BRM.0012.4.14.2014
Protokół nr 54/2014
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytego w dniu 15 października 2014 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1340, zakończyło się o godz. 1540.
Członkowie Komisji i osoby zaproszone – obecni na posiedzeniu
wg załączonych list obecności, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Przebieg obrad:
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, pan Maciej Szota,
który na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy
wymagane przepisami kworum, w związku z czym obrady są prawomocne.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy wymagające opinii Komisji.
2. Sprawy bieżące.
3. Informacja PGKiM z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w mieście Inowrocławiu.
Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego
realizacji (za - 4).
Ad. 1
Sprawy wymagające opinii Komisji.
1)
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta
Przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 wraz z załącznikami i uzasadnieniem
– załącznik nr 3 do protokołu.
Zaszła konieczność opracowania drugich projektów zmian w budżecie ze
względu na wątpliwości, czy w tym roku wpłyną środki od Marszałka
Województwa dotyczących projektu „ Uzdrowisko Inowroclaw” – rozwój
funkcji uzdrowiskowej etap II i III wynikających z rozstrzygnięć przetargowych.
Do tej pory nie ma tej opinii, realizacja przedłuża się dlatego bezpieczniej
będzie
jeżeli
zapisanie
kwoty
dochodu
1.312.216zł
nastąpi
w przyszłorocznym budżecie. W zwiększeniu dochodów zapisujemy
następujące pozycje: zwiększenie dotacji na wybory o 64.649 zł, zwiększenie

2

dochodów dotyczących planowanego odzyskania podatku VAT z zadania
„Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami
przyłączy w ulicy Jacewskiej i Długiej o 265.715 zł oraz zwiększenie dochodu
z tytułu deklarowanej wpłaty w zawartym porozumieniu na budowę drogi
dojazdowej do budowanych bloków w okolicy Lidla ( porozumienie mówi ,że
inwestor zapłaci 50 procent, czyli kwotę 156087 zł, a przewidywany koszt
inwestycji ma być 312 tyś. , rozstrzygnięcia przetargowe mają być w przyszłym
roku, jeżeli koszt będzie mniejszy to miasto będzie zobowiązane zwrócić). W
wydatkach zwiększamy kwotę o 37300 zł zgodnie z wyrokiem Sądu na
usunięcie usterek w budynku przy ulicy Popowickiej. Zwiększamy również
spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji na ulicy Jacewskiej z uwagi
na to, że Vat będzie kosztem niekwalifikowanym i odzyskamy te 265715zł
z budżetu Państwa.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?
Henryk Procek
Czy ta droga obok Lidla, będzie łącznikiem?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta
Nie, będzie drogą dojazdową do bloków.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Na str. 29 pkt 3 zmniejszenie o 100.000 zł wydatków wynikających
z rozstrzygnięć przetargowych, to są koszty przetargu, wadium nie będzie
problemem?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta
Zmniejszenie środków na zadanie „Budowa parkingów”
z oszczędnością wynikającą z rozstrzygnięcia przetargowego.

związane jest

Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Jaka to była kwota?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta
Zaplanowane było 500 tys zł, a będzie po zmniejszeniu 400 tys zł.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Jeszcze zapytam o zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu
„Erazmus”?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta
To jest kontynuacja projektu najpierw Socrates, Comenius, a teraz Erasmus.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?
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Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały otrzymał pozytywna opinię Komisji.
2)
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Przedstawiła projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028 wraz
z załącznikami i uzasadnieniem – załącznik nr 4 do protokołu.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Czy są zapytania do przedstawionego projektu uchwały?
Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały otrzymał pozytywna opinię Komisji.
3)
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniuje również projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Klaster Turystyki
Medycznej i Uzdrowiskowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu i nabycie udziału – załącznik nr 5 do protokołu.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Program ten jest korzystny dla Miasta, żeby się promować w zakresie turystyki
medycznej i uzdrowiskowej. W tej chwili klaster zmienia formę prawną
z kooperacji na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nabycie udziału
w wysokości 50 zł, jest wartością symboliczną i warunkiem do pozostania
w klastrze i przystąpieniem do spółki. Chodzi o włączeniu się do Klastra,
zaistnienie w nim jako Miasto Inowrocław.
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Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Wszyscy wiemy, że w 2013 roku Rada Miejska Inowrocławia wyraziła zgodę na
przystąpienie Miasta Inowrocław do Klastra Turystyki Medycznej
i Uzdrowiskowej. Od tego czasu miasto aktywnie uczestniczy w jego
działaniach. Uczestnictwo w Klastrze pozwala na rozwój prowadzonej
działalności, na skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na projekty
promujące branżę uzdrowiskową.
Ad. 2
Sprawy bieżące.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
W tym punkcie innych żadnych spraw nie było.
Ad. 3
Informacja PGKiM z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w mieście Inowrocławiu – załącznik nr 6 do protokołu.
W celu kontynuacji tego tematu Komisja udała się na wizję lokalną do punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, Przy ulicy Bagiennej
77.
Na miejscu członkowie Komisji zwiedzili zmodernizowaną Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu.
Pan Prezes Krzysztof Kuźmiński przybliżył członkom Komisji zasady, system
funkcjonowania
PSZOK.
Pierwsza
część
spotkania
odbyła
się
w nowopowstałym obiekcie socjalno-administracyjnym. W budynku tym
powstała nowoczesna i doskonale wyposażona salka edukacyjna, gdzie
organizowane są tzw. „zielone lekcje” dla dzieci w różnym wieku, począwszy
od przedszkolaków po gimnazjalistów. Salka ta została utworzona w celu
stałego podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i powiatu.
Uczestnicy posiedzenia Komisji obejrzeli prezentację obrazującą zakres
i sposób działania PSZOK-u. Przedstawiono graficzne wykresy wzrostu
zbierania odpadów komunalnych dostarczanych do RIPOK.
W dalszej części członkowie Komisji odbyli spacer po rozległym terenie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów ( cały teren zajmuje 25 hektarów).
Podczas oprowadzania po zakładzie Pan Prezes opowiadał o poszczególnych
etapach prac modernizacyjnych, które w całości zrealizowane zostaną w grudniu
2014 r. Obok budynku administracyjno-socjalnego znajduje się agregat
prądotwórczy przetwarzający odpady w energię elektryczną oraz cieplną, co
znacznie obniża koszty utrzymania obiektu. Dodał, że trwają zabiegi
o przekazywanie tej energii do głównego dostawcy energii elektrycznej
w Polsce. Prezes zapoznał członków z zaadaptowanymi pomieszczeniami na
garaże i warsztaty drobnej naprawy samochodów. Mówił o inwestycjach, min.
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zakupie trzech nowych pojazdów bezpylnych oraz jednego pojazdu
wielozadaniowego. Nieruchomości zostały wyposażone w nowe pojemniki,
zwiększona został ilość pojemników do segregacji i sprzedaż worków.
Zorganizowana została akcja ulotkowa dotycząca prawidłowego segregowania
odpadów oraz dbania o środowisko. Podczas wycieczki dyskutowano m.in.
o wzroście świadomości mieszkańców w zakresie konieczności segregacji
odpadów, co jest pozytywnym zjawiskiem. Bardzo ważna jest edukacja w tym
zakresie.Bo jak podkreślił Prezes Krzysztof Kuźmiński, pomimo tak ogromnego
wzrostu segregacji ciągle napotykane są trudności. Istotną sprawą, która
wpływa hamująco na dalsze rozwijanie selektywnej zbiórki
to ciągle
niedostateczne wyposażenie nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników ze
względu na to, że zarządcy budynków borykają się z brakiem miejsca na takie
pojemniki. Proces recyklingu utrudnia również nie właściwa segregacja. Bardzo
często w pojemnikach i kontenerach na odpady zmieszane znajdują się frakcje
segregowane: papier, szkło, plastik. Za kilka lat wprowadzone zostaną
restrykcyjne przepisy, zakładające wymóg sortowania odpadów na poziomie
80-90%. Dlatego tak bardzo ważna jest ciągła edukacja mieszkańców w tym
zakresie.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji
Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi za niezwykle interesujące
i wyczerpujące przedstawienie informacji o realizacji ustawy o utrzymaniu
w czystości i porządku w naszym Mieście.
Kto jest za przyjęciem przedstawionej informacji?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie
dzisiejszej Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Maciej Szota
Protokółowała
Katarzyna Marciniak

