BRM.0002.2.1.2014

P r o t o k ó ł nr XXXIX/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 27 stycznia 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 930 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż zgodnie z listą
obecności, w sesji uczestniczy 21 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 protokółu.
Na sesję spóźniła się radna: Magdalena Waloch (przybyła na sesję o godz. 940).
Nieobecny na sesji:
Gustaw Nowicki.
Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM.

Sekretarz obrad:

Waldemar Kwiatkowski.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W dniu 22 stycznia br. zmarł świętej pamięci Stanisław Nijak – znany inowrocławski
społecznik, bardzo aktywny uczestnik życia kulturalnego naszego miasta, radny Rady
Miejskiej Inowrocławia I i II kadencji.
Bardzo proszę o uczczenie Jego pamięci minutą ciszy.
Dziękuję.
Jeszcze jedno zdanie do tej przykrej okoliczności.
W imieniu, mam nadzieję całej Rady, pragnę również wyrazić szczere wyrazy
współczucia rodzinie zmarłego, a w szczególności Jackowi i Pawłowi Nijakom,
pracownikom Urzędu Miasta Inowrocławia.
Ad.2. Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Czy ktoś chciałby wnieść propozycje zmian do porządku obrad?
Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Stwierdzam, że będziemy pracować zgodnie
z przesłanym Państwu, w statutowym terminie, porządkiem obrad.
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Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Propozycje zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXVIII 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 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.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy al. 800-lecia
Inowrocławia:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
 wystąpienie
Przewodniczącej
Komisji
Ładu
Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
9. Informacja na temat funkcjonowania żłobków miejskich w Inowrocławiu za 2013
r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej,
 zapytania i dyskusja.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na
lata 2014-2020:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
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objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020:


jak w punkcie 10.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatności za pomoc w formie
gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Inowrocławiu:
 jak w punkcie 10.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
dokonanej w zakresie remontów i inwestycji przeprowadzonych w szkołach
w 2013 r.:
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
14. Wolne wnioski i informacje bieżące.
15. Zakończenie obrad.
Ad. 3 Przyjęcie protokółu XXXVIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Sekretarzem obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej była pani radna Magdalena Waloch,
która jeszcze nie dotarła.
Proszę w związku z tym o sprawdzenie, czy protokół z ubiegłej sesji jest podpisany
przez panią sekretarz.
Piotr Eichstaedt – Naczelnik Biura Rady Miejskiej:
Tak, protokół jest podpisany.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Zgodnie z informacją przekazaną mi przez Naczelnika Biura Rady Miejskiej, pani
sekretarz protokół podpisała i nie wnosiła do niego żadnych uwag.
W związku z tym, pozwolę sobie w Jej imieniu, poddać pod głosowanie wniosek
o przyjęcie protokółu.
Kto z Państwa jest za tym, aby przyjąć bez uwag protokół XXXVIII sesji Rady
Miejskiej Inowrocławia z 16 grudnia 2013 r.
głosowanie:

za – 20, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.

Rada protokół przyjęła.
Ad.4. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Waldemara Kwiatkowskiego.
Czy są inne propozycje?
Nie widzę.
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Czy pan radny wyraża zgodę?
Waldemar Kwiatkowski – radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

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

Proszę sekretarza obrad o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji, szczególnie
podczas głosowań.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia (załącznik nr 4 do
protokółu).
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.5.

Ad.6. Interpelacje i zapytania.
Interpelacje i wykaz złożonych przez radnych interpelacji i zapytań stanowi
załącznik nr 5 (plik) do protokółu.
Interpelacje na sesji odczytali nw. radni:
Halina Peta, Jarosław Mrówczyński, Zdzisław Błaszak, Janusz Radzikowski, Maciej
Szota, Jacek Olech, Grzegorz Kaczmarek, Rafał Lewandowski, Ryszard Rosiński,
Andrzej Kieraj, Waldemar Kwiatkowski.
Po złożeniu i wygłoszeniu interpelacji, na niektóre z nich, ogólnych odpowiedzi,
udzielił pan Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia oraz Stanisław
Kowalewski – Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Szczegółowe odpowiedzi na interpelacje i zapytania, zgodnie ze Statutem Miasta,
zostaną udzielone na piśmie.
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 (materiał
stanowi załącznik nr 6 do protokółu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
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 zabrali radni: Andrzej Kieraj, Ryszard Rosiński.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Pani Skarbnik poruszyła temat znajdujący się w punkcie III. uzasadnienia dotyczący
poszerzenia zakresu upoważnień dla Prezydenta Miasta Inowrocławia o zadanie
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„utrzymanie dróg”. Proszę jednak o konkretne i szersze wyjaśnienie tego punktu. Czy
jest już zrobiony jakiś konkretny projekt? Jak będą kształtowały się koszty? Jakiej
konkretnie drogi ma to dotyczyć?
Ryszard Rosiński – radny RM:
Na str. 6, w pkt. I, ppkt. 2) w uzasadnieniu znajduje się zapis: „… przyjęciem dotacji
na realizację umowy partnerskiej na rzecz realizacji Programu Rewitalizacji
Społecznej pt. „Razem łatwiej”…”.
Proszę o poszerzenie informacji, dotyczącej zakresu i przedmiotu tego projektu.
Kwota 1 004 854 zł, która ma wpłynąć do budżetu, jest bardzo znaczącą.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Na str. 4 projektu uchwały jest wymienione jakie pozycje będą się składać na
realizację tego projektu. Tą jednostką wiodącą w realizacji projektu będzie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, a partnerami będą Terenowy Komitet Ochrony Praw
Dziecka i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. O szczegóły poproszę panią Dyrektor
Kalinowską.
Jadwiga Kalinowska – Dyrektor MOPS:
Tytuł projektu: „Razem łatwiej”. Przygotowanie jego było możliwe dzięki temu, że
Miasto Inowrocław posiada program rewitalizacji i realizuje go od wielu lat. Tym
samym projekt, o którym mowa, mieści się w granicach rewitalizacji szerzej pojętej.
Obejmuje rewitalizację społeczną. Działania skierowane będą do osób zamieszkałych
w rejonach objętych rewitalizacją lub w najbliższym otoczeniu. Przez najbliższe
otoczenie można rozumieć zatem, okolice będące w bezpośrednim otoczeniu. Ogółem
przewiduje się 166 beneficjentów. Jednak imprezy o charakterze ogólnym,
adresowane będą do całej społeczności terenów objętych rewitalizacją. Podam tylko
tyle, że piknik planujemy zorganizować na Stadionie przy ul. Orłowskiej, na około
500 osób. Natomiast konferencję promującą Miasto, na 360 osób. Nie sposób, abym tu
i teraz przedstawiała Państwu wszystkie zadania, które będą realizowane w ramach
projektu. Zajęłoby to stanowczo za dużo czasu. Powiem tylko tyle, że będą
adresowane zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci, i młodzieży oraz osób starszych
i niepełnosprawnych.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jeśli to wszystko, to zamykam punkt zapytania i dyskusja. Przystępujemy do
głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw –0 , wstrzym. się –6) podjęła
uchwałę nr XXXIX/540/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Inowrocławia na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
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Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Czy nie nastąpiła pomyłka w głosowaniu? Są radni, którzy nie chcą wprowadzenia do
budżetu miliona złotych dla mieszkańców Inowrocławia, pozyskanych z zewnątrz? Są
to radni SLD i radny Jacek Olech. Podaję to do protokółu. Nie jesteście Państwo za
wprowadzeniem tych pieniędzy do budżetu, aby umożliwić poprzez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i współpracujące z nami podmioty tj. Terenowy Komitet Praw
Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, tych pieniędzy dla Inowrocławian,
dla tych młodych i dla tych starszych, bez złotówki z naszego budżetu? Czy nie jest to
jakaś pomyłka? Jest to nieprawdopodobne.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę o dokonanie korekty głosowania. Za przyjęciem uchwały było 15 radnych,
a nie 17 radnych, przy 6 wstrzymujących, przeciwnych głosów nie było.
Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy
al. 800-lecia Inowrocławia (materiał stanowi załącznik nr 8 do protokółu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały wraz z mapą i uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Mieszkaniowych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – , wstrzym. się –) podjęła
uchwałę nr XXXIX/541/2014 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy al. 800-lecia Inowrocławia.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Ad. 9 Informacja na temat funkcjonowania żłobków miejskich w Inowrocławiu
za 2013 r. (Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił szczegółowo „Informację na temat funkcjonowania żłobków miejskich
w Inowrocławiu za 2013 r.”.
Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej jednogłośnie przyjęła przedstawioną
Informację.
Zapytania i dyskusja:
Głos zabrali radni: Filomena Deskiewicz, Andrzej Kieraj.
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Filomena Deskiewicz – radna RM:
Materiał został przygotowany bardzo szczegółowo, przejrzyście i dokładnie.
W pełni odzwierciedla pracę naszych żłobków. Wierzę, że praca się dobrze tam
układa, i że nasze dzieci mają tam odpowiednią opiekę.
Chciałabym zapytać, ile wynosi w tej chwili opłata, czy rodzice płacą więcej, czy
mniej, ile przeciętnie?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Chciałbym, żeby zostały rozwiane moje wątpliwości, które zgłaszałem już na
posiedzeniu Komisji Zdrowia. Chodzi mi o podanie konkretnie procentowo, ale
i w liczbach bezwzględnych, ilu rodziców płaci za pobyt dziecka w żłobku poniżej
poprzednio przyjętej opłaty tj. 200 zł, a ilu rodziców ponosi już wyższe koszty od
tych, ustalonych poprzednio.
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Odpowiadam na pytanie pani radnej Deskiewicz.
Opłata w tej chwili wynosi 1,70 zł za każdą godzinę i 4,30 zł wyżywienie. To przy
założonych 7 godzinach pobytu dziecka w żłobku, dzienna opłata wynosi 11,90 zł.
Gdyby dziecko było w żłobku 7 godzin dziennie przez 21 dni roboczych, byłaby to
kwota 226 zł. Poprzednio czesne wynosiło 200 złotych.
Polecam pani radnej analizę str. 14 i 15, gdzie mamy podany koszt utrzymania dziecka
netto. W 2012 r. było to 1 504 zł, a w tym roku jest to 1 889 zł. Zatem wzrosła kwota.
Natomiast, gdybyśmy popatrzyli na dochody, czyli te pieniądze, które wpływają
z opłat, to ta kwota ze 128 000 zł, zmniejszyła się do 105 000 zł. Realnie zatem
rodzice płacą mniej. To widać. Liczby nie kłamią.
Jeśli chodzi o zapytanie pana radnego Kieraja, procentowy układ już był
przedstawiony na posiedzeniu Komisji Zdrowia, ale pozwolę sobie jeszcze raz
dokładnie przytoczyć.
Jak wyglądają te realne opłaty?
do 100 złotych – dotyczy 8 dzieci, co stanowi 8%,
od 100 do 200 zł – dotyczy 35 dzieci, to jest 35,4%,
od 200 do 300 zł – dotyczy 29 dzieci, to jest 29,3%,
od 300 do 400 zł – dotyczy 26 dzieci, to jest 26,3%,
powyżej 400 zł – dotycz jednego dziecka, to jest 1%.
Tak to wygląda w układzie procentowym.
Przypomnę jeszcze, że rodzice płacą za realny czas pobytu dziecka w żłobku.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jeśli to wszystko, to zamykam punkt zapytania i dyskusja. Przystępujemy do
głosowania.
Za przyjęciem informacji głosowało 22 radnych.
Ogłaszam 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
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Ad.10

Rozpatrzenie
projektu
uchwały
w
sprawie
ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (materiał stanowi
załącznik nr 11 do protokółu).

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Mam trzy uchwały, które są konsekwencją tego samego działania.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Panie Naczelniku, czy my możemy poprosić pana o przedstawienie wszystkich trzech
uchwał w jednym wystąpieniu?
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Tak, tylko że w trzeciej uchwale powołujemy się na pierwszą uchwałę, którą Państwo
dopiero podejmiecie.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Głosowanie będziemy prowadzić oddzielnie. Chodzi o samo przedstawienie.
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Tak. Chciałbym tylko jeszcze przy trzeciej uchwale zabrać głos.
Uzasadnienie jest jedno dla wszystkich trzech uchwał.
Przedstawił projekty trzech uchwał wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała
przedstawione trzy uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe trzy uchwały.
Zapytania i dyskusja:
Głos zabrał radny: Andrzej Kieraj.
Andrzej Kieraj – Radny RM:
Martwić może tylko jedna kwestia, a mianowicie to, że po raz kolejny ceduje się od
góry pewne sprawy, których konsekwencje będzie ponosił samorząd przez zwiększone
koszty. W związku z tym mam pytanie, o ile więcej będzie musiała dokładać kasa
miejska do kwestii związanych z ostatnimi decyzjami Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2013 r. Tutaj, w tym zakresie, będziemy ponosili coraz większe koszty.
Łatwo sięgać do cudzej kieszeni, gorzej jest zapewnić te pieniądze samorządom,
a przede wszystkim ludziom potrzebującym tej pomocy.
Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
W świetle istniejącego porządku prawnego nie wzrastają, przynajmniej na dzień
dzisiejszy, nie można określić, że wzrastają koszty udziału Miasta w programie
dożywiania. Jeśliby zwrócić uwagę na nieobowiązującą już ustawę, to udział każdej
gminy w programie rocznym wynosi 40%. Dopiero na wniosek, szczególnie
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uzasadniony, Wojewoda może obniżyć udział własny gminy, jednak zachowuje go na
poziomie nie mniejszym jak 20% ogólnej wartości programu. Te reguły utrzymuje
uchwała Rady Ministrów. Biorąc jednak pod uwagę to, że nie jest to ustawa, a zatem
nie jest to dokument prawny, na który możemy się powoływać wydając decyzje
administracyjne, niezbędne jest wywołanie tych trzech uchwał. Jedna ma charakter
szczególny. Dotyczy środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i nieznaczącej grupy
osób, bo na dzień dzisiejszy 11 z nich korzysta z dopłat do posiłków. Ogólnie roczna
wartość projektu dożywiania kształtuje się na poziomie 2.400.000,00 zł, a udział
Wojewody w zeszłorocznych kosztach wynosił prawie dwa miliony złotych. W tym
roku chodzi o podobną kwotę. Miasto czyniło i czynić będzie starania, aby udział
środków własnych gminy był na tym poziomie co w roku minionym. Wszystko jednak
zależeć będzie od rzeczywistych środków, jakimi Wojewoda Bydgoski będzie
dysponował na realizację programu. Trudno jest nam wypowiadać się
w kwestii nienależącej do nas. Mamy jednak nadzieję, że udział ten będzie ostatecznie
kształtował się na tym samym poziomie.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jeśli to wszystko, to zamykam punkt zapytania i dyskusja. Przystępujemy do
głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –0) podjęła
uchwałę nr XXXIX/542/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (materiał stanowi załącznik nr
13 do protokółu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił w punkcie 10.
Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej:
Przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w punkcie 10
porządku obrad.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów w punkcie 10.
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W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –0) podjęła
uchwałę nr XXXIX/543/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatności za pomoc w formie
gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
w Inowrocławiu (materiał stanowi załącznik nr 15 do protokółu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia
Proszę o wpisanie w uzasadnieniu na stronie 3, w akapicie 1, w linijce 6, numeru
uchwały: „XXXIX/542/2014” i w następnej linijce 7, datę jej podjęcia - „27 stycznia
2014 r.”.
Pan Naczelnik przedstawił uzasadnienie uchwały w punkcie 10 porządku obrad.
Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej:
Przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w punkcie 10
porządku obrad.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów w punkcie 10.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –0) podjęła
uchwałę nr XXXIX/544/2014 w sprawie odpłatności za pomoc w formie gorącego
posiłku dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z kontroli dokonanej w zakresie remontów i inwestycji
przeprowadzonych w szkołach w 2013 r. (materiał stanowi załącznik
nr 17 do protokółu).
Magdalena Łośko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
Zwracam się z prośbą o przyjęcie projektu uchwały dotyczącej kontroli dokonanej
w zakresie remontów i inwestycji prowadzonych w szkołach w roku 2013.
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Zespół kontrolny dokonał analizy dokumentów. Kontrola obejmowała swym
zasięgiem m.in.: budowę szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna
Szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz przy Szkole Podstawowej nr 4. Pozostałe
remonty to naprawy bieżące m.in.: w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej
nr 4 i Szkole Podstawowej nr 11.
Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Dokumentacja
prowadzona była zgodnie z prawem. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie niniejszego
sprawozdania.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami za, przeciw – 0, wstrzy. się – 0) podjęła
uchwałę nr XXXIX/545/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli dokonanej
w zakresie remontów i inwestycji przeprowadzonych w szkołach w 2013 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokółu.
Ad.14. Wolne wnioski i informacje bieżące.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Miło mi poinformować Państwa, że inowrocławianin, młody człowiek Norbert
Kobielski, zawodnik nowopowstałego Miejskiego Klubu Sportowego Inowrocław,
25 stycznia br. został halowym mistrzem Polski juniorów młodszych w skoku wzwyż.
Zawody odbyły się w Spale. Norbert skoczył 2,02 m. Trenerami Norberta są: Dariusz
Niemczyn oraz Waldemar Kwiatkowski, obecny tutaj radny inowrocławski (oklaski).
Norbert jest już w kadrze wojewódzkiej juniorów i po zdobyciu mistrza Polski został
powołany do kadry narodowej Polski. To jest pierwszy sukces. Cieszę się, że prawie
wszyscy radni klaszczą w tym momencie. Jest to pierwszy człowiek, który takie efekty
uzyskał, trenując również na wyremontowanym przez nas Stadionie przy
ul. Wierzbińskiego 2.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chciałbym przekazać dwie informacje:
Następną sesję przewiduję na 24 lutego 2014 r. W statutowym terminie materiały
na sesję będą do odbioru w skrzynkach na korespondencję oraz zostaną przesłane
drogą e-mailową do osób, które wyraziły taką wolę.
Mam prośbę do wszystkich radnych, ale szczególnie do Przewodniczących
Komisji. Patrząc na protokóły niektórych Komisji prosiłbym, aby sięgnąć i odświeżyć
też w pamięci zakres kompetencyjny poszczególnych Komisji. Nie powinny pojawiać
się tam tematy, które nie należą do zakresu działania danej Komisji. Proszę
o zwrócenie na to uwagi.
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Ad.15. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XXXIX sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1130 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Sekretarz obrad:
Waldemar Kwiatkowski

Protokółowała: Maria Legwińska
Do protokołu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.
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