą z 2010 roku zawrzeć te kwestie, o których mówiliśmy czyli budowa ulic

Owocowej, Bohaterów Monte Cassino.         

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września zapytał radnego Damiana Staniszewskiego czy

nie rozumie, co się do niego mówi i nie rozumie dokumentów, którymi dysponujemy na temat procedury

uchwalenia budżetu? Wyjaśnił, iż autopoprawka dotyczy wniosków, uwag zgłoszonych przez Regionalną

Izbę Obrachunkową.    

Radny Damian Staniszewski powiedział, że ma przed sobą powyższą Uchwałę z 2010 roku i Burmistrz

może cały czas złożyć autopoprawkę

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  Burmistrz  złożył

autopoprawki ściśle określone, które dotyczą tylko tych dwóch kwestii o których Pani Skarbnik przed

chwilą powiedziała. To nie może być dyskusja nad samym budżetem, ponieważ ta debata odbyła się w

czasie posiedzenia komisji.   
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Radny Damian Staniszewski powiedział,  że w każdej chwili Burmistrz może skorzystać z prawa do

wniesienia autopoprawki.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak podsumował, że nie skorzysta i wniósł

autopoprawkę tę, która została przedstawiona. Podkreślił, że debata może dotyczyć tylko i wyłącznie,

tych autopoprawek złożonych przez Burmistrza, innej nie ma.  

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  zgodnie  z  Uchwałą  możliwe jest  przedstawienie

ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak raz jeszcze powtórzył, że autopoprawka

została przedstawiona przez Panią Skarbnik i w tej chwili nad tą autopoprawką toczy się dyskusja.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że ta autopoprawka nie wyklucza innych autopoprawek.

Przewodniczący Rady Miejskiej  we Wrześni  Bogdan Nowak  powiedział,  że  Burmistrz  innych nie

zgłosił.

Radny  Damian  Staniszewski powiedział,  że  chce  zaapelować,  by  Burmistrz  skorzystał  z  tego

uprawnienia  i  między  innymi  wymianę  pieców,  pomoc  psychologiczną  dla  nauczycieli,  dzieci  i

młodzieży.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że autopoprawka jak sama nazwa

wskazuje jest autorstwa autora. Podkreślił, że nie wnosił innych autopoprawek.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  w  związku  z  tym,

dyskusji, debaty być nie może.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że proceduje projekt budżetu zgodnie z Uchwałą z 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  we Wrześni  Bogdan Nowak powiedział,  że  nie  zgadza się  z  tym

stwierdzeniem, autopoprawki zgłosił Burmistrz i dyskusja, że mógłby zgłosić taką, a taką jest kompletnie

bezprzedmiotowa.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w takim razie odniesie się do ostatniej kwestii. W mediach

padły wypowiedzi dotyczące…  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że powtórzy raz jeszcze, ze

dyskusja dotyczy projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Burmistrza. Nie dyskutujemy w tej

chwili na temat opinii publikowanych w mediach i krążących gdzieś w społeczności.   

Radny Damian Staniszewski zwrócił się do Pana  Przewodniczącego Rady Miejskiej i powiedział, iż

Pan Przewodniczący wyraźnie powiedział, że rozpoczynamy debatę budżetową, to w którym miejscu ta

debata trwa?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  w  Uchwale  Rady
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Miejskiej jest zapisany ścisły przebieg procedury związanej z uchwaleniem budżetu, podjętej 10 lat temu,

inna być nie może, ponieważ będzie to niezgodne z prawem.

Radny  Kornel  Tomczak  powiedział,  że  pozwoli  sobie  nie  zgodzić  się  z  tym  zaprezentowanym

stanowiskiem. Zaznaczył, że zgodnie z dzisiejszym porządkiem obrad znajdujemy się w punkcie 12, ppkt

7, który brzmi: „Dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej”.,  co oznacza, że w

punkcie  nie  mamy  wyłączenia,  które  wskazuje,  że  możemy  rozmawiać   jedynie  o  autopoprawkach

zgłoszonych   przez  Burmistrza,  gdyby  tak  było,  zostałoby  to   tutaj  doprecyzowane.  Nie  możemy

domniemywać, że to sformułowanie wyłącza możliwość rozmawiania o innych autopoprawkach, w tym

również tych, co do których radni pragnęliby przekonać Burmistrza. W tym miejscu radny zaznaczył, że

nadchodzący rok to...                  

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  przerwał radnemu i powtórzył, że zostało to

powiedziane, że są to autopoprawki. Po polsku: autopoprawka to: poprawka autora.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że podziela tą opinię i ta

dyskusja staje się bezprzedmiotowa. Burmistrz przedłożył projekt budżetu, zgłosił w dniu dzisiejszym

autopoprawkę, czyli autor projektu budżetu zgłosił swoją poprawkę do budżetu. Tylko tą sprawą możemy

się  w  tej  chwili  zajmować.  Dyskusja na  temat  całego  projektu  budżetu  w  tej  chwili  mieć  miejsca

absolutnie nie może, zgodnie z zapisami.  

Radny Kornel Tomczak zgodził się, że dyskusje na temat całego budżetu w tym miejscu być nie mogą,

jednakże dyskusje dotyczące autopoprawek i także ewentualnych autopoprawek, które Burmistrz może

złożyć, jak najbardziej mogą w tym punkcie dotyczyć.      

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że absolutnie się z tym nie

zgadza. Dyskusja dotyczy wyłącznie autopoprawki złożonej w dniu dzisiejszym przez Burmistrza, a nie

tych, które ewentualnie mogłyby być zgłoszone. Nie dyskutujemy w tej chwili na temat hipotetycznych

działań, które Burmistrz być może ma gdzieś w głowie i chce podjąć. Dyskusja dotyczy tylko i wyłącznie

złożonej autopoprawki.      

Radny  Kornel  Tomczak powiedział,  że  chciałby  zaznaczyć,  iż  nie  tak  jak  powinien,  został

sformułowany ten punkt. Tutaj  nie ma mowy o dyskusji  nad złożonymi autopoprawkami do projektu

uchwały budżetowej. Jest to punkt, który brzmi: ”Dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały

budżetowej”

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak powiedział,  że  dyskusja  nad

autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej, które zgłosił Burmistrz.

Radny  Kornel  Tomczak  powiedział,  że  jak  najbardziej  i  właśnie  organ  może  złożyć  kolejne

autopoprawki.
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Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że nie złożył w związku z tym,

nie mamy tematu czy podmiotu do dyskusji na ten temat.     

Radny Kornel Tomczak  powiedział,  że taki punkt znajduje się,  jest to ppkt e) wbrew temu, co Pan

Przewodniczący  mówi,  nie  jest  wskazane,  że  są  to  autopoprawki  już  złożone,  są  to  generalnie

autopoprawki, także dyskusja na ten temat jest jak najbardziej w tym punkcie uzasadniona.      

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił,  że ma przed sobą Uchwałę

Rady Miejskiej we Wrześni z 2010 roku.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i  Gminy Września  stwierdził,  że  Pan radny jest  prawnikiem i

zapytał radnego, czy naprawdę tak to odczytał ?

Radny Kornel Tomczak wyjaśnił, że należy zwrócić uwagę na punkt 12 porządku obrad ppkt f) jest tam

mowa o dyskusji nad autopoprawkami.    

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak wyjaśnił,  że  dyskutujemy  nad

autopoprawkami złożonymi przez autora projektu budżetu, w związku z tym, ta dyskusja jest kompletnie

bezprzedmiotowa.  W § 8.  ust.  5  ppkt  e)  jest  zapis:  „przedstawienie  ewentualnych autopoprawek  do

projektu budżetu”.  W kolejnym ppkt f) „dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej

i ich przegłosowanie”.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak  powiedział,  że  w  Uchwale  Rady

Miejskiej jest zapisany ścisły przebieg procedury związanej z uchwaleniem budżetu, podjętej 10 lat temu,

inna być nie może, ponieważ będzie to niezgodne z prawem.

Radny Kornel Tomczak  chciałby wskazać, że jest to nieuprawniona, zawężająca interpretacja pojęcia

poprawki, której dokonuje Pan Przewodniczący.     

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak poprosił  radcę  prawnego  Huberta

Świątkowskiego o zabranie głosu w tej kwestii.

Hubert Świątkowski radca prawny wyjaśnił, że najkrócej można powiedzieć, że w całości zgadza się z

opinią Pana Przewodniczącego. Trudno tutaj w tym momencie antycypować jakie autopoprawki mógłby

zgłosić lub nie zgłosić Burmistrz. Wtedy doszlibyśmy do konkluzji, że można rozmawiać na każdy temat.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak podziękował  za  podtrzymanie

stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak skierował swoją wypowiedź do radnego

Kornela Tomczaka, że jeżeli ma uwagi do wniesionej autopoprawki to bardzo prosi o zabranie głosu, jeśli

nie to prosi o zakończenie wystąpienia.   

Radny Kornel Tomczak chciałby podkreślić, że nie chcemy przestrzegać wskazanego porządku obrad,
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jednak dodał, iż zbiór autopoprawek jest zbiorem szerszym, niż złożone autopoprawki i można o nich

dyskutować.      

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, iż jest to nadinterpretacja.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski  powiedział, że na posiedzeniu komisji, na

której wszyscy radni się spotkali, złożyliście Państwo cztery projekty poprawek do budżetu. Nad jedną z

nich nad poprawką radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, Burmistrz  pochylił  się,  była ona związana z

pomocą społeczności szkolnej i Burmistrz wówczas odpowiedział, że jest to działanie w trybie ciągłym,

konsultacje z dyrektorami w ramach potrzeb, które są załatwiane i Pan radny Kornel Tomczak był obecny

na sali i przyznał rację, że taka sytuacja miała miejsce, pozostałe projekty poprawek zostały poddane pod

głosowanie  i  nie  uzyskały  akceptacji.  Gdy  radni  spotykają  się  na  komisjach,  to  po  to,  by  omówić

wszystkie pomysły, po to, aby na sesjach nie trwały wielogodzinne dyskusje nad kolejnymi pomysłami.

Poprosił  o  zachowanie  jakiejś  kolejności i umiaru,  to  co  zostało  przegłosowane  i  procedowane  na

komisjach powinno  wyczerpywać Państwa wniosek.

Radny Bogumił Kwiatkowski  powiedział, że procedujemy punkt 12 i Pan Przewodniczący w ppkt a)

pozwolił projektodawcy do przedstawienia projektu uchwały na rok 2021, nie informował o tym, że będą

autopoprawki  wynikające  z  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Radny  chciałby  się  odnieść  do

kwestii,  że  działamy  w  punkcie12  „Uchwała  w  sprawie  budżetu”.  Podkreślił,  że  na  komisjach  jest

wreszcie szansa na dopytywanie o szczegóły budżetu, projektu, analizę o wiele spraw. Omawiamy to

wszystko,  ale  w  ciągu  godziny  czy  dwóch,  wracamy  do  domu  celem analizy  tego  wszystkiego,  co

usłyszeliśmy. Radny przeanalizował pięć ostatnich budżetów i porównał je z budżetem na rok 2021 i

dostrzega  w nich  wiele  rzeczy  pozytywnych  oraz  negatywnych.  Radny  nie  może się  wypowiedzieć,

ponieważ Pan Przewodniczący ogranicza nam nasze prawa.                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że musi przerwać niestety.

Wyjaśnił, że uchwała Rady Miejskiej z dnia 16 września 2010 r. i § 8. ust. 5 wyraźnie określa przebieg

obrad sesji Rady Miejskiej, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej. Uwzględnia on

następujące punkty, wśród tych punktów nie ma dyskusji na temat projektu budżetu złożonego przez

projektodawcę czyli Burmistrza. Poprosił o przeczytanie pilne tego § 8. tej właśnie Uchwały.        

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że rozumie zdenerwowanie Pana Przewodniczącego. Zadał

pytanie  czy  autopoprawki,  nad  którymi  radni  mają  dyskutować  nie  mają  wpływu na  ogólny projekt

budżetu na 2021 rok?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że nad tymi autopoprawkami

może toczyć się tylko i wyłącznie dyskusja. Rolą Przewodniczącego Rady Miejskiej jest pilnowanie żeby

dyskusja  miała  charakter  merytoryczny zgodny z przepisami  prawa.  W tej  chwili  trwa dyskusja  nad

złożonymi autopoprawkami, natomiast na temat złożonych autopoprawek, nie padło jeszcze ani jedno
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zdanie.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że przy wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Macieja Baranowskiego nikt mu nie przerywał i chciał podkreślić dwie ważne rzeczy, faktycznie zgłosił

poprawkę, Pan Burmistrz powiedział, że się do niej pochyli, sprawdzi oraz zweryfikuje. Radny chciałby

podziękować i pochwalić te kwestie, że w roku 2019, kiedy radni debatowali nad projektem budżetu na

2020, wspominał o wozie strażackim, Burmistrz mówił wtedy że na tą chwilę nie ma środków, ale w

trakcie  roku budżetowego udało  się  to  zrealizować.  Zaapelował  o to,  by radni  mogli  swobodnie  się

wypowiadać i oceniać kwestię rzeczy, które są bardzo pozytywne i bardzo negatywne.

Radny Stanisław Dominiczak  powiedział,  że  zdrowa, rzetelnie  prowadzona dyskusja jest  najwyższą

formą  demokracji  i  powinniśmy  to  uszanować.  Zapytał  Pana  Przewodniczącego,  czy  nie  dostrzega

pewnego dysonansu, ponieważ Burmistrz  przedkłada Radzie projekt  budżetu,  nad którym radni  mają

debatować.  Debatę  o budżecie  wprowadza się  na  sesji  nadzwyczajnej,  na  wniosek Pana Burmistrza.

Zapytał, czy Przewodniczący nie widzi tej różnicy, że w związku z taką konfiguracją i obradowania nad

budżetem, niejako Pan Burmistrz może wyrazić zgodę na ewentualne zmiany w porządku obrad? Zgodził

się z Panem Przewodniczącym, że pilnuje porządku obrad. Poprosił, by zastanowić się na przyszłość, czy

radni mają na pewnym etapie możliwość, wnioskowania o zmianę porządku obrad, choćby swobodnie

móc się wypowiadać, choćby wyrazić swoja opinię tuż po głosowaniu. W takiej konfiguracji, jaką Pan

przedstawił dzisiaj w porządku obrad, jedyną formą oceny tego budżetu, będzie głosowanie.                   

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września powiedział,  że  po  pierwsze,  procedurę

uchwalania budżetu stanowi ustawa o finansach publicznych. Sejm kilka lat temu, przyjął taką ustawę.

Uchwała Rady Miejskiej  dostosowująca się  do tej  ustawy powstała  w roku 2010 i  w tej  ustawie  są

wytyczne, jak Rada Miejska ma tą procedurę budżetu przeprowadzać. Na temat odpowiedzi do dyskusji,

którą  wywołał  radny  Stanisław  Dominiczak  Burmistrz  odpowiada.  Te  zasady,  wg  których  teraz

obradujemy wymyślił, zdecydował sam radny Stanisław Dominiczak, ponieważ był na tej sesji i głosował

”za” tym projektem uchwały i za tą uchwałą, która dzisiaj obowiązuje.           

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że to pytanie było skierowane do Pana Przewodniczącego, by

na  przyszłość  w  porządku  obrad  uwzględnił  również  możliwości  na  jakimś  etapie.  Może  ktoś  nie

uczestniczył w posiedzeniu komisji, może nawet nie jest członkiem tych komisji.   

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy wystarczy tych środków na pokrycie deficytu?  

Jolanta Kościńska Skarbnik Miasta i Gminy Września powiedziała, że budżet jest tak skonstruowany,

by był jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości, a przynajmniej w jakiejś części ta rzeczywistość, która

ma się  wydarzyć dopiero,  odzwierciedlał.  Można by tutaj  różne  kwoty  wpisać,  ale  chodzi  o  pewien

realizm, możliwości  finansowe gminy i  zapewnienie płynności.  Nie jest  sztuką wziąć duży kredyt,  a

trzeba go później spłacić. Ta kwota deficytu i pokrycia deficytu, wynika ze zrównoważenia tego projektu
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budżetu, który był omawiany na komisji. Każdy rok budżetowy kończy się 31 grudnia i jakąś określoną

kwota finansową, która pozostaje na koncie wg różnych podziałek. Z reguły ten planowany deficyt jest

dużo  niższy  na  koniec  roku,  niż  się  go  planuje.  Planując  ten  deficyt  przeprowadzaliśmy  to  w

październiku, ponieważ takie były terminy i procedury. Wiedza z miesiąca października, zdecydowanie

różni się od tej wiedzy, którą ma się w grudniu, dlatego trzeba przyjąć jakieś stanowisko, constans do

tego się odnosić, wokół tego planować. Z dnia na dzień nie można tego robić i poprawiać tego, co jest w

tej chwili dostępne, to jest wg naszej wiedzy, najlepszych chęci, możliwości analiz. Nie wiemy co będzie

za pół roku i nie można zakładać, że tych środków zabraknie.                  

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że cieszy się, że ten budżet, ma jakieś namiastki zasady, 

ostrożności w planowaniu wydatków. Radny ubolewa nad tym, że odbywa się w ciężkim czasie, kosztem 

inwestycji.

Radny  Damian  Staniszewski  zwrócił  swoją  wypowiedź  do  Pana  Przewodniczącego,  że  Pan

Przewodniczący powiedział: rozpoczynamy debatę budżetową, bez debaty budżetowej. Jesteśmy na sesji

nadzwyczajnej,  tak jak  powiedział  radny Stanisław Dominiczak,  w poprzednich Radach i  latach,  tak

nigdy  nie  było  ograniczania  w  tym  aspekcie.  Co  do  autopoprawki,  wyjaśnił,  że  żałuje  iż  w  tej

autopoprawce, nie ma tych rzeczy, o których radny wspominał w poprzedniej wypowiedzi. Te inwestycje

można było robić etapami. Nigdy w 2019 roku jak radny składał poprawkę, również były autopoprawki

Burmistrza, to przyjęcie tej autopoprawki na budowę dróg, nie związało się ze zwolnieniami urzędników

bo tam zostały wolne środki  w tym roku. Radny podsumował,  że w związku  z tym, iż  tak wygląda

procedowanie budżetu i tej debaty i dyskusji tutaj, radny sobie nie wyobraża oraz w związku z tym,  że te

nasze poprawki, nie zostały uwzględnione, głosowanie za tym budżetem. 

g) głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi autopoprawkami

Głosowano w sprawie:

Autopoprawki do projektu budżetu na rok 2021.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (14)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, 

Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna 

Szlachetka, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (4)
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Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (2)

Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca

Głosowano w sprawie:

Głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi autopoprawkami. 

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (14)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, 

Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna 

Szlachetka, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (5)

Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel 

Tomczak

NIEOBECNI (2)

Robert Smodlibowski, Ryszard Szwajca

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 14 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVIII/194/2020 w sprawie uchwały w sprawie budżetu 

Miasta i Gminy Września na rok 2021 (załącznik nr 17).

Transmisja obrad XVIII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej we Wrześni dostępna jest pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=aWBerFoI4WM

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  przekazał  na  ręce  Przewodniczący  Rady

Miejskiej we Wrześni Bogdana Nowaka Informacje o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37

ust. 6 i ust. 7 oraz zgłoszonych żądaniach o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2020.
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3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni,  radny Bogdan

Nowak o godz. 10.15 zamknął posiedzenie Rady. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze

Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Protokół zawiera 30 ponumerowanych stron.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak

Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak 
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