BRM.0002.7.2019
P r o t o k ó ł nr XI/2019
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 20 maja 2019 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
.................................................................................................................................
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 930 otworzył XI
sesję Rady Miejskiej Inowrocławia i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości
stwierdził, iż w sesji uczestniczy 19 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.
Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI

Sekretarz obrad:

Grzegorz Olszewski

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym, w trybie określonym w § 21 ust. 2 Statutu Miasta, na
wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia, złożony w dniu 13 maja 2019 r.
Do wniosku o zwołanie sesji został dołączony także porządek obrad wraz
z projektami uchwał. Materiał otrzymaliście Państwo za pośrednictwem gońców oraz
drogą mailową.
Porządek obrad: – załącznik nr 3 do protokołu.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019:
 wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
 przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032:
 jak w punkcie 3.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
 przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
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 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
 przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r.
z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia za 2018 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Strategii i Promocji Miasta,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami pozarządowymi
w 2018 r.:
 wystąpienie Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Strategii i Promocji Miasta,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu:
 wystąpienie Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Statutowej i Nazewnictwa,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu
Inowrocławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:
 jak w punkcie 10.
12. Zakończenie obrad.
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Ad 2. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Grzegorza Olszewskiego.
Czy są inne propozycje? Nie widzę. Czy pan radny wyraża zgodę?
Grzegorz Olszewski – radny RMI:
Tak, wyrażam zgodę.
Głosowanie 1 - wybór sekretarza obrad (kandydatura Grzegorza Olszewskiego).
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Sekretarzem obrad został pan radny Grzegorz Olszewski.
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 (projekt stanowi
załącznik nr 5 do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Przedstawiała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 2 – za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019.
Wynik głosowania: za - 16, przeciw – 3, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/97/2019 zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032
(projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Przedstawiała projekt uchwały.
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 3 – za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032.
Wynik głosowania: za - 15, przeciw – 3, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/98/2019 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 20192032.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za
2018 r. (projekt stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały.
Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 4 – za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za
2018 r.
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/99/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych za 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków (projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich:
Przedstawił projekt uchwały.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 5 – za podjęciem uchwały w sprawie przyznania w 2019 r. dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/100/2019 w sprawie przyznania
w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do
2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia za
2018 r. (projekt stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt uchwały.
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Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 6 – za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta Inowrocławia do 2020 r.
z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta Inowrocławia za 2018 r.
Wynik głosowania: za - 18, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/101/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu dla Miasta
Inowrocławia do 2020 r. z uwzględnieniem Planu Mobilności Miejskiej Miasta
Inowrocławia za 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2018 r. (projekt stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Przedstawił projekt uchwały.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
W dyskusji głos zabrał radny: Grzegorz Kaczmarek.
Grzegorz Kaczmarek – radny RMI:
Sprawozdanie jest bardzo szczegółowe i obszerne. Ja chciałbym ze swojej strony
dodać, że jestem członkiem Lokalnej Grupy Działania. Bardzo pozytywnie oceniam
współpracę z organizacjami pozarządowymi i dodam, że reprezentuję Fundację KSM
„Jesteśmy z Wami”. Osobiście chciałbym pochwalić tą działalność jako bardzo
pozytywną.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
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Głosowanie 7 – za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia z organizacjami
pozarządowymi w 2018 r.
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/102/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Inowrocławia
z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (projekt stanowi
załącznik nr 23 do protokołu).
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Przedstawił projekt uchwały.
Jarosław Kopeć – Przewodniczący Komisji Statutowej i Nazewnictwa:
Komisja Statutowa i Nazewnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 8 – za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/103/2019 zmieniającą uchwałę
w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu
Inowrocławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej (projekt stanowi załącznik nr 26 do protokołu).
Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej:
Przedstawiła projekt uchwały.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
W dyskusji głos zabrali radni: Maciej Szota, Patryk Kaźmierczak, Elżbieta
Jardanowska.
Maciej Szota – radny RMI:
Chciałbym dopytać, czy biblioteka powiatowa będzie zlikwidowana? Czy raczej będą
funkcjonować wszystkie filie bibliotek tak jak do tej pory?
Przyjmujemy zadania powiatowej biblioteki, czy nadal będzie ona funkcjonowała,
czy nie?
Patryk Kaźmierczak – radny RMI:
Troszeczkę jestem zaskoczony Panie Radny, najwyraźniej nie przeczytał Pan projektu
uchwały. Którą bibliotekę likwidujemy, powiatową?
Przechodząc do tematu uchwały powiem, że to bardzo dobra decyzja. Na pewno
wiąże się to z przekazaniem dodatkowych środków przez powiat inowrocławski na
prowadzenie biblioteki miejskiej, która będzie pełnić również funkcję biblioteki
powiatowej. Jestem przekonany, że zarówno ja, jak i większość radnych ten projekt
poprze.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Dla tych z Państwa, którzy być może nie pamiętają przypomnę, że kiedyś nasza
biblioteka pełniła taką funkcję. Na skutek zaprzestania kiedyś chęci finansowania tej
biblioteki przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, te zadania zostały
powierzone bibliotece w Gniewkowie. Wracamy do stanu normalnego.
Maciej Szota – radny RMI:
Z tego tytułu mam pytanie, czy biblioteka w Gniewkowie będzie nadal
funkcjonowała jako filia, czy Gniewkowo będzie miało własną bibliotekę?
Przepraszam, że nie uszczegółowiłem pytania, ale o to mi chodziło. Czy biblioteka,
która pełniła funkcję powiatową nadal będzie funkcjonowała, czy zmieni charakter na
gminną?
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Jest to chyba pytanie do Powiatu, nie do nas. My podejmujemy uchwałę dotyczącą
naszej biblioteki, która ma spełniać funkcje również powiatowe. A więc powrotu do
sytuacji jaka przez wiele lat była w Inowrocławiu. Nasza Biblioteka pełniła również
funkcję biblioteki powiatowej jako bardzo dobra biblioteka, wspaniale realizująca
zadania i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Inowrocławia i nie tylko, ale
również okolicznych gmin. Także apeluję do Państwa o przyjęcie tej uchwały,
umożliwiającej nam w zgodzie z władzami Powiatu realizację zadań wspólnych, na
doskonałym poziomie, realizowanych przez wspaniałą kadrę naszej Biblioteki
Miejskiej, również w zakresie zadań powiatowych.
Maciej Szota – radny RMI:
Ad vocem.
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Prezydenta.
Ja rozumiem, że głównie powinno interesować nas, jako Radę Miejską interes
Miasta, ale nieraz wypadałoby zainteresować się tym, jeśli na przykład uchwały
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wywołują jakieś zmiany, to zwrócić uwagę na coś, co kiedyś funkcjonowało lub
funkcjonuje obecnie. Dlatego z tego tytułu było moje pytania. Myślę, że mieszkańcy
Gniewkowa byliby też zainteresowani…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Patryk Kaźmierczak – radny RMI:
Szanowni Państwo. Jest to bardzo prosty projekt uchwały. Do tej pory funkcję
powiatowej biblioteki pełniła biblioteka w Gniewkowie. Od tej chwili wracamy do
tego co było wcześniej i tą funkcję przejmie największa biblioteka w Powiecie
Inowrocławskim, Biblioteka Miejska w Inowrocławiu. To jest bardzo proste …
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Czy my dobrze zrozumieliśmy Pana pytanie? Panie Radny, proszę mnie poprawić,
Pan zapytał, czy w związku z dzisiejszą uchwałą, jaką podejmiemy zostanie
zlikwidowana biblioteka w Gniewkowie?
Nieprawdopodobne.
Przecież o likwidacji biblioteki, jako instytucji kultury, zgodnie z ustawą o kulturze
decyduje Rada Gminy, władze samorządowe danej gminy. Nic mi na ten temat nie
wiadomo.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury nie tylko była obecna pani Naczelnik
Herrmann, ale również pani Dorota Drobnik-Stefańska - Dyrektor Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Ja staram się przy tego typu
uchwałach być bardzo skrupulatna i pytać na ile to się odbije na pracy biblioteki.
Pragnę wszystkich Państwa naprawdę uspokoić. Pani Dyrektor Biblioteki Miejskiej
właściwie tę działalność powiatową prowadziła od wielu lat i nigdy nie odmawiała
wypożyczeń dla Powiatu.
Ten projekt uchwały, który będziemy za chwilę głosować jest jakby
uporządkowaniem i tak istniejącego stanu rzeczy, a przy tym jeszcze środki nasza
Biblioteka zyska. Także apeluję do wszystkich radnych o podjęcie tej uchwały.
Maciej Szota – radny RMI:
Ja nie oceniłem tej decyzji jako złej, tylko zapytałem o los biblioteki w Gniewkowie.
Jeśli środki z Gniewkowa przejdą do Inowrocławia, to wiadomo, że jest skutek
i przyczyna. Powstanie ograniczenie środków dla biblioteki w Gniewkowie.
Czyli rozumiem, że nikt z Państwa nie jest w stanie mi powiedzieć.
Taka odpowiedź mi wystarczy…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Patryk Kaźmierczak – radny RMI:
W nawiązaniu do wypowiedzi pana Radnego powiem tak. My tutaj na tej sali
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jesteśmy radnymi Rady Miejskiej Inowrocławia i występujemy w interesie
mieszkańców Miasta Inowrocławia. Nie wiem dlaczego porusza Pan tematy
dotyczące Gniewkowa?
Ale wracając do meritum, to biblioteka w Gniewkowie dotychczas działała i nadal
będzie działać dalej. To nie jest tak, że Miasto Inowrocław zabiera środki z budżetu
gminy-miasta Gniewkowo, tylko środki są przekazywane z budżetu Powiatu
Inowrocławskiego. Wystarczy przeczytać dobrze projekt uchwały, tutaj jest wszystko
jasno i czytelnie wypunktowane…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Chciałbym się ustosunkować do poprzednich wypowiedzi.
To władze każdej z gmin podejmują decyzję w sprawach dotyczących instytucji
kultury oraz formy realizacji zadań z zakresu kultury, w tym również zadań
przypisanych bibliotekom w ustawie o bibliotekach.
Mamy wspaniałą bibliotekę w Inowrocławiu ze wspaniałą kadrą, doskonale ocenianą
również i przez nadzór w tym zakresie funkcjonujący. Zbieramy z tego tytułu laury.
Możemy być zadowoleni i mamy władze powiatu takie, które chcą z nami
współpracować i dostrzegają wspólny do zrealizowania interes, w interesie
mieszkańców całego powiatu. A mianowicie, aby również ta biblioteka realizowała
zadania z zakresu powiatu.
Mieć taką placówkę, na tak doskonałym poziomie prowadzoną, to jest super ważne
nie tylko dla miasta, ale również dla powiatu. I to jest taki sygnał idący
z Inowrocławia o doskonałej współpracy władz Miasta Inowrocławia z władzami
Powiatu Inowrocławskiego, w oparciu o takie zasady o jakich od dawna myśleliśmy.
Nasza biblioteka otrzyma dodatkowe środki finansowe, będzie mogła w jeszcze
lepszym stopniu realizować swoje zadania. Jest to rozwiązanie, myślę, że oczekiwane
przez mieszkańców Inowrocławia i przez wszystkich Państwa radnych, bo głęboko
wierzę w to i nie mam wątpliwości, że za chwilę każdy z Państwa zagłosuje za.
Dziękuję serdecznie z góry.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 9 – za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu
Inowrocławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
Wynik głosowania: za - 17, przeciw – 0, wstrzym. się – 3.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/104/2019 w sprawie przyjęcia od
Powiatu Inowrocławskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki
publicznej.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
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Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (projekt stanowi załącznik nr 29
do protokołu).
Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej:
Przedstawiła projekt uchwały.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
W dyskusji głos zabrali radni: Damian Polak, Grzegorz Kaczmarek, Patryk
Kaźmierczak, Maciej Szota.
Damian Polak – radny RMI:
W rozdziale 1, w postanowieniach ogólnych, w paragrafie 3 ust. 1 i 2 znajduje się
zapis: „§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest Inowrocław. 2. Teren działania Biblioteki
obejmuje powiat inowrocławski”.
Moje pytanie.
Ponieważ w rozdziale 4 „Źródła finansowania działalności Biblioteki”, w paragrafie
12, w pkt. 1-4 znajduje się zapis: „§ 12. Źródłami finansowania działalności
Biblioteki są:
1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Miasta Inowrocławia;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego;
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł”.
Moje pytanie jest następujące.
Jeśli obszarem działalności biblioteki powiatowej jest powiat inowrocławski, czy
Powiat będzie się w jakiś sposób dokładał do tej działalności?
Pan radny Kaźmierczak powiedział przed chwilą, że będą nowe źródła finansowania
dla naszej biblioteki.
Grzegorz Kaczmarek – radny RMI:
Chciałbym zwrócić uwagę, a przy okazji odpowiedzieć koledze, że było mówione
o tych dodatkowych finansach, które będą przeznaczone na działalność naszej
biblioteki. Biblioteka Miejska bardzo dobrze działa, a w swych ofertach proponuje
szeroki wachlarz różnorodnych imprez, jak na przykład spotkania autorskie.
Jest to biblioteka, która od wielu lat działa w Inowrocławiu i prężnie działa
współpracując z różnymi organizacjami.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Patryk Kaźmierczak – radny RMI:
Zwracam się do pana radnego Polaka. Pan Radny pytał o to, dlaczego w paragrafie
12 nie jest wymieniony Powiat. Może podciągnąć to pod zapis: „… oraz innych
źródeł”.
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Maciej Szota – radny RMI:
Może warto byłoby zawrzeć jakąś informację. Chyba, że nie ma jasnych deklaracji
od Powiatu o przekazaniu środków...
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Chciałam się odwołać do projektu uchwały, który przed chwilą został podjęty
i Państwo również podnieśliście za nim rękę. Tam w paragrafie 2 znajduje się zapis:
„Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez Prezydenta
Miasta Inowrocławia z Zarządem Powiatu Inowrocławskiego, które w szczególności
określi wielkość środków finansowych wnoszonych przez Powiat Inowrocławski,
niezbędnych do wykonywania zadań”.
Wydaje się to logicznym ciągiem, że najpierw Rada Miejska, czyli my wydać
musimy zgodę na to i tę zgodę wydaliśmy, żeby Prezydent mógł przystąpić do tego,
na co my mu zezwoliliśmy w tej uchwale. Czyli na zawarcie takiego porozumienia
i w zależności od tego, w zakresie czego Powiat będzie sobie życzył współpracy,
Prezydent określi środki, ale dopiero po naszej zgodzie. Wydaje mi się, że byłoby to
w stosunku do nas mocno nie w porządku, gdyby Prezydent już określił wysokość
opłat, kiedy my jeszcze nie wyraziliśmy zgody na podjęcie takiej uchwały.
Patryk Kaźmierczak – radny RMI:
To co pani Radna powiedziała, dziękuje bardzo za te argumenty. Natomiast dla mnie
panie Radny, to co Pan przed chwileczką powiedział… dla mnie sprawa jest
oczywista, po prostu część radnych PiS zagłosowała przeciwko mieszkańcom
Inowrocławia i przeciwko Miastu Inowrocław będąc radnymi Miasta. To jest dla
mnie jasne i oczywiste. Myślę, że dla większości osób będących tutaj na sali.
Damian Polak – radny RMI:
Bardzo dziękuję pani Radnej za wyjaśnienie i wskazanie, że w uchwale jest taki
zapis. Moim jednak zadaniem było to, żeby wykazać, że nie ma spójności pomiędzy
tym dokumentem, który mówi o porozumieniu i przekazaniu środków a statutem
Biblioteki, który przyjmujemy, a który powinien zawierać ten paragraf, że te środki
będą przekazane.
Maciej Szota – radny RMI:
Zgodnie z tłumaczeniem pani Radnej podjęliśmy pierwszą uchwałę, po której
powinno być podpisane porozumienie ze Starostą i Zarządem Powiatu, a Państwo już
bez tego porozumienia chcą zmieniać statut i przejmować zadania powiatowe jak nie
mamy podpisanego porozumienia. Mam wobec tego pytanie.
Czy taka uchwała dotycząca statutu powinna być podjęta, tak jak to powiedziała pani
Radna, dopiero po podpisaniu porozumienia i zapisaniu tego finansowania w tej
uchwale?
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)
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Patryk Kaźmierczak – radny RMI:
Panie Radny, ja bardzo Pana przepraszam, ale był Pan wcześniej 8 lat radnym
i powinien Pan wiedzieć, żeby zawrzeć porozumienie, to Prezydent musi mieć na to
zgodę Rady i my tą uchwałą wyrażamy…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Szanowni Państwo, zabieranie głosu w trybie ad vocem nie jest sposobem na to, żeby
mieć nieograniczoną możliwość zabierania głosu. W związku z tym nie będziecie już
Państwo odpowiadać w trybie ad vocem, bo nadużywacie tego sposobu.
Ja proszę, żeby po wystąpieniu Prezydenta pani Kręc –Naczelnik Biura Prawnego
wypowiedziała się, czy te uchwały są spójne, czy nie są spójne.
Maria Kręc – Naczelnik Biura Prawnego:
W mojej ocenie uchwały są spójne. Tak jak powiedziała pani radna Jardanowska
w pierwszej kolejności musi być podjęta uchwała intencyjna Rady Miejskiej, żeby
mogło być zawarte porozumienie przez pana Prezydenta z Zarządem Powiatu.
Wprost o tym mówi ustawa o działalności kulturalnej, która określa kompetencje
poszczególnych organów Miasta w tym zakresie.
Jeżeli chodzi o zapis paragrafu 12, w mojej ocenie zapis, że środki otrzymane od
osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł jest przepisem wystarczającym
choćby z tego względu, że Powiat Inowrocławski jest osobą prawną. Czyli środki
otrzymane od Powiatu Inowrocławskiego są też środkami od osoby prawnej,
a ponadto jest zapis: „… oraz z innych źródeł”.
Wyjaśnię również, że w poprzednim projekcie uchwały, zanim gmina Gniewkowo
przejęła te zadania biblioteczne, dotacja z Powiatu Inowrocławskiego była wpisana
w uchwale, która została potem wykreślona w skutek przejęcia zadań przez gminę
Gniewkowo. Podtrzymuję jednak swoje stanowisko, że aktualne brzmienie tej
uchwały jest wystarczające, ocenę pozostawiam Państwu radnym.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Jak Państwo słyszeliście przed chwilą obydwie uchwały przygotowane przez nas są
spójne, zgodne z prawem, umożliwiają zrealizowanie tego celu jaki jest dla nas, dla
mieszkańców Inowrocławia i mieszkańców Powiatu bardzo ważny. Dopatrywanie się
jakichkolwiek tutaj dodatkowych problemów w tym momencie nie jest na miejscu.
Przyjęcie jednej i drugiej uchwały, spójnych w treści daje możliwość, mi jako
Prezydentowi Miasta zawarcia stosownego porozumienia z władzami Powiatu,
wynegocjowania kwoty, również takiej, która będzie satysfakcjonująca dla nas i dla
naszych partnerów, możliwa do przekazania. Mam tutaj na myśli panią Dyrektor
Biblioteki i jej pracownikach. Dlatego apeluję do Państwa, abyście przyjęli również
tą druga uchwałę, która jest w głęboko rozumianym interesie mieszkańców
Inowrocławia oraz mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Tak jak już wcześniej mówiłem nie będziecie Panowie zabierali głosu w trybie ad
vocem, bo go nadużywacie…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej
udostępniono na stronie internetowej: bip.inowroclaw.pl)
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Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 10 – za podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Wynik głosowania: za - 17, przeciw – 0, wstrzym. się – 3.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr XI/105/2019 w sprawie nadania
statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad 12. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XI sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 9.30 do godz. 10.20.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad
Grzegorz Olszewski
Protokółowała: Maria Legwińska
Nagranie z obrad sesji oraz imienne wykazy
w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.inowroclaw.pl

głosowań

radnych

udostępniono

