BRM.0002.2.8.2014

P r o t o k ó ł nr XLVI/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 22 września 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 9 30 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości, a w szczególności Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej pana Jana Rulewskiego oraz przedstawicieli wnioskodawców
jednej z dzisiejszych uchwał dotyczącej nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Inowrocławia panią Marię Żelską córkę pana Wacława Szewielińskiego, przedstawicieli
Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego, a także przedstawicieli Inowrocławskiego
Porozumienia Samorządowego stwierdził, iż zgodnie z listą obecności, w sesji
uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 23 osoby,
stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do
protokołu.
Na sesję spóźnił się radny: Gustaw Nowicki (przybył na sesję o godz. 1005).
Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM.

Sekretarz obrad:

Jarosław Mrówczyński.

Ad.2. Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Proszę o przyjęcie zmiany w porządku dzisiejszych obrad. Dnia 19 września 2014 r.
Prezydent Miasta wniósł o ujęcie w porządku obrad obecnej sesji dodatkowego punktu,
projektu uchwały w sprawie wsparcia finansowego Powiatowi Inowrocławskiemu przez
Miasto Inowrocław na realizację inwestycji pod nazwą przebudowa ulicy Marii
Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu. Projekt uchwały ze względu na tryb jej
wniesienia otrzymali Państwo przed sesją.
Poddaję pod głosowanie zaproponowaną zmianę do porządku obrad.
Kto z radnych jest za jej przyjęciem?
głosowanie:

za – 22, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
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Stwierdzam, że ten projekt uchwały został włączony do porządku obrad i proszę go
umieścić jako punkt 22 (porządek obrad załącznik nr 4 do protokołu).
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby wnieść inne propozycje zmian do porządku obrad?
Nie widzę chętnych. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad wraz
z przyjętą zmianą.
Kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad w tej formie?
głosowanie:

za – 22, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.

Stwierdzam, że pracować będziemy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wraz
z naniesioną poprawką.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Propozycje zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania uchwał
Rady Miejskiej Inowrocławia.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Inowrocławia:
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia prof. dr hab. Aleksandry
Cofty-Broniewskiej:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na
2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I
półrocze 2014 roku:
- wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
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- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
- zapytania i dyskusja.
(informację wraz z dodatkowymi materiałami dostarczono wcześniej)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Inowrocławia na rok 2014:
- wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
12. Rozpatrzenie
projektu
uchwały
zmieniającej
uchwałę
w
sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028:
- jak w punkcie 11.
13. Rozpatrzenie
projektu
uchwały
w
sprawie
utworzenia
odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Informatyki,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w
2014r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia za 2013 rok:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji Miasta,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
Miasta Inowrocławia do 2020 roku:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji Miasta,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.

Rozwoju
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
obszaru położonego w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
obszaru położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
obszaru położonego w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej
i Grochowej:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu:
- wystąpienie Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka
Zarządu Osiedla „Piastowskie” w Inowrocławiu:
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia,
- zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
- głosowanie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia finansowego Powiatowi
Inowrocławskiemu przez Miasto Inowrocław:
- wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia,
- zapytania do projektu i dyskusja,
- głosowanie.
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23.Wolne wnioski i informacje bieżące.
24.Zakończenie obrad.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Proszę kolejno radnego Rafała Lewandowskiego – sekretarza obrad XLIV sesji Rady
Miejskiej oraz Magdalenę Łośko - sekretarza obrad XLV o przedstawienie stosownej
informacji.
Rafał Lewandowski – radny RM:
Wniósł o przyjęcie bez uwag, protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
z 25 czerwca 2014 r.
głosowanie:

za – 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.

Magdalena Łośko – radna RM:
Informuję, że zapoznałam się z protokołem XLV sesji z 14 lipca 2014 r. Odzwierciedla
on przebieg obrad i wnoszę o jego przyjęcie bez uwag.
głosowanie:

za – 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.

Rada protokoły przyjęła.
Ad.4. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radnego Jarosława Mrówczyńskiego.
Czy są inne propozycje?
Nie widzę.
Czy pan radny wyraża zgodę?
Jarosław Mrówczyński – radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

za – 22, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.

Proszę pana sekretarza o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji, szczególnie
podczas głosowań.
Ad.5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia (załącznik nr 5 do protokołu).
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Informację o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania uchwał RM,
radni otrzymali na piśmie w materiałach na sesję. W związku
z faktem, że Prezydent Miasta tej informacji nie składa ustnie, przechodzimy do
kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.6. Interpelacje i zapytania.
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Interpelacje i wykaz złożonych przez radnych interpelacji i zapytań stanowi
załącznik nr 6 (plik) do protokołu.
Interpelacje na sesji odczytali nw. radni:
Jarosław Mrówczyński, Grzegorz Kaczmarek, Zdzisław Błaszak Magdalena Waloch,
Andrzej Kieraj, Grażyna Dziubich, Magdalena Łośko, Jacek Olech, Ryszard Rosiński.
Po złożeniu i wygłoszeniu interpelacji, na niektóre z nich, ogólnych odpowiedzi,
udzielili w kolejności: pan Ireneusz Stachowiak Zastępca Prezydenta Miasta, pan
Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia. Szczegółowe odpowiedzi na
interpelacje i zapytania, zgodnie ze Statutem Miasta, zostaną udzielone na piśmie.
Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia (projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do
protokołu).
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado. Z wnioskiem o nadanie panu Wacławowi Szewielińskiemu tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia wystąpiły Inowrocławski Klub
Dyskusyjny oraz Porozumienie Samorządowe. Zapoznam Państwa z fragmentem
uzasadnienia do projektu uchwały.
„ Kapitan Wacław Szewieliński jest mieszkańcem naszego miasta blisko 70 lat
i w świadomości inowrocławian to postać wyjątkowa. Swoją patriotyczną postawę
z ogromnym powodzeniem zaszczepia kolejnym pokoleniom. Jako aktywny uczestnik
życia publicznego był jednym z pomysłodawców „Spotkań pokoleń”, które od lat
jednoczą dzieci i młodzież z pokoleniem kombatantów i seniorów, inicjatorem
obchodów rocznic Powstania Warszawskiego, prezesem inowrocławskiego koła
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, od 1994 r. członkiem Miejskiego
Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Inowrocławiu, a także członkiem
Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Inowrocławiu.”
Wniosek o nadanie Panu Wacławowi Szewielińskiemu tytułu Honorowego Obywatela
spełnia wszystkie wymogi formalne. Uzyskał również pozytywną opinię Kapituły
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, która taką oto decyzję podjęła
w dniu 2 września 2014 r.
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do projektu uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/617/2014 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Inowrocławia.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Pragnę poinformować, że konsekwencją dzisiejszej decyzji będzie uroczyste nasze
spotkanie w dniu 6 października br. Gratuluję obecnej z nami córce pana Wacława
Szewielińskiego z prośbą o przekazanie tej miłej wiadomości dla pana Wacława.
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Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia prof. dr hab.
Aleksandry Cofty-Broniewskiej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 9
do protokołu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Panie Senatorze, Wysoka Rado. W tym roku przypada 40 rocznica rozpoczęcia badań
archeologicznych na Kujawach przez panią prof. Aleksandrę Coftę – Broniewską,
naszego honorowego obywatela. Tytuł ten Pani Profesor nosi od 1996 r. Niestety
w ubiegłym roku Pani Profesor zmarła. Pan Prezydent wyszedł z inicjatywą
upamiętnienia Pani Profesor i podczas posiedzenia Fundacji „Cuiavia”, które odbyło się
w czerwcu br. zaproponował umieszczenie tablicy pamiątkowej. 26 września tego roku
odbędzie się konferencja z okazji 40 - lecia zainicjowania badań archeologicznych
Inowrocławia i Kujaw. Również w tym dniu na ścianie frontowej budynku oficyny
będącego częścią nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu, w którym
znajduje się stała wystawa archeologiczna „Askaukalis Inowrocław” umieszczona
zostanie tablica pamiątkowa.
W przygotowanym projekcie uchwały wkradł się błąd. W podstawie prawnej
dwukrotnie występuje słowo dziennik ustaw. Bardzo proszę o wykreślenie jednego
i naniesienie tej poprawki.
Halina Peta – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (20 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/618/2014 w sprawie upamiętnienia prof. dr hab. Aleksandry CoftyBroniewskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na
2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 11 do protokołu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Drodzy Państwo. Nastąpiła konieczność zmiany uchwały XL/547/2014 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 r. planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
jest przyznawane, wynika z wniosków dyrektorów szkół i przedszkoli o dokonanie
przesunięcia środków finansowych w kwocie 4 000,00 zł, które zostały zapisane w
budżecie Miasta w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”, rozdział 80146 -
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„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” z pozycji pn. zakup materiałów, pomocy
szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby szkoleń oraz warsztatów do pozycji pn.
pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia dyrektorów szkół
i przedszkoli oraz nauczycieli, którzy na podstawie skierowania Dyrektora szkoły
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Halina Peta – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (20 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/619/2014 w sprawie ustalenia na 2014 r. planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad.10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Inowrocławia za I półrocze 2014 r.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
We wcześniejszym terminie otrzymali państwo:
 Informację
o
przebiegu
wykonania
budżetu
Miasta
Inowrocławia
za I półrocze 2013 r. (załącznik nr 13 do protokołu),
 Informację
o
kształtowaniu
się
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
za I półrocze 2013 r.(załącznik nr 14 do protokołu),
 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej
w Inowrocławiu za I półrocze 2013 r. (załącznik nr 15 do protokołu),
 Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum
Kultury za I półrocze 2013 r. (załącznik nr 16 do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta :
Na wstępie pani Skarbnik poprosiła, aby na stronie 94 informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze dokonać poprawy błędu pisarskiego w wierszu A4
tam, gdzie jest cyfra 952,59 proszę ja skreślić i zapisać 760,82. I taką poprawkę również
w rubryce wskaźników procentowych dynamiki etatów, gdzie jest zapisane 130,6
powinno być 104,3. Ponadto pani Naczelnik poinformowała, że Skład Orzekający Nr 3
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, uchwałą nr 5/I/2014 z dnia
25 sierpnia 2014 r., zaopiniował pozytywnie informację Prezydenta Miasta
Inowrocławia o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r.
Opinia RIO stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów oraz pozostałe Komisje branżowe, pozytywnie
zaopiniowały Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r.,
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.
wraz z Informacjami o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.
Biblioteki Miejskiej i Kujawskiego Centrum Kultury.
Opinie komisji branżowych stanowią załącznik nr 18 (plik) do protokołu.
Zapytania do przedstawionej informacjii dyskusja:
Głos zabrali radni: Andrzej Kieraj, Ryszard Rosiński, Janusz Radzikowski, Rafał
Lewandowski, Maciej Szota, Grażyna Dziubich, Halina Peta, Henryk Procek, Grzegorz
Kaczmarek.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Chciałbym swoje pytania skierować do pani Skarbnik.
 Str. 6 Kształtowanie się struktury i dynamiki zmian zaległości budżetowych na
30.06.2014 r. Jest niepokojącym to, że występują trudności windykacji czynszów
i
należności alimentacyjnych. Podwyższeniu również uległy zaległości
dochodów z tytułu mienia. Problem spowodowany jest i będzie narastał z
powodu zbyt wysokich czynszów za lokale mieszkalne administrowane przez
PGKIM.
 Czy naliczany jest podatek od lokali użytkowych dla podmiotów, które prowadza
działalność gospodarczą w swoich lokalach mieszkalnych, czy w swoich
budynkach, domkach? Czy Miasto ma rozeznanie ile takich podmiotów jest i czy
są z tego tytułu wpływy?
 Str. 46 Gospodarka Mieszkaniowa. Proszę o bliższe wyjaśnienia punktu
przesunięcia w dziale, czego one dotyczą.
 Str. 94 Zatrudnienie i płace w Urzędzie Miasta Inowrocławia i jego jednostkach
organizacyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. Nastąpił tutaj wzrost zatrudnienia
w Urzędzie Miasta o trzy etaty. W jakich wydziałach to nastąpiło?
Ryszard Rosiński – radny RM:
Gratuluję władzom wykonawczym Miasta stanu realizacji budżetu w zakresie tzw.
wielkich liczb. Zaczyna to wyglądać nader interesująco i oby dalej tak było.
Chciałbym uzyskać odpowiedź na kilka pytań.
 Str. 7 wzrastające zaległości w ściągalności podatku od nieruchomości sięgające
kwoty 3162841,91 zł,
 str. 8 brak ściągalności ponad pół mln zł jako podatek od posiadania środków
transportowych,
 str. 9 zaległość przekraczająca kwotę 12 mln. zł z nieściągniętych czynszów
należnych z tytułu korzystania z gminnego zasobu mieszkaniowego,
 str. 11 opłata za odbiór i składanie odpadów komunalnych - jest 965 dłużników
zalegających na łączną kwotę 338803,08 zł,
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 str.12
opłaty drogowe, jakie
powody stoją na
przeszkodzie
ściągania prawie 150 tyś. zł opłat drogowych, które nie zostały wniesione do
budżetu Miasta z tego tytułu,
Proszę o informacje rozszerzające w poruszonych kwestiach. Skąd takie zaległości
powstają i jakie są podejmowane działania ażeby odzyskać te należności.
Janusz Radzikowski – radny RM:
Dziś ważna chwila, bo oceniamy w jaki sposób to co zostało zaplanowane zostało
zrealizowane. Ja i moi koledzy z Komisji Uzdrowiskowej zajmujemy się działaniami
promującymi i propagującymi nasze Uzdrowisko. Są to działania w pełni akceptowalne
i udaje się to realizować. Można to najlepiej zaobserwować po ilości osób
odwiedzających to piękne miejsce. Mam nadzieję, że na tym inwestycje w Solanki się
nie zakończą. A obecnie założone zadania, przewidziane inwestycje zostały w pełni
przez Miasto wykonane.
Rafał Lewandowski – radny RM:
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
pozytywnie odniosła się do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za
I półrocze 2014 r. Zadania wynikające z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony
środowiska zostały zrealizowane w sposób odpowiedni. Każdego roku na posiedzeniach
Komisji analizowany jest stan bezpieczeństwa w naszym Mieście. Z tych sprawozdań
wynika iż poziom bezpieczeństwa w Inowrocławiu ulega poprawie. Zmniejsza się ilość
negatywnych zdarzeń, zwiększa się ich wykrywalność. Nadmienić należy, iż już
w grudniu ubiegłego roku Wysoka Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu
środków finansowych dla
Policji na rok bieżący. Po wdrożeniu systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi zauważalny jest również wzrost poziomu
segregacji odpadów na terenie Miasta Inowrocławia. Rozbudowany został również
system monitoringu miejskiego min. o kolejny punkt, który powstanie na Osiedlu
Piastowskim I, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tegoż
osiedla.
Maciej Szota – radny RM:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu
wykonania budżetu Miasta. Podkreślić tutaj należy, że dochody w obecnym budżecie są
wyższe niż zaplanowane, a dotacje i subwencje są na wysokim poziomie.
Grażyna Dziubich – radna RM:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Mieszkaniowych była za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i przyjęciem
Wieloletniej Prognozy Finansowej, która była zgodna z planem inwestycyjnym. Pośród
wydatków budżetowych nadrzędnym miejsce stanowią wydatki inwestycyjne.
Wynosiły one ok. 3mln zł, co stanowi realizacje planu rocznego na poziomie 2,7%.
Wykonane zostały dokumentacje na przebudowę jezdni i chodników z czego część jest
już zrealizowana. Miasto wzbogaciło się o kolejne inwestycje, niektóre drogi
tymczasowe takie jak Milenijna, Pogodna, Trzcińskiego, wykonano dokumentacje
Kasztanowej, Długiej, Lipowej i Okrężek, zaczęła się przebudowa długo
wyczekiwanego łącznika Wojska Polskiego ze Staszica, poczyniono remonty
i modernizację budynków min. nowa elewacja Ratusza, pobudowano budynek socjalny,
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wykupiono grunty pod drogi, wykonano oświetlenia na ulicach itp.,itp. Ważne jest,
że Miasto posiada zdolność do obsługi długu publicznego, a inwestycje są w stopniu
zaawansowanym.
Halina Peta – radna RM:
Komisja Oświaty i Kultury również jest za przyjęciem tego budżetu. Modernizacja
szkół, termomodernizacja oraz bogata oferta dla uczniów i nauczycieli wskazuje, że
kierunki rozwoju oświaty są w naszym Mieście prawidłowe i budżet na ten cel jest
bardzo dobrze wykorzystany.
Henryk Procek – radny RM:
Również w dziedzinie sportu budżet jest właściwie realizowany. Licznie powstają place
zabaw. Kwoty przeznaczane na działalność stowarzyszeń są wyższe od środków
pozyskiwanych ze starostwa.
Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Pragnę zauważyć, że mimo wielu trudności, w I półroczu bieżącego roku udało się
zrealizować szereg istotnych i ważnych zadań zarówno z zakresu pomocy społecznej,
jak i ochrony zdrowia. Znacznym obciążeniem finansowym dla naszego miasta są
umieszczenia osób w domach pomocy społecznej, wynikające ze standaryzacji tych
placówek. W okresie sprawozdawczym Miasto współfinansowało pobyt w domach
pomocy społecznej 48 osobom w kwocie 615 572,99 złotych. Dużym zainteresowaniem
cieszył się tez projekt systemowy „Razem łatwiej” realizowany na terenie 3 obszarów
miasta: Śródmieście, os. Toruńskie i Piastowskie oraz teren ul. Pakoskiej
i Magazynowej, na który to przewiduje się wydatkować środki w wysokości 1 mln
złotych. W zakresie ochrony zdrowia ze środków własnych udało się zrealizować festyn
Antynikotynowy „Inowrocław nie pali”, Forum Ratownictwa Medycznego, pogadanki
z zakresu zdrowia psychicznego oraz dietetyki dla mieszkanców Naszego Miasta.
Wojciech Piniewski – Zastępca Prezydenta:
Ta kwota 12 mln długu jest naprawdę niepokojąca i wskazywanie z drugiej strony na
prostą relację między wysokością czynszu, a wysokością zadłużenia chyba nie do końca
jest uzasadnione. Mówię tak dlatego, że taka dość szybka analiza informacji z miast
różnych, choćby tu z naszego województwa wskazuje, że tak być nie musi. Bydgoszcz
ma aktualnie 60 mln zadłużenia, Włocławek 42 mln, czynsze mamy na podobnym
poziomie. Jakie działania podejmujemy? Oczywiście wszystkie takie działania, jakie są
przewidziane prawem. Tylko takie działania możemy podejmować. Państwo o tym
jesteście informowani, informujemy również mieszkańców Inowrocławia. Oprócz tych
działań typowo restrykcyjnych czy represyjnych, jak kierowanie spraw do sądu, często
zakończone wyrokiem eksmisyjnym, eksmisje, sądowe nakazy zapłaty, windykacje,
wpisywanie do Krajowego Rejestru Dłużników, to są wszystko działania, które
możemy podejmować i które są podejmowane przez administratora w tym zakresie
i jestem przekonany, że podobne działania podejmowane są w Bydgoszczy, we
Włocławku i w Poznaniu. A dług niezależnie od tego występuje. Ale są też działania,
które określiłbym jako „działania miękkie”. Z dłużnikami zawierane są ugody.
Wspólnie z dłużnikiem ustalany jest harmonogram realnych spłat, deklarowanych przez
niego. Jednak niestety często z takiej umowy strona nie wywiązuje się. Działaniem,
które stosujemy od ponad dwóch lat i przynoszącym lepsze efekty jest możliwość
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odpracowania długu.
W tej chwili kilkadziesiąt
osób
pracuje:
w szkołach, przedszkolach, w OSIR, w Zakładzie Robót Publicznych, PGKiM i kwota
odpracowania długu, spodziewam się, przekroczy w tym roku grubo ponad 200 tys.
złotych, może być jeszcze więcej. Co tydzień jest kilka wniosków o odpracowanie
zadłużenia. Piszą osoby starsze, osoby młodsze, osoby wykształcone i osoby bez
wykształcenia i taką formę możliwości wyjścia z długu staramy się im zapewnić. Po
dwóch latach możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to była bardzo dobra
decyzja. Decyzja, która trafiła na pozytywny odbiór z drugiej strony. Mieszkańcy chcą
odpracować swoje zadłużenie. I zanim pokierujemy sprawę do sądu czy do komornika,
pierwsza propozycja jest taka: „Zabierzcie się za odpracowanie zadłużenia ”. Niestety
często bywa tak, że tego zapału do pracy starcza na bardzo krótko.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Nawiązując do tego wątku wspomnę, że wypłacamy dodatki mieszkaniowe, Trzeba
spełnić absolutne minimum, aby móc otrzymywać dodatek mieszkaniowy. Każdemu
kto takiej pomocy potrzebuje to udzielamy, ale są różne sytuacje co do pragnienia
spełnienia tych minimalnych wymogów , aby móc otrzymać taki dodatek. W kwestii
wysokości czynszów w Inowrocławiu, to 15zł/m2 to jest norma na wolnym rynku.
U nas wychodzi około 8 zł/m2 w tych pełnowartościowych lokalach z centralnym
ogrzewaniem, bardzo dobrze utrzymanych. W wielu miastach sytuacja jest podobna.
Wszędzie są problemy bez względu na wysokość opłaty czynszowej, która może się
różnić, czy to osiem, czy cześć, czy siedem, czy dziesięć złotych zaległości są
proporcjonalne, a może w niektórych miastach wyższym. Nasze możliwości
egzekwowania są bardziej ograniczone, niż na przykład mają prywatni właściciele.
Opłaty za odpady. W porównaniu do opłat z czynszu, tutaj problem był mniejszy. Ok.
900 mieszkańców zalegało z opłatą na kwotę 338 803 tys. zł., ale stanowiło to 8,4% od
kwoty należnej w ubiegłym roku. Natomiast zatrudniliśmy jednego pracownika ( jeden
z trzech etatów), który skupił się na egzekwowaniu tych opłat zaległych. W tej chwili na
dzień dzisiejszy mamy zaległości od ok. 700 mieszkańców, na kwotę 240 tys., czyli
pozostało 6% nieściągniętych opłat z ubiegłego roku. Bardzo dziękuję wszystkim
Państwu, którzy tutaj zabraliście głos, że podzieliliście się swoimi problemami,
uwagami, zgłosiliście pytania. Mam nadzieję, że nasze odpowiedzi pozwalają Wam na
wyjaśnienie choć części nurtujących Was problemów jakie powstały po analizie
sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec wyczerpania listy mówców zamykam ten punkt.
Przewodniczący RMI ogłosił 10 min. przerwy w obradach sesji.
Po przerwie.
Ad.11 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2013 (projekt uchwały stanowi załącznik
nr 19 do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta :
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Przedstawiła

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.

Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Ryszard Rosiński.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Poproszę panią Skarbnik o dodatkowe wyjaśnienia kilku kwestii:
 jakie są przyczyny dla których zdejmuje się z budżetu Miasta Inowrocławia
ponad 2 mln zł z dochodów realizowanych przez Miasto w rozdziałach
wskazywanych na str.22 pkt. 2 uzasadnienia do projektu uchwały,
 proszę o wskazanie powodów dla których zamierza się zmniejszyć o 90 tyś
zł dochodów stanowiących zwrot kosztów udzielonych dotacji
przedszkolom niepublicznym przez gminy dla dzieci uczęszczających do
tych przedszkoli, a zamieszkałe w gminach,
 planuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 30 tyś zł w związku z
promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „ realizacja programu
nasadzeń na terenie miasta i w Parku Solankowym”.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta :
Odpowiadając na pytania informuję, że
 kwota 2006894 zł wynika z faktu, że rozliczenie za złożone przez nas wnioski
o dofinansowanie spływa dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej kontroli
zakończenia całego zadania. Przypuszczamy, że część tych pieniędzy może
wpłynąć dopiero w 2015 r., stąd taka propozycja.
 Jeżeli chodzi o zmniejszenie dochodów z tytułu partycypacji ościennych gmin z
tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych wynika to z mniejszej
ilości takich dzieci i dlatego należy urealnić plan dochodów.
 Kwota 30 tyś zł dotyczy zmniejszenia zaplanowanej dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu
nasadzeń.
Poproszę pana Naczelnika Adamskiego o szczegóły.
Karol Adamski–Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa:
Zmniejszenie tej kwoty wynika z tego, że po przeprowadzeniu rozliczeń, przetargu
zmniejszeniu uległa kwota przeznaczona na te nasadzenia pochodząca
z dofinansowania.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec wyczerpania listy mówców zamykam ten punkt.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 6) podjęła
uchwałę nr XLVI/620/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Inowrocławia na rok 2014.
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Uchwała stanowi

załącznik nr 20 do protokołu.

Ad.12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028 (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 21 do protokołu).
Grażyna Filipiak– Skarbnik Miasta:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 5) podjęła
uchwałę nr XLVI/621/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu).
Maciej Piątkowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec braku chętnych do dyskusji, zamykam ten punkt i przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (23 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę
nr
XLVI/622/2014
w
sprawie
utworzenia
odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r Uchwała stanowi załącznik nr 24 do
protokołu.
Ad.14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyznania w 2014r.
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt uchwały stanowi załącznik
nr 25 do protokołu).
Aleksandra Dolińska–Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz poprosiła o korektę kwoty w
§1ust.2 na 21600,00 zł.- skreślenie dodatkowego zera.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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W dyskusji zabrali głos:
Andrzej Kieraj, Henryk Procek, Maciej Szota.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Czy nie można było naprawdę zrobić dofinansowania tego zadania w większym
zakresie, w zakresie jakim było to założone? Czy nie lepiej byłoby naprawić ten parkiet
na hali, zamiast robić fontannę świetlną? Wnioskuję, aby dać kwotę 21600 zł
Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół”.
Henry Procek – radny RM:
Dlaczego ten projekt z parkietem się nie udał, gdzie były jeszcze składane wnioski?
Maciej Szota – radny RM:
Urząd Miasta pozytywnie odpowiedział na wniosek „ Sokolni” i zamiast remontu
parkietu , ze względów finansowych zdecydował się na remont stolarki okiennej.
Procedura zakłada że to nie my nakazujemy organizacjom pozarządowym jakie i w jaki
sposób mają remontować obiekty zabytkowe, tylko one same o to wnioskują. A Miasto
chciałoby wyremontować wszystkie obiekty, które tego wymagają.
Aleksandra Dolińska – Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Dotacje musimy przyznawać zgodnie z uchwała Rady Miejskiej Inowrocławia z 2008 r.
Wymiana parkietu miała kosztować 171 tyś, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
wystąpiło o dofinasowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do Rady
Powiatu, do Rady Gminy, do Samorządu Województwa. Środki przyznały w wysokości
nie pełnej aniżeli złożone wnioski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Rada Gminy
Inowrocław i Samorząd Województwa. Rada Powiatu Inowrocławskiego odmówiła
przyznania środków. Wobec powyższego Towarzystwo ‘Sokoł” zrezygnowało
z przyznanych dotacji i z dlatego wniosek do Miasta Inowrocławia ażeby sfinansować
w 50 procentach koszt wymiany drzwi do hali sportowej.
Ryszard Brejza – Prezydent Inowrocławia:
W tym sensie regulamin nie pozwala, że mamy wniosek na konkretną kwotę
i konkretne zadanie. My nie zmieniamy dowolnie kwoty i zadania i nie wskazujemy , co
ma robić organizacja. To organizacja składa wniosek do nas, do donatora wniosek
odpowiednio przygotowany zgodnie z uchwałą. Strona która do nas występuje stara się
aby zdobyć środki finansowe z różnych źródeł. I może zrealizować to zadanie jeśli
otrzyma środki z tych źródeł. Jeżeli jedno ze źródeł, czyli Powiat Inowrocławski
stwierdził, że ani złotówki im nie przyzna, bo ma inne cele, a my z kolei byliśmy
gotowi im środki przyznać pomimo iż budujemy fontanny, a za chwilę będziemy je
modernizowali. Miasto ma róże potrzeby. Potrzebuje i sali gimnastycznej w „Sokolni
i tych fontann i drzewek i dzieci potrzebują dofinansowanie z rodzin biedniejszych do
posiłków w szkołach. My o wszystkim staramy się pamiętać. Ale pewne zadania
realizujemy na zasadzie wsparcia. Wspierając aktywnych, wspierając tych, którzy
występują i zdobywają pieniądze z różnych innych źródeł. I myślę, że tak to powinno
być .Nikt nie może liczyć, że w stu procentach coś zbuduje lub zmodernizuje za
pieniądze miejskie. Wszyscy donatorzy, którzy do nas występują, a spełniają warunki
określone w różnych przepisach, w tym uchwale Rady Miejskiej mogą liczyć na takie
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wsparcie z budżetu Miasta w ramach limitu kwoty jaka dysponujemy w danym
roku. Dlatego zawnioskowałem, abyście państwo wyrazili zgodę na tą kwotę i na takie
zadanie, bo jest to zgodne z oczekiwaniem obdarowywanego. To co na s na pewno
wszystkich tutaj łączy, to to, że chcemy pomóc. pomagamy od lat i myślę, że w
kolejnych latach „Sokoł” będzie mógł liczyć na wsparcie władz inowrocławskich, bo
wart jest tego.
Henry Procek – radny RM:
To skandal, że przed chwilą głosowaliśmy pomoc dla powiatu w remoncie drogi
powiatowej. Skandalem jest to, że
ten sam powiat, legendarną Sokolnię
inowrocławską, kuźnię sportu, historię sportu w Inowrocławiu nie chce wesprzeć
finansowo, że remont parkietu nie może dlatego dojść tam do skutku. Powiat, który
również współrządzi naszym Miastem. Jestem oburzony tą sytuacją.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Ja chciałem tylko powiedzieć, że żadnego zdenerwowania u mnie to nie wywołało
Panie Prezydencie. Natomiast Panu nerwy widzę puszczają.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chciałbym zapytać pana radnego Kieraja, czy wobec wyjaśnień złożonych przez panią
Naczelnik i pana Prezydenta podtrzymuje swój wniosek?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Nie.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec tego zamykam listę dyskutantów i przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (23 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/623/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w 2014r.
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad.15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia za 2013 rok (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 27 do protokołu).
Aleksandra Dolińska – Kopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Henryk Procek- zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów:
Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja Strategii i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
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Głos zabrali radni:
Andrzej Kieraj, Ryszard Rosiński, Filomena Deskiewicz,
Maciej Szota, Waldemar Wąśniewski.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Str. 6 pkt 9 niniejszego sprawozdania, kiedy doczekamy się, że na skrzyżowaniu ulicy
Dworcowej ulicą Metalowców, gdzie jest łącznik ulicy Metalowców z ulica Toruńską i
na ulicy Toruńskiej będzie znak informujący, że można tym skrótem przejechać, a tym
samym odciążymy ulicę Dworcową?
Str. 8 pkt. 15, jak długo Tężnia Solankowa, która jest chlubą naszego Miasta , naszą
wizytówką, będzie przedstawiała tak skandaliczny stan? Zróbmy raz porządny remont.
W tarninie są dziury, a solanka spływająca ma chyba niewłaściwe parametry.
Str.15 czy wszyscy chętni na zamianę źródła ogrzewania otrzymali dofinansowanie?
Str. 24 pkt 38 jakie Wydziały Urzędu przyjmowały pracowników ze średnim
wykształceniem i czy były przeprowadzane konkursy?
Str. 26-36 materiał bardzo obszerny. Należy pochwalić Wydziały, które go
przygotowywały. Zarówno MOPS, jak i Wydział zdrowia naprawdę widać tutaj
rzetelną robotę i zaangażowanie.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Materiał sprawozdawczy rzeczywiście jest interesujący, ale czy to jest sprawozdanie
zamykające realizację strategii w określonym czasie, czy tylko odnosi się do realizacji
tychże zadań za rok 2013?
Z pełnym przekonaniem mówię, że najbardziej racjonalne sprawozdanie złożył MOPS.
Zainteresowanie moje wzbudziły zapisy:
str. 6 informacje dotyczące realizacji tego zadania są zbyt nikłe,
str.9 brakuje informacji, że woda mineralna „Inowrocławianka” jest istotnym jest
istotnym składowym elementem lecznictwa uzdrowiskowego i sanatoryjnego w naszym
mieście. Woda jest od niedawno reklamowana, ale za to w dziwnych miejscach np. płot
okalający zlewnię ścieków na Osiedlu Piastowskim na ul. Krzywoustego. Jest to
przykład braku rozsądku w promowaniu istotnego elementu promocyjnego naszego
Miasta.
Str. 13 Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa zbyt krótko opisał
tak ważne zadanie jakim jest rekultywacja i utrzymanie terenów zielonych w naszym
mieście. Dobrze, że zostały wskazane kwoty, które zostały przeznaczone na ten cel
mam nadzieję, że pozwoliły one na to, aby stan zieleni miejskiej był coraz lepszy.
Szkoda tylko, że po nasadzeniu drzew, zapomina się o ich dalszej pielęgnacji,
a zwłaszcza o podlewaniu.
Str. 15-16 należy się cieszyć, że blisko 92 % powierzchni administrowane w granicach
Miasta posiada plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Chciałbym
dopytać w jakiej różnej fazie opracowania jest wspomniane tutaj 11 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na 29 terenach o łącznej powierzchni 500
hektarów.
Proszę o uzupełnienie informacji ile ofert wpłynęło, a ile zostało wdrożonych do
realizacji na terenie przygotowanego inowrocławskiego obszaru gospodarczego.
W sprawozdaniu programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami
pozarządowymi powinny znaleźć się informacje jakie to rodzaje zadań i rozwiazywania
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zadań
społeczności
lokalnej
były przedmiotem zainteresowania organizacji
pozarządowych i w jaki sposób zostały zrealizowane.
Str. 24 informacje mówiące o wspieraniu i powierzaniu działań publicznych
organizacjom pozarządowym nie wypełniają oczekiwań informacyjnych w tym
zakresie.
Str.26 Pomoc sąsiedzka bardzo interesująca i brzmiąca realistycznie informacja.
Str.37 Wspieranie działań środowisk charytatywnych – zbyt mało informacji.
Str.49 Współpraca policji i straży Miejskiej. Za 2013 roku i 9 miesięcy br. Moja
opinia co do funkcjonowania tych służb w naszym mieści jest ambiwalentna. Słuszna
była decyzja o przyznaniu dodatkowych pieniędzy, natomiast nie jest to zadanie
realizowane. Nie ma dodatkowych patroli, stan bezpieczeństwa się pogarsza.
Filomena Deskiewicz: radna RM:
Chciałabym jeszcze zaproponować, aby na przyszłość, jeżeli będzie takie sprawozdanie
robione, aby wszędzie była pisana kwota wydatków. Imprez kulturalnych odbywa się w
naszym Mieście bardzo dużo. Proszę, aby przy wszystkich imprezach były podawane
kwoty ile kosztowały. Dlaczego nigdy nie jest podana kwota ile kosztuje koncert
Turnała? Tylko MOPS przygotował rzetelne informacje w tym sprawozdaniu.
Maciej Szota– radny RM:
Imprez kulturalnych jest bardzo dużo, w przeliczeniu jedna dziennie w ciągu całego
roku. My jako Radni musimy również mówić naszym mieszkańcom, że należy
korzystać z tych wszystkich wydarzeń, oraz z walorów Parku Solankowego. Zwracam
uwagę na bardzo dobrze działające świetlice socjoterapeutyczne. Nie powinniśmy
wprowadzać atmosfery, że nasze Tężnie są nieprawdziwe. Zostało potwierdzone, że
jesteśmy Uzdrowiskiem. Musimy szczycić się tym, że turystyka uzdrowiskowa
w naszym mieście się rozwija.
Waldemar Wąśniewski – radny RM:
W tym sprawozdaniu znalazło się wiele informacji pozytywnych. Rok 2013 był dobrym
rokiem, wiele się działo były remonty dróg, przebudowa i remonty mieszkań,
przebudowa i remonty sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej, wodociągowej. Była też
promocja miasta Powinniśmy szanować tradycję i powtarzalność imprez w naszym
Mieście, bo to jest bezcenne.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji, zamykam ten punkt i przystępujemy do
głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 3) podjęła
uchwałę
nr
XLVI/624/2014
w
sprawie
przyjęcia
sprawozdania
z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Inowrocławia za 2013 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
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Ad.16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miasta Inowrocławia do 2020 roku
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu).

Strategii

Rozwoju

Aleksandra Dolińska – Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
POKAZ MULTIMEDIALNY- Firma Lider Projekt Sp. z o.o.

Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja Strategii i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Jan Rulewski – Senator RP:
W trakcie reprezentowania okręgu wyborczego utrzymywałem kontakty ze swoimi
wyborcami, w tym również z mieszkańcami Inowrocławia. Wynika nich obraz
pozytywny. Mało było skarg zarówno na organy, instytucje przedstawicielskie zarówno
samorządu jak i administracji. Najbardziej istotne są dwie. Pierwsza dotyczy
zaopatrzenia sanatoryjnych obiektów w wodę kąpielową, która wyznacza kryteria
uzdrowiska. Sprawa została załatwiona pozytywnie i nie ma obaw, że status uzdrowiska
będzie zagrożony. Druga to sprawa dostępności informatora. Sugerowano, że ma on
charakter zamknięty i nie koniecznie służy tylko przekazywaniu informacji w jedną i w
drugą stronę. Jest to ważny język rozmowy samorządowej, często występujący jako
sporny nie tylko w instytucjach samorządowych w Polsce, mam nadzieję, że będzie
doskonalony. W gruncie rzeczy w Inowrocławiu panował spokój społeczny, jeśli nie
liczyć oczywistych sporów tym zwłaszcza związkowych, nawet o większym ciężarze
gatunkowym, jak w Sanatorium Przy Tężni, uważam, że Państwo, Rada i Administracja
Samorządowa może z pełną otwartością wystąpić o pozytywną opinię. Tym bardziej,
że działa się ona, jak wszyscy podkreślają w dobie kryzysu.
Przewodniczący RMI ogłosił 15 min. przerwy w obradach sesji.
Po przerwie.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Jacek Olech, Stanisław Skoczylas, Andrzej Kieraj, Ryszard
Rosiński, Magdalena Waloch, Henryk Procek, Gustaw Nowicki.
Jacek Olech – radny RM:
Zabierając głos w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Miasta Inowrocławia trzeba czuć
na sobie choćby brzemię odpowiedzialności za przyszłość naszego Miasta. I z cała
pewnością każdemu mieszkańcowi, radnemu, urzędnikowi zależy na tym, aby Miasto
jak najlepiej się rozwijało. W przygotowanym opracowaniu szkoda, że tabelki na str.
19 są nieczytelne. Str. 17 myślę, że Miasto już w tej chwili stara się o rozwój
w zakresie potencjału uzdrowiska, nie można mieć tutaj jakichkolwiek negatywnych
uwag w tym zakresie. W zakresie rozwoju gospodarczego Miasto, ma dosyć
ograniczone możliwości ze względu na odpowiednie normy prawne.
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Str.22 doradzają wspierać rozwój usług czasu
wolnego
i
infrastruktury
towarzyszącej.
Str. 26 można również zastosować strategię defensywną, ale my się chyba przed nikim
jeszcze nie bronimy i zalew inwestorów nam nie grozi. Strategia napisana jest zbyt
ogólnikowo. Nie ma podanych narzędzi w jaki sposób Miasto mogłoby realizować
przyjęte zadania. Zabrakło również części , którą nazywa się strategia fiskalną, czyli
mówiącej w jaki sposób konstruować politykę podatkową, by ona w konsekwencji
przyniosła odpowiedni skutek dla rozwoju Miasta. Rozważania w tym opracowaniu są
strikte akademickie. Tą analizę należałoby poprawić.
Stanisław Skoczylas– radny RM:
Chciałbym otrzymać uściślenia dwóch informacji. Pierwsza dotyczy liczby
mieszkańców Inowrocławia na str 9. Druga dotyczy transportu kolejowego. Informacja
na str 34 podana jest w oparciu o strategię rozwoju woj. Kujawsko - pomorskiego,
z którego roku była ta strategia?
Andrzej Kieraj– radny RM:
Popieram Radnego Olecha. Chciałbym się dowiedzieć, czy w Urzędzie nie ma osób,
które mogłyby przygotować taka strategię i ile to kosztowało?
Chciałbym również dowiedzieć się jakie było grono osób które brały udział w
konsultacjach, jacy byli partnerzy społeczni i gospodarczy oraz jakie organizacje
pozarządowe oraz kiedy i gdzie te konsultacje się odbywały.
Ryszard Rosiński– radny RM:
Konsultacje odbywały się na „chybcika”. Na czym opierali się autorzy dokumentu? Dla
kogo ta strategia jest. Dla Urzędu Miasta, czy dla mieszkańców Miasta? Na czym
skupiali się autorzy opracowania? Dlaczego ta strategia została tak późno
zaproponowana? Dlaczego obszar funkcjonalny został tak, a nie inaczej określony?
Ja włączyłem się w dyskusję publiczną wokół tematu tej strategii. W takim dokumencie
powinno znaleźć się sprawozdanie z konsultacji społecznych.
Magdalena Waloch– radna RM:
Ta strategia jest na bardzo wysokim poziomie abstrakcyjności. Są bardzo ogólnikowe
informacje. Nie ma żadnej charakterystyki dotyczącej naszego Miasta. Nie ma systemu
wdrażania. Prócz celów rozwojowych i priorytetów nie pojawiają się narzędzia do
realizacji tych celów. Jak wyglądały konsultacje? Nie ma opinii mieszkańców. Jakim
programem chce wspierać, otaczać instytucje. Konsultacje są obowiązkiem. Dlaczego
mamy stać się ośrodkiem handlowym, a nie np. usługowym. Nie ma wpisane ile
miałoby być osób objętych programami przedsiębiorczości, więc nie można rozliczyć
jej realizacji.
Henryk Procek– radny RM:
Po dyskusji widać, że wszystkim zależy na wypracowaniu dobrej strategii rozwoju
miasta. Nie do końca zgadzam się, że walka z bezrobociem czy wzrost gospodarczy jest
tylko kojarzony z poszczególnymi gminami. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy ma
narzędzia do walki z bezrobociem.
Gustaw Nowicki– radny RM:
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Ta strategia jest bardziej życzeniowa niż rzeczywista, taka którą można byłoby się
podpierać przy zdobywaniu funduszy unijnych. Czy było przeliczone ile kosztowałoby
budżet Miasta spełnienie tych wszystkich postulatów zawartych w tej strategii.
Firma Lider Projekt:
Wiele samorządów tak postępuje gmin tak postępuje. Kształt strategii wynika z założeń,
które były na początku przyjęte. Powołany został specjalny zespół, który uczestniczył w
pracach nad strategią. Diagnoza została sporządzona na 2012 r. Nie chcieliśmy
wpisywać konkretnych wartości, z których później trudno byłoby się wywiązać.
Kierunki działań zostały sformułowane, aby nie zawężać możliwości działania.
Diagnoza była przygotowana na lata 2002 do 2012.
Aleksandra Dolińska – Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
27 września 2012 r. Rada Miejska przystąpiła do przygotowania strategii rozwoju
Miasta do 2020 r. W styczniu 2013 Pan Prezydent wydał zarzadzenie w sprawie
przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowywania strategii. W tym momencie
wszyscy mieszkańcy zostali powiadomieni, że na każdym etapie opracowywania tego
dokumentu mają prawo uczestniczyć i zgłaszać swoje wnioski. Odbyły się spotkania
kilkukrotnie na różnych etapach opracowywania strategii. Streszczenie diagnozy
znajduje się na str. 5 opracowania. Poprzednia strategia obowiązywała do 2012 r. trudno
więc w 2010 r. tworzyć nową strategię.
Jacek Olech – radny RM:
Nie da się w sposób odpowiedzialny tego przyjąć i to realizować. Dlaczego w tego
typu strategii nie mamy odniesienia do tego co realnie mogą władze realizować? Nie ma
kognicji rzeczowej.
Stawiam wniosek formalny o odrzucenie w całości i przekazanie do rozpatrzenia przez
Komisje.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Nie zgadzam się z tymi tezami. Strategia robiona jest celowo na pewnym stopniu
ogólności, po to żeby przyszła rada nie musiała cały czas jej zmieniać.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wniosek pana radnego Olecha ma charakter wniosku formalnego, w związku
z tym go przegłosujemy.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana radnego Kieraja.
Kto jest za przyjęciem wniosku, aby projekt wrócił z powrotem do Komisji?
głosowanie:

za – 7, przeciw – 11, wstrzym. się – 0.

Stwierdzam, że wniosek pana radnego Olecha nie uzyskał akceptacji.
Ireneusz Stachowiak – Zastępca Prezydenta Miasta:
Nikt poza radnym Rosińskim na żadnym etapie nie wziął udziału w przygotowaniu tej
strategii. Nie było żadnych uwag z państwa strony. Strategia ma mieć charakter
ogólnikowy, dyskusyjny, ażeby dawała szerokie możliwości. Firma zewnętrzna
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przygotowywała, a to ze względu na to, że sądziliśmy ,że osoby z zewnątrz mają inne
spojrzenie.
Magdalena Waloch – radna RM:
Ad vocem
Zarzut, że nikt nie brał udziału w stosunku do mojej osoby jest chybiony. Brałam udział
w tworzeniu inkubatora przedsiębiorczości. Wniosek mój został odrzucony.
Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia.
We wszystkich tych miastach są to miasta powiatowe dlatego można było tworzyć
inkubatory. Ażeby te szanse wykorzystywać do tego trzeba partnerów dwojga,
podobnie myślących. Nie wszyscy jesteśmy zadowoleni, mamy wątpliwości w sobie, że
to by należało zmienić, to poprawić, tego brakuje, a może bardziej szczegółowo, a może
mniej być może byłaby lepsza gdyby jeszcze rok dyskutować, nie wykluczam, ale na to
czasu nie mamy, bez tej strategii będzie jeszcze gorzej. Strategia musi być śmiała,
odważna. Musi mobilizować prezydenta żeby ze swoimi urzędnikami wziął się do
roboty i szukał funduszy. To nie jest dokument zamknięty.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec wyczerpania listy dyskutantów, zamykam ten punkt i przystępujemy do
głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 1) podjęła
uchwałę nr XLVI/625/2014 uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Miasta Inowrocławia do 2020 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Ad.17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 31 do protokołu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spr. Mieszkaniowych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Andrzej Kieraj– radny RM:
W każdej uchwale jest akapit, że uchwałę podejmuje się ze względu na rozstrzygnięcia
nadzorcze. Co wojewoda kwestionował?
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Wojewoda uznał, że jest to zbyt skumulowane i nieczytelne. Dlatego zostało rozbite na
trzy uchwały.
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Kto jest za podjęciem uchwały?
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (15 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 1) podjęła
uchwałę nr XLVI/626/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ul. Józefa Chociszewskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Ad.18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 33 do protokołu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spr. Mieszkaniowych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Janusz Radzikowski – przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej:
Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/627/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Rąbińskiej i Łubinowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Ad.19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego
w
rejonie
ulic:
Macieja
Wierzbińskiego,
Rąbińskiej
i Grochowej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spr. Mieszkaniowych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Janusz Radzikowski – przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej:
Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Podjęcie uchwały:
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Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/628/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej i Grochowej:
Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Ad.20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 37 do protokołu).
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spr. Mieszkaniowych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Andrzej Kieraj, Jacek Olech, Grzegorz Kaczmarek.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Proszę o uściślenie w którym to jest miejscu i dokąd mata droga prowadzić.
Czy to są działki miasta, czy to działki prywatne przez które ma przebiegać ta droga?
Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Czy to jest ten długo oczekiwany łącznik pomiędzy ulicą Jacewską, a Świętego Ducha?
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Jest to własność miasta i znajduje się naprzeciw ulicy Chociszewskiego, przy Lidlu.
Będzie prowadziła do nowo budowanych budynków mieszkalnych. Ta droga jest
realizowana zgodnie z obecnym planem zagospodarowania. Ten łącznik przewidywany
był w poprzednich planach.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/629/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii
dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Ad.21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyboru
członka Zarządu Osiedla „Piastowskie” w Inowrocławiu (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 39 do protokołu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/630/2014 w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członka Zarządu
Osiedla „Piastowskie” w Inowrocławiu.
Uchwała stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Ad.22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wsparcia finansowego Powiatowi
Inowrocławskiemu przez Miasto Inowrocław (projekt uchwały stanowi załącznik
nr 41 do protokołu).
Aleksandra Dolińska Hopcia - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gosp. i FE:
Starosta Inowrocławski wystąpił do Prezydenta Inowrocławia z wnioskiem o udzielenie
wsparcia związanego z narodowym programem przebudowy dróg lokalnych dla zadania
pod nazwą” przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej -Curie”.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLVI/631/ w sprawie wsparcia finansowego Powiatowi Inowrocławskiemu
przez Miasto Inowrocław.
Uchwała stanowi załącznik nr 42 do protokołu.
Ad.23. Wolne wnioski i informacje bieżące.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy w sprawach istotnych dla miasta ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Rozpoczęła się negatywna kampania wyborcza.
Magdalena Waloch – radna RM:
Życzenia imieninowe dla przewodniczącego.
Maciej Szota - radny RM:
Proponuję złożyć gratulacje w imieniu Rady na stronie urzędowej naszej drużynie
narodowej, która zdobyła mistrzostwo świata w piłce siatkowej.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Następną sesję przewiduję na 6 października 2014 r., będzie to uroczysta sesja związana
z podjęciem dzisiaj uchwały o nadaniu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.
Kolejna sesja 20 października 2014 r. W statutowym terminie, materiały na sesję będą
do odbioru w skrzynkach na korespondencję oraz zostaną przesłane drogą mailową dla
osób, które wyraziły taką wolę.
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Ad.24. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XLVI sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1520 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Sekretarz obrad:
Jarosław Mrówczyński

Protokółowała: Katarzyna Marciniak
Do protokołu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

