BRM.0002.2.2.2014

P r o t o k ó ł nr XL/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 24 lutego 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 900 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 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 protokółu.
Nieobecna na sesji:

Halina Peta.

Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM.

Sekretarz obrad:

Zdzisław Błaszak.

Ad. 2. Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
Polskiej panu Jean-Pierre Descan – współzałożycielowi Stowarzyszenia
Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu (plik dokumentów
związanych z nadaniem odznaczenia stanowi załącznik nr 3 do protokółu)
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia
pana Ryszarda Brejzy z dnia 7 września 2012 r., Wojewoda Kujawsko –
Pomorski pani Ewa Mes, wystąpiła za pośrednictwem Ministra Spraw
Zagranicznych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Krzyża
Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla pana Jean-Pierre’a
Descana. W związku z tym faktem bardzo proszę panią Wojewodę Ewę Mes
o wystąpienie.
Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski:
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, wielce szanowny gościu dzisiejszej
sesji – panie dyrektorze Descan, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dzień
dzisiejszy w województwie kujawsko – pomorskim jest niezwykły. Jeszcze
bardziej niezwykły jest w Inowrocławiu. Jako Wojewoda, w imieniu Prezydenta
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wręczę dzisiaj obywatelowi niepolskiemu wysokie odznaczenie, jakim jest
Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Daje się je ludziom
wielkim – ludziom, którzy widzą drugiego człowieka – człowieka, który
potrzebuje pomocy, często sam sobie nie radzi ze swoją niesprawnością
i za przykładem pana Descan i pani Przewodniczącej Stowarzyszenia „Flandria”
– zresztą całego zespołu – pokazaliśmy, jak można pomagać ludziom, którzy
potrzebują tej pomocy. Zresztą obecność pana Przewodniczącego na wózku jest
tego wielkim dowodem. Powiem, że jako województwo kujawsko – pomorskie
dostrzegamy ten problem. Byliśmy jedynym regionem w kraju, który dokonał
takiego podsumowania w formie konferencji „Miejsce niepełnosprawnego
w życiu społecznym”. Również poprzez Wojewódzką Komisję Dialogu
Społecznego uznaliśmy, że obecność osób niepełnosprawnych i ich głos
po to, aby znaleźli się również w tej sferze publiczno – społecznej, jest bardzo
istotny. Od 2012 r. przedstawiciele osób niepełnosprawnych są pełnoprawnymi
członkami Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Twierdzę, że jest to
tak, jak powinniśmy postąpić, bo pokazanie swojej niepełnosprawności
i okazanie swojej chęci bycia czynnym zawodowo, społecznie, w życiu
politycznym – jest to bardzo ważne. Stąd dzisiejsza chwila, kiedy będę wręczała
wielkie odznaczenie, jest dowodem na to, że problem wzajemnej pomocy
to wielka sprawa. I chciałabym, żeby w każdym regionie mojego województwa
osoby te, które potrafią dziś pomóc, potrafiły się tym dzielić. Wielka rola pana
Prezydenta tego miasta, pana Przewodniczącego i również stowarzyszenia
„Flandria”, które tutaj działa, bo uczymy się od naszych kolegów z Belgii,
w jaki sposób należy zauważać i służyć swoją pomocą osobom, które tej
pomocy potrzebują. Panie dyrektorze Descan, proszę przyjąć ode mnie moje
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w tym, co pan czyni dla
drugiego człowieka. A tak jak już dzisiaj panu na ucho powiedziałam – jest pan
dzisiaj królem dzisiejszego dnia. I oby zawsze takich chwil mogliśmy
przeżywać jak najwięcej. Dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, dobrego
pobytu tu w naszym kraju, w naszym regionie i oby służyć drugim ludziom,
którzy potrzebują pomocy było taką codziennością, której my wszyscy musimy
się nauczyć. Wszystkiego dobrego.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Za chwilę nastąpi odczytanie postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu, w związku z czym
bardzo proszę Państwa o powstanie.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r.
o nadaniu orderów. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach odznaczony zostaje obywatel Królestwa Belgii za wybitne
zasługi w rozwijaniu polsko – belgijskiej współpracy w dziedzinie ochrony
zdrowia i opieki społecznej Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
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Rzeczypospolitej Polskiej pan Jean-Pierre Descan. Podpisał Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Bardzo proszę panią Wojewodę Ewę Mes o wręczenie orderu oraz legitymacji.
Wysoka Rado, szanowni państwo chciałbym poprosić teraz o zabranie głosu
pana Koena Haverbeke – przedstawiciela rządu Flandrii.
Koen Haverbeke
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Wojewodo, Szanowny Panie
Prezydencie Miasta Inowrocław. Szanowni Państwo, ja niestety nie mówię
bardzo dobrze po polsku, ale spróbujmy.
Szanowni Państwo, czuję się niezwykle zaszczycony, że mogę być obecny
na dzisiejszej uroczystości w Inowrocławiu, zorganizowanej na cześć jednego
z najbardziej aktywnych Flamandów w Polsce i tym samym po raz kolejny
odnieść się do projektu „Flandria”. Waga, jaką rząd Flandrii przywiązuje
do tego projektu jest znacząca. Przez lata Flandria zainwestowała ok. pół
miliona euro w to wspaniałe przedsięwzięcie. W ubiegłym roku nasz Minister
Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny pan Jo Vandeurzen przyjechał
do Inowrocławia, aby wziąć udział w ceremonii położenia kamienia węgielnego
pod nowy budynek Stowarzyszenia „Flandria”. Każdy związany z projektem
„Flandrii” bez wątpliwości przyzna, że nie ujrzałby on światła dziennego bez
zaangażowania, stałego wsparcia i wytrwałości Jean-Pierre’a Descana.
Po raz pierwszy spotkałem się z Jean-Pierre’em około 20 lat temu, wkrótce
po rozpoczęciu flamandzkiego programu współpracy dla Europy środkowej
i wschodniej. Nasze spotkania zwykle były raczej krótkie, jako że Jean-Pierre
był stale zajęty projektami w regionie. Jean-Pierre dał się poznać jako człowiek
bardzo lojalny, o ogromnej wiedzy na temat regionu, z radością odnajdujący się
w nowych okolicznościach, a przede wszystkim wytrwale dążący
do postawionych sobie celów. Właśnie dlatego udało mu się być tak
skutecznym. Biorąc to pod uwagę, jestem niezmiernie szczęśliwy, że ten
wysiłek został nagrodzony, jakże prestiżowym odznaczeniem Krzyża
Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. I z całego serca mu
gratuluję. Korzystając z okazji chciałbym również podziękować pani doktor
Inezie Sikorskiej – znanej nam wszystkim jako znakomita Prezes
Stowarzyszenia „Flandria” oraz wspaniała osoba, która tak przyczyniła się
do zainicjowania dzisiejszego wydarzenia. Jestem jej za to bardzo wdzięczny.
Pani Wojewodo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
– dla mnie ta ceremonia jest szczególna nie tylko dlatego, że została
zorganizowana na cześć mojego dobrego przyjaciela Jean-Pierre’a, ale także
dlatego, że jest to moja ostatnia wizyta w waszym pięknym mieście. Za kilka
tygodni opuszczę Polskę, aby przyjąć nowe obowiązki jako przedstawiciel rządu
Flandrii w Berlinie. Dziewięcioletni pobyt w tym samym kraju jest wyjątkowo
długi w pracy dyplomaty, ale muszę przyznać, że były to najbardziej
fascynujące i przyjemne doświadczenia. Polska, w której żyjemy dzisiaj nie
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może być w żaden sposób porównywana z Polską, jaką zastaliśmy w momencie
naszego przyjazdu w 2005 r. Wielokrotne wizyty w Inowrocławiu i wielu
interesujących ludzi, których spotkaliśmy wywarli znaczący wpływ na
niezwykle pozytywne wrażenie i wspomnienia, jakie sobie zabierzemy
wyjeżdżając z Polski. Korzystając z okazji pragnę wam wszystkim bardzo
serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę teraz o zabranie głosu beneficjenta dzisiejszego Krzyża Kawalerskiego
pana Jean-Pierre’a Descan.
Jean-Pierre Descan:
Bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, bo ja bardzo źle mówię po polsku,
ale dzisiaj to nie jest tylko problem językowy, ale też problem emocjonalny
troszeczkę, bo prawdę mówiąc, to jest dla mnie niesamowity honor, że w tym
mieście mogę dostać medal, takie gratulacje dla tej pracy, która jest robiona, ale
która nie jest tylko moją pracą. Pierwsza sprawa – ja gratuluję miastu
Inowrocław, gdzie rozpoczynałem 20 lat temu, który był zawsze trochę też
moim miastem. Wiem, że ten honor tutaj jest dla zagranicy – człowiek, który
coś robi dla Polski, ale ja się czuję troszeczkę też Polakiem. Obecna dyskusja
o służbie zdrowia, o społeczeństwie – to jest o moich kolegach z „Flandrii”
i spoza „Flandrii”. Czuję się też włączony w dobre rzeczy, które są – dzisiejsze
olimpijskie sukcesy dla Polski – to też są sukcesy, które ja czuję, bo Belgowie
tam nie mają żadnych sukcesów. Ja też czuję te tragedie, które są w Polsce,
te dobre strony. Niestety problemy, których kilka jest – to ja też czuję tak samo,
jak w domu w Flandrii, tak i w Polsce i akurat najwięcej tu w Inowrocławiu.
Muszę podziękować wielu ludziom i na pewno zabraknie na to czasu – Państwo
musieliby być tu do wieczora i słuchać tego wystąpienia. Pierwsza sprawa –
bardzo dziękuję pani Wojewodzie za poparcie naszych projektów i też za
tradycyjne poparcie województwa. Dziękuję oczywiście naszemu konsulowi
honorowemu Belgii, który jest tutaj i naszemu przedstawicielowi flamandzkiego
rządu. Chcę podziękować wam wszystkim, bo Inowrocław jest na pewno
szczególnym miastem. Pokażę was jako miasto zdrowia, bo wszyscy wiedzą jak
tu jest – wszyscy znają projekt Solanki i sprawy zdrowia. Mogę nawet mówić,
że tu jest polska stolica dla pacjentów. We „Flandrii” w pierwszej kolejności jest
organizacja dla pacjentów i my włączyliśmy tu nie tylko leczenie, ale też
profilaktykę i prawo pacjentów. I dlatego Inowrocław jest dla nas stolicą
zdrowia w Polsce. Przepraszam za te słowa, wiem – Bydgoszcz będzie drugą
stolicą, ale startujemy tu w Inowrocławiu. Przy okazji chciałbym podziękować
bardzo wielu ludziom, jeżeli mogę – kilku osobom, których tu spotkałem
pierwszy raz. Dziękuję panu Prezydentowi Miasta, bo Ryszard był –
przepraszam, mogę mówić Ryszard, bo taki długi czas się znamy? Ja pamiętam
nieraz w Brukseli był w hotelu, nienajlepszy standard, bo nie robiliśmy jeszcze
takich dużych projektów w tamtym momencie, ale my tam pół nocy
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rozmawialiśmy o historii – i pan Ryszard i ja jesteśmy historykami –
i o przyszłości tego kraju, o ideach, projektach, pomysłach, że wrócimy tutaj
do Inowrocławia i zrobimy coś konkretnego.
Bardzo dziękuję Inezie i Janinie – dwóm osobom od bazy socjalnej w tym
mieście i w szpitalu, które rozumieją tą wizję takiego stowarzyszenia
wzajemnego i budują takie stowarzyszenie w Inowrocławiu.
Chcę podziękować również Koen’owi – naszemu reprezentantowi
flamandzkiego rządu w Polsce, który wykonuje tak fantastyczną pracę dla tego
miasta i regionu i pokazuje, jak ważna jest dla nas ta współpraca. To nasz
najlepszy ambasador – nie tylko dla Flandrii, ale też dla regionu
i Stowarzyszenia. „Flandria” jest organizacją wzajemną, jak pani Wojewoda już
mówiła, która wspiera tych najbiedniejszych i chorych ludzi, która próbuje też
zrobić taki system wzajemności w Polsce. Dzisiaj jest dyskusja o takim
europejskim statucie wzajemności i będzie to bardzo podobne
i akceptowane przez Komisję Europejską przed wyborami. To inowrocławskie
stowarzyszenie może być pierwsze w Polsce z takim europejskim statutem.
A już dzisiaj jest spółdzielnia europejska, która też ma bazę w Inowrocławiu –
pierwsza w Polsce Spółdzielnia Europejska. Myślę, że to pokaże, jak
Inowrocław jest blisko Europy. Bardzo chętnie będę też waszym
przedstawicielem w różnych sprawach w Brukseli, w Unii Europejskiej – nie
tylko zdrowia. Na pewno mam dalszy wspaniały kontakt tutaj – spędzam swój
wolny czas tutaj, spotykam ludzi i buduję dalej projekty. Bardzo wam dziękuję,
to jest niesamowity honor dla mnie, być tu z takiej okazji. Bardzo, bardzo
dziękuję.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczacy RM:
Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jos’a Kesenne.
Jos Kesenne:
Szanowni Państwo, pani Wojewodo, panie Prezydencie, panie Przewodniczący,
wszyscy tu zgromadzeni. Nasza organizacja Chrześcijańska Kasa Chorych, nasz
Prezydent – jesteśmy wszyscy bardzo dumni mając takiego pracownika
w zespole, jakim jest Jean-Pierre Descan. Jest to dla nas szczególne
wyróżnienie, szczególny honor, że został on w taki sposób uhonorowany przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy spotkałem się z Jean-Pierre’em
Descanem w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, nawet nie wyobrażałem
sobie, że znajdzie się on w takim miejscu. Nasze stowarzyszenie Chrześcijańska
Kasa Chorych w Belgii bardzo docenia zaangażowanie Jean-Pierre’a
w działania, które są podejmowane w Polsce – zwłaszcza, że to właśnie polskie
organizacje, polskie środowisko poprosiło go o pomoc i zaangażowanie w tej
dziedzinie. Głównym zadaniem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”
jest rozwijanie solidarności międzyludzkiej tutaj w Polsce. Wiąże się to
z szeregiem różnego rodzaju działań, m.in. rozwojem sklepów medycznych,
wypożyczalni sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych, osób
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długoterminowo chorych, rozwojem opieki długoterminowej dla osób chorych,
pozostających w domu, również dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale
również ostatni – wcale nie najmniej ważny punkt – rozwój całego ruchu
wolontariackiego. Żeby móc osiągnąć ten cel, żeby móc rozwijać te wszystkie
działania, konieczna była współpraca – bez tej współpracy nie byłoby to
możliwe – współpraca z panią Inezą Sikorską, z panią Janiną Czerwińską,
Agnieszką Wasińską. Chciałbym podziękować wszystkim tym osobom
za zaangażowanie. W najbliższej przyszłości obecność „Flandrii” zarówno
w Polsce, jak i w Belgii będzie jeszcze bardziej widoczna, jeszcze bardziej
dostrzegalna. W zeszłym roku minister zdrowia i spraw wewnętrznych rządu
flamandzkiego Johan Vandeurzen był tutaj obecny w celu położenia kamienia
węgielnego pod budowę nowego budynku Stowarzyszenia, był pod ogromnym
wrażeniem, był bardzo zaskoczony tym, jakie warunki i działania zastał.
Chciałbym na koniec jeszcze raz serdecznie podziękować Prezydentowi
i władzom Inowrocławia, pani Wojewodzie i władzom województwa
i wszystkim tym osobom, które pomagają w realizacji tych działań. Dziękuję
bardzo.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę jeszcze o zabranie głosu Prezydenta Miasta Inowrocławia pana Ryszarda
Brejzę.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Pani Wojewodo, Szanowni Państwo – Jean-Pierre Descan wspomniał o takiej
rozmowie – ta rozmowa o podłożu historycznym, skutkach politycznych z kolei,
organizacyjnych, odbyła się na początku lat dziewięćdziesiątych, to nie było
kilka lat temu. Odbyła się w Bydgoszczy, w siedzibie Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, dziś w sąsiedztwie gabinetu pani Wojewody – tam
się wiele rzeczy wspaniałych rodziło. Ale może tak od początku. Od początku,
moi drodzy, to był okres transformacji ustrojowej, dużej niepewności, jak będzie
Polska wyglądała w kolejnych latach bardzo burzliwego okresu – tu pamięcią
możemy sięgnąć wstecz. I kiedyś wiele lat temu – bo kilkaset lat temu – do
Polski przybywali Flamandowie – mieszkańcy Flandrii, sami osiedlając się tu
niedaleko, w dorzeczu Wisły, budując instalacje wodne, zagospodarowując
mokradła, to byli Menonici. Ślady po tym osadnictwie pozostały do dzisiaj.
Gdyby nie II wojna światowa, to prawdopodobnie dalej potomkowie menonitów
sprzed kilkuset lat zamieszkiwaliby, ale to jest tylko pewna refleksja, oczywiście
historyczna. Kiedy rozpoczęła się transformacja ustrojowa, to do Polski przybyli
jeszcze raz Flamandowie w postaci jeszcze wówczas, nie dyrektora – jeszcze
pracownika Jean-Pierre’a Descana, który w 1993 r. zaoferował w imieniu
Flandrii organizację szkoleń dla samorządowców w województwie kujawsko –
pomorskim dzisiejszym, a wówczas w województwie bydgoskim, toruńskim
i włocławskim. Co ciekawe, ten sposób Jean-Pierre Descan wyznaczył granice
województwa kujawsko – pomorskiego, które powstało z dniem 1 stycznia 1998
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r. I to jest pierwsza taka refleksja. Druga – w wyniku tego udanego szkolenia,
jak i również wizyty studyjnej w Belgii, gdzie mieliśmy możliwość przyjrzeć
się, jak funkcjonuje samorząd, na jakich zasadach prawnych, jak wygląda
planowanie, powstał z inicjatywy pani Inezy Skrzypiec-Sikorskiej pomysł
powstania Kasy Chorych, jak to wówczas nazywaliśmy, stowarzyszenia pomocy
dla osób niepełnosprawnych na zasadzie ubezpieczeń. Gdzie? Zadbaliśmy o to,
żeby to było w Inowrocławiu. Jean-Pierre przychylił się do tej propozycji i takie
były początki „Flandrii” – centrum stowarzyszenia na cały kraj. Bo niejeden
może się dziś dziwić po tylu latach, dlaczego to jest Inowrocław akurat? Skąd
ten Inowrocław się wziął? Po Warszawie, Bydgoszczy – ponownie chylę czoło
pani Wojewodo – jest ten Inowrocław. Przede wszystkim – wielka chwała
i chylę tutaj czoło swoje przed przedstawicielami Flandrii, że zechcieli swoje
środki i swoją misję związaną z pomocą po transformacji ustrojowej skierować
do Polski, a tu w Polsce – do Bydgoszczy i Inowrocławia, do naszego regionu.
To tak nie musiało być. Po drugie – dzięki działalności Jean-Pierre’a Descana
wielu ludzi w Inowrocławiu potrzebujących pomocy, uzyskało ją. Dzięki JeanPierre Descanowi dzisiaj w Inowrocławiu hasło „Flandria” – jakbyście się
zapytali przeciętnego mieszkańca Inowrocławia, tak samo i tu radnych – to
kojarzy się z możliwością udzielenia pomocy. Chcesz coś zakupić potrzebnego
dla chorych, wypożyczyć – idziesz do „Flandrii” po prostu. Z punktu widzenia
stylistycznego nie jest to ładne sformułowanie – zdaję sobie z tego sprawę – ale
idziesz do „Flandrii”. Jest miejsce, w którym możesz uzyskać pomoc. Mogą
tobie doradzić, a możesz i w większym stopniu skorzystać na tej pomocy.
Spartakiady międzynarodowe to Inowrocław – organizowane przez „Flandrię”.
Przez ten okres 20 lat zmieniła się sytuacja osób potrzebujących pomocy tu
w Inowrocławiu i jest to olbrzymia zasługa Stowarzyszenia „Flandria” i JeanPierre Descana. Kiedyś – i to mówią ludzie jeżdżący na wózkach, ale ci, którzy
przez 30-40 lat los ich związał z tym wózkiem – zostawali w domach, rzadko
mieli możliwość sięgnięcia po pomoc osób, które chciały im pomóc. Panowała
atmosfera takiego jakby zniechęcenia dla tolerowania osób chorujących, co
powodowało, że i oni zamykali się w sobie i zamykali się fizycznie w swoich
domach, mieszkaniach. Jak sięgniemy pamięcią wstecz, to przez tych 20 lat w
Polsce i tu w Inowrocławiu pod tym względem bardzo wiele się zmieniło na
korzyść. To nie znaczy, że jest idealnie, że jest bardzo dobrze, ale bardzo się
zmieniło na korzyść. I dzisiaj wypada o tym powiedzieć, że olbrzymie zasługi
w tym zakresie ma środowisko „Flandrii” na czele z Jean-Pierre’em Descanem.
Drogi przyjacielu – bądź przyjacielem Polski, nie korzystaj z ofert
jakichkolwiek tam we Flandrii, gdyby takie były zgłoszone dla Ciebie, żebyś
tam pozostał, działaj na rzecz Polski, działaj na rzecz Inowrocławia, bo kolejni
czekają również w tej kolejce. Nie tylko miasta w Polsce, ale również i na
wschodzie. Proszę państwa myślę w tym momencie o Ukrainie. Jak wiele przez
ten okres zmieniło się w Polsce, a nie musiało tak być, to proszę popatrzeć, ile
jeszcze musi się zmienić w tym sąsiednim państwie, o którym bardzo głośno jest
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od pewnego czasu, a też potrzebuje pomocy, tak jak kiedyś ze strony Flandrii
Polska korzystała, tak być może że również ze strony naszej – Polski.
Dziękujemy serdecznie, możesz zawsze liczyć również i na nasze wsparcie. Moi
kochani, pozwólcie, że podziękuję przedstawicielowi rządu Flandrii
odchodzącemu, o czym nie wiedzieliśmy wcześniej, który również tak pięknie
opanował język polski. Jest coś w tych Flamandach, że jak trochę pobędą
w Polsce, to zaczynają pięknie mówić również w języku polskim. Jest to coś
cudownego. Zyskaliśmy przyjaciół jako miasto i dbajmy o to, aby tak pozostało.
Jeszcze raz w imieniu mieszkańców Inowrocławia proszę przyjąć serdeczne
gratulacje. Wszystkiego dobrego.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy w związku z dzisiejszą
uroczystością zechcieli zabrać głos. Naszych przesympatycznych i przemiłych
gości zapraszam do przejścia do Sali Kominkowej, w której już wcześniej
mieliśmy okazję się spotkać i ogłaszam 15-sto minutową przerwę.
Po przerwie.
Ad. 3. Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Na sali sesyjnej Wysoka Rado mamy kworum, w związku z tym po przerwie
wznawiam obrady i przystępujemy do realizacji pkt 3 porządku obrad, tj.
propozycji zmian do porządku obrad. Bardzo proszę, czy Państwo mają jakieś
uwagi?
Jacek Olech – radny RM:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W ostatnich dniach trudne, przełomowe
chwile przeżywają nasi sąsiedzi, mieszkańcy Ukrainy, walcząc
z autorytaryzmem o pełną wolność, walcząc o kraj nowoczesny, proeuropejski.
Wspominał to zresztą w swoim ostatnim wystąpieniu również pan Prezydent
Ryszard Brejza. W ukraińskiej stolicy polała się krew, padli zabici, są ranni. My
Polacy dobrze wiemy, jak szczególnie tragiczny wymiar mają wojny, w których
naprzeciwko siebie stają rodacy. Dlatego też sądzę, że Rada Miejska
Inowrocławia, mając w pamięci dziejowe doświadczenia ziemi kujawskiej,
a także jej historyczne związki z dzisiejszą zachodnią Ukrainą, mogłaby wyrazić
pełną solidarność z kijowskim Majdanem i uczcić minutą ciszy pamięć
Ukraińców poległych w walce o lepszą ojczyznę, o co proszę.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo myślę, że wniosek naszego kolegi nie
wymaga przegłosowania. Proponuję uczcić minutą ciszy osoby, które straciły
życie na Ukrainie.
Minuta ciszy.
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jeśli nie ma innych propozycji, to stwierdzam, że będziemy pracować zgodnie
z przesłanym państwu wcześniej porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
panu Jean–Pierre Descan – współzałożycielowi Stowarzyszenia Wzajemnej
Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu.
3. Propozycje zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
5. Wybór sekretarza obrad.
6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia.
7. Interpelacje i zapytania.
8. 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.

9. Przedstawienie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 dyskusja.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały 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.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji przez Miasto Inowrocław projektu pn. „Inwestycja w przyszłość
bez ryzyka” oraz przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie:
 jak w punkcie 10.
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Inowrocław w celu realizacji Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
w ramach
Inowrocławskiego
Obszaru
Funkcjonalnego:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji Miasta,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.:
 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.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 r.:
 jak w punkcie 13.
15. 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.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
przygotowanej dokumentacji oraz zawartych umów realizowanych
w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa ulicy Skrytej”:
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
17. Wolne wnioski i informacje bieżące.
18. Zakończenie obrad.
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Ad. 4. Przyjęcie protokółu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę radnego Waldemara Kwiatkowskiego – sekretarza obrad XXXIX sesji
Rady Miejskiej o przedstawienie stosownej informacji.
Waldemar Kwiatkowski – radny RM:
Wniósł o przyjęcie bez uwag, protokółu XXXIX sesji Rady Miejskiej
Inowrocławia z 27 stycznia 2014 r.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zauważyć, że protokół
niezupełnie odzwierciedla w całości wszystkich spraw związanych
z przebiegiem poprzedniej sesji. Motywuję to tym, że po wystąpieniu pana
Prezydenta na poprzedniej sesji poprosiłem o głos ad vocem i nie uzyskałem
tego głosu jak zwykle, ale nie ma w ogóle wzmianki w protokóle, że takie coś
było. Jak to panie Przewodniczący jest z tą rzetelnością i odzwierciedleniem
przebiegu sesji? Dziękuję.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Nie wiem, bo nie ingeruję w protokoły. Protokoły są spisywane przez urzędnika,
są sczytywane zawsze przez sekretarza, ja podpisuję dopiero protokół panie
radny w momencie takim, w którym zostanie podpisany przez sekretarza obrad.
Jeżeli sekretarz obrad podpisał, to ja nie mam żadnych uwag też do tego
protokółu. Przypomnę państwu radnym, że protokół nie jest stenotypem naszej
sesji i nie ma tam rzeczywiście wszystkiego. Mimo obiekcji pana radnego
Kieraja poddaję pod głosowanie wniosek sekretarza.
głosowanie:

za – 16, przeciw – 1, wstrzym. się – 4.

Rada protokół przyjęła.
Ad. 5. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radnego Zdzisława Błaszaka.
Czy są inne propozycje?
Nie widzę.
Czy pan radny wyraża zgodę?
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

za – 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.

Proszę sekretarza obrad o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji,
szczególnie podczas głosowań.
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Ad. 6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia (załącznik nr 5 do
protokółu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Informację o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia, 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. 7. Interpelacje i zapytania
Interpelacje i wykaz złożonych przez radnych interpelacji i zapytań stanowi
załącznik nr 6 (plik) do protokółu.
Interpelacje na sesji odczytali nw. radni:
Jarosław Mrówczyński, Ryszard Rosiński, Grzegorz Kaczmarek, Jacek Olech,
Stanisław Skoczylas, Andrzej Kieraj, Rafał Lewandowski, Magdalena Łośko.
Po złożeniu i wygłoszeniu interpelacji, na niektóre z nich ogólnych odpowiedzi
udzielił pan Ryszard Brejza, Prezydent Miasta Inowrocławia. Szczegółowe
odpowiedzi na interpelacje i zapytania, zgodnie ze Statutem Miasta, zostaną
udzielone na piśmie.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 7 do protokółu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Jacek Olech, Andrzej Kieraj, Ryszard Rosiński, Filomena
Deskiewicz, Zdzisław Błaszak.
Jacek Olech – radny RM:
Chciałbym wskazać – na str. 14 w nagłówku powinno być „zmian w budżecie
na rok 2014” – proszę o poprawę. Pkt II zwiększenie wydatków, pkt 4 –
zabezpieczenie środków na koszty procesowe – zwiększenie o ponad 11 tys. zł –
czy można by było coś powiedzieć więcej, przybliżyć jakie to koszty rodzajowe,
z tytułu jakich procesów?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Mam pytanie do pani Skarbnik dotyczące w pkt I – „dochodów, zwiększenie o”
w pkt 2 jest przyjęcie niewydatkowanych środków niewygasających z 2013 r.
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w kwocie 41 173,96 zł – proszę o odpowiedź, czego dotyczą te środki, czy one
nie będą w ogóle wykorzystane, bowiem jeszcze do wykorzystania tych
środków jest troszeczkę czasu, a już dokonuje się takich zmian. Co z tego może
wynikać, czy one były niepotrzebnie zaplanowane i czego to konkretnie wobec
tego dotyczy. I następny pkt II – wydatki, zwiększenie, pkt 7 – zabezpieczenie
środków dotyczących realizacji zadania „Moje boisko Orlik 2012” (rozdział
92601 – Obiekty sportowe) – jest to kwota 195 710 zł. Moje pytanie brzmi –
jakich to konkretnie boisk będzie dotyczyło i co ma być w związku z tym na
tych boiskach robione?
Ryszard Rosiński – radny RM:
Chciałbym poprosić panią Skarbnik o przybliżenia zapisu w uzasadnieniu
ze str. 15 w pkt 2, że dokonano przesunięć w kwocie 102 200 zł na określone
działania. Chciałbym poprosić o szersze skomentowanie np. zapisu mówiącego
o zakupie energii w kwocie + 85 000 zł, a także na cele jako paragraf rodzajowy
4300 zakup pozostałych usług. Proszę o przybliżenie tych wydatków.
Filomena Deskiewicz – radna RM:
Na str. 14 pkt 5 zwiększenie wydatków – co się stało, że została zmniejszona
suma – 164 916 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli? Czy nauczyciele już
się teraz nie dokształcają, nie potrzebna jest ta suma? To dlaczego ona była
przedtem zaplanowana? Mi się wydaje, że nauczyciele robią podyplomowe
studia z różnych kierunków innych, bo wiadomo, że pracy w tej chwili nie ma
dla wszystkich nauczycieli w szkołach i to mi się wydaje troszeczkę dziwne.
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Częściowo moje pytanie zadał już wcześniej mój kolega klubowy radny Andrzej
Kieraj. Str. 14 pkt I ppkt 2 – przyjęcie niewydatkowanych środków
niewygasających z 2013 r. (rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe,
paragraf 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego). Pofatygowałem
się i wydrukowałem sobie uchwałę z dnia 16 grudnia 2013 r.
XXXVIII/525/2013 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia za rok 2013, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego wydatków.
I na str. 4 tej uchwały, jako załącznik nr 2 do uchwały szukam tych numerów,
paragrafów, działów, rozdziałów i nie mogę znaleźć. I w związku z tym
uprzejmie proszę panią Skarbnik – jak wcześniej pan radny Kieraj prosił –
o sprecyzowanie dokładnie, czego te środki dotyczyły, które były w budżecie
zeszłorocznym ujęte, a zadanie na kwotę 41 173,96 zł nie zostało zrealizowane.
Można by się też pokusić o taką tezę, czy to był tylko zapis, żeby na ten rok parę
złotych było więcej, czy to była sztuka dla sztuki. Proszę uprzejmie
o precyzyjną odpowiedź.
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Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
W projekcie uchwały proponujemy włączenie kwoty 41 173,96 zł jako środki
niewykorzystane z ubiegłego roku. Może najpierw odpowiem na uwagę pana
radnego Kieraja, że mamy jeszcze trochę czasu, bo 30 czerwca, to termin
ustawowy do wykorzystania tych środków i w tym zakresie ma pan rację. Ale
w tej uchwale były to środki zapisane z terminem 31 stycznia i ten termin już
minął – nie można ich wydatkować po tym terminie, dlatego musimy wystąpić
do państwa, żeby ponownie włączyć do budżetu, a dotyczą one bieżących
napraw w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Pytanie pani radnej Deskiewicz o zmniejszenie odpisu na doskonalenie
zawodowe nauczycieli – nauczyciele na pewno podnoszą swoje kwalifikacje
i tak jak rok temu ustawodawca zezwolił, by w tym roku budżetowym odpis ten
wynosił nie 1% a 0%. Nasze potrzeby w kwocie 164 916 zł są zaspokojone i nie
ma potrzeby zapewnienia 320 000 zł. W roku ubiegłym było 164 000 zł i były
sfinansowane wszystkie potrzeby i w tym roku tyle też pozostanie.
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków na koszty procesowe i na realizację
zadania „Moje boisko Orlik” – są to środki, które musimy zabezpieczyć
w związku z wyrokiem sądu, jaki zapadł. Odnośnie realizacji boiska na Rąbinie
przy ul. Kiełbasiewicza 7, sąd analizując dokumenty na podstawie wniosku
wykonawcy doszedł do wniosku, że zapłata musi nastąpić na rzecz generalnego
wykonawcy, a nie podwykonawców. Miasto będzie dochodzić wypłaconych
kwot od wykonawców. O szczegóły poproszę panią Naczelnik Hopcię.
Na zapytanie pana radnego Rosińskiego – w momencie tworzenia budżetu
na 2014 r. część wydatków dotyczących przedszkoli i oświaty zapisaliśmy
w rezerwie celowej, z uwagi na to, że będą one finansowane tzw. dotacją
przedszkolną. W miarę przychodzenia decyzji o tej dotacji, my będziemy
państwu proponować uruchomienie tych środków. Na tą chwilę jeszcze taka
decyzja nie przyszła, ale są potrzeby zgłoszone przez jednostki, że mają braki,
jeżeli chodzi o sfinansowanie wydatków rzeczowych i stąd prosimy o wyrażenie
takiej zgody w tym projekcie uchwały.
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
W kwestii boiska przy Gimnazjum nr 2 – otrzymaliśmy wyrok Sądu
Okręgowego w Bydgoszczy, który zasądza, ażeby Miasto Inowrocław spółce
Prestige, która była wykonawcą generalnym boiska przy tej szkole, zapłacić
kwoty wypłacone wcześniej podwykonawcom. W związku z tym musimy
dostosować się do wyroku sądu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 5)
podjęła uchwałę nr XL/546/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokółu.
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Ad. 9. Przedstawienie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego” (sprawozdanie
stanowi załącznik nr 9 do protokółu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Przedstawiła „Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 10 do protokółu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały 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.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny Stanisław Skoczylas.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Mam pytanie do pani Naczelnik związane z § 2 pkt 4, a dotyczącego pokrycia
kosztów przejazdu, zakwaterowania i zwrotów częściowych kosztów za naukę.
Ponieważ w § 2 pkt 1 jest informacja, że „opłaty na kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli (…) skierowanych przez
dyrektora szkoły lub przedszkola” tzn., że dyrektor szkoły lub przedszkola
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kieruje pedagoga na kurs, chciałby zwrot kosztów poprzez studiowanie. I teraz
mam pytanie z § 2 pkt 4, w którym jest informacja, że „pokrycie kosztów
przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia dyrektorów szkół i przedszkoli oraz
nauczycieli, którzy na podstawie skierowanie dyrektora szkoły uczestniczą
w różnych formach doskonalenia zawodowego”. I teraz bym chciał od pani
informację, bo rozumiem, że pedagogów kieruje dyrektor szkoły, natomiast jest
informacja, że również zwracamy część kosztów dyrektorom szkoły. Kto ich
kieruje na tego typu szkolenia czy dokształcania?
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Panie radny, oczywiście dyrektor nie może sam się kierować, kieruje go
Prezydent Miasta. To jest ogólnie przyjęte.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XL/547/2014 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 11 do protokółu.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do realizacji przez Miasto Inowrocław projektu pn.
„Inwestycja w przyszłość bez ryzyka” oraz przyjęcia regulaminu
uczestnictwa w projekcie (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do
protokółu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji przez Miasto Inowrocław projektu pn. „Inwestycja w przyszłość
bez ryzyka” oraz przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Stanisław Skoczylas, Maciej Szota i Henryk Procek.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Biorąc do ręki ten projekt uchwały, na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to
przysłowiowa manna z nieba, która spadła do naszych szkół w Inowrocławiu, że
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jest to uchwała, która służy szczytnym celom, jakim jest nowatorskie kształcenie
dzieci w naszych gimnazjach. Niestety, po licznych rozmowach, które
przeprowadziłem z pedagogami, którzy byli kształceni przez różne spółki
i uczelnie w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, usłyszałem szereg
przeciwstawnych opinii tego nowatorskiego kształcenia. Niektórzy z pedagogów
chwalili ten nowatorski system kształcenia, inni byli przeciwnego zdania,
niektórzy wyrażali się maksymą, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to na
pewno chodzi o pieniądze. Ale z tego względu, że nie prowadzę szkoleń czy
zajęć lekcyjnych z dziećmi, więc nie będę recenzował tej uchwały pod tym
kątem. Natomiast ze względu, że moja praca jest częściowo zbieżna z drugą
częścią tej uchwały, tzn. z wypełnionymi formularzami i deklaracjami oraz
opinią o uczniach i danymi osobowymi, które to muszą podpisać nieletnie dzieci
i ich rodzice, aby przystąpić do tego typu kształcenia – szerzej na temat
udostępniania tych danych 800 dzieci, które wypełnią te kwestionariusze mówi
pkt 4, 5 i 6 oświadczenia ze str. 15. Według mnie jest tam błąd, ponieważ ppkt 6
jest oświadczenie, cytuję: „wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku dziecka
podczas zajęć i wyjazdów oraz wyjść edukacyjnych organizowanych
w ramach projektu, w tym wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie
zdjęć na stronie internetowej, tablicach ściennych i folderach potrzebnych
do realizacji projektu”. Potem jest czytelny podpis uczestnika projektu – nie
wiem, czy to rodzic będzie uczęszczał na te kursy, czy dziecko, czy to nieletnie
dziecko ma podpisać się pod tym oświadczeniem? Prosiłbym o tego typu
sprostowanie. Z tego względu, że pod pretekstem – to jest moje osobiste zdanie
– uczestnictwa dzieci w tym projekcie, wyciąga się od nich i nauczycieli dane
osobowe. I tu jest mowa o ponad 780 osobach, które mają być, jak to określono
w pkt 4 na str. 15, udostępniane nie wymienionym z nazwy podmiotom czy
firmom badawczym. Na te dane przecież czekają firmy ubezpieczeniowe,
towarzystwa i tym podobne instytucje, które będą czekać na pełnoletniość tych
tutaj wymienionych dzieci. I teraz mam pytanie do pani Naczelnik – jeżeli
wymienione w § 3 pkt 5 zajęcia specjalistyczne są tak skuteczne w nauce, to
dlaczego nie są one wprowadzone w powszechnym programie nauczania?
I drugie pytanie, czy osoby w szkołach, które będą w posiadaniu deklaracji
i formularzy, danych osobowych ponad 800 dzieci, są przeszkolone w danych
dotyczących przetwarzania danych osobowych według art. 37 ustawy o ochronie
danych osobowych z 17 czerwca 2002 r.? Ile tych osób jest upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych w tych szkołach i czy przebyli kursy
dotyczące przetwarzania danych osobowych?
Maciej Szota – radny RM:
Nie będę się odnosił do wypowiedzi radnego Skoczylasa, chciałem tylko
zwrócić szczególną uwagę na to, że należą się gratulacje naszemu Wydziałowi
i Prezydentowi, że udało się pozyskać kolejną dotację, która pochodzi
ze środków zewnętrznych. Koledzy na Komisji Oświaty zwracali uwagę, że
Powiat nie potrafi od wielu lat takich dotacji pozyskać. Miejmy nadzieję, że
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zostaną dobrze wykorzystane. Jeżeli chodzi o ankietę osobową, to udział jest
dobrowolny, nie wszyscy uczniowie – jeśli boją się o swoje dane osobowe –
muszą w nich wziąć udział. Cieszmy się z tego, że po raz kolejny na sesji
przyjmujemy zewnętrzne środki. Szkoda tylko, że po raz kolejny opozycja się
wstrzymała przy tej uchwale. Wiem, że mówili, że ze względu na inne punkty
nie mogą głosować „za”, ale dlaczego wyjątkowo nie mogą zagłosować „za”
i powiedzieć, że w tych punktach się nie zgadzają i się wstrzymują?
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Ad vocem. Panie radny Szota, każdy dzieciak, który chce przystąpić do tego
szkolenia – według tej uchwały – musi podpisać deklarację i wypełnić swoje
dane osobowe. Tu jest to wyraźnie napisane. I to są dzieciaki niepełnoletnie
od 14 do 16 lat. I to z PESEL-ami, czy na wsi mieszkają, czy w mieście.
Ponieważ pracuję w takich systemach, mam pytanie do pani Naczelnik – gdzie
te dane osobowe będą składane? Kto będzie przetrzymywał dane osobowe tych
800 dzieciaków, które mogą przez firmy później być wykorzystywane? Nie ma
zabezpieczeń.
Maciej Szota – radny RM:
Ja wyraźnie powiedziałem, że jeśli ktoś nie chce wziąć udziału, to wtedy nie
wypełnia ankiety – i tylko o to mi chodziło.
Henryk Procek – radny RM:
Pozyskanie tych pieniędzy jest na pewno bardzo dużym sukcesem naszego
samorządu i tutaj za radnym Szotą powiem, że szkoda tylko, że nasz samorząd
pozyskuje takie pieniądze, niestety powiat nie.
Anna Budna – radca prawny UM:
Zostałam delegowana przez panią Naczelnik do udzielenia odpowiedzi
w kwestii ochrony danych osobowych. Chciałabym rozwiać Państwa
wątpliwości odnośnie tego, że te dane osobowe uczestników projektu mogą
trafić do osób nieuprawnionych. Proszę zwrócić uwagę na pkt 3 oświadczenia
uczestnika projektu, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, z którego
wynika, że „moje dane osobowe (uczestnika projektu) będą przetwarzane
wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Inwestycja
w przyszłość bez ryzyka””. Myślę, że panu radnemu chodziło o pkt 4, że mogą
być one udostępniane firmom badawczym, realizującym na zlecenie Instytucji
Zarządzającej jakieś badania, ale zawsze muszą być przetwarzane w związku
z realizacją projektu. Nie mogą być udostępnione jakimś firmom w celach
marketingowych, żeby sprzedawać np. jakieś towary. Myślę, że te dane
osobowe uczestników projektu i ich rodziców będą bezpieczne.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Ad vocem. Nie mam przy sobie ustawy dotyczącej danych osobowych, ale tam
trzeba określić konkretnie, które firmy lub instytucje będą przechowywać dane
osobowe. Natomiast tutaj w pkt 4 nie jest wymienione. Tu jest ogólnie: „moje
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dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym” – i nie
wiadomo…
Anna Budna – radca prawny UM:
Z ustawy o ochronie danych osobowych nie wynika taki obowiązek, żeby
wskazać enumeratywnie podmioty z nazwy, siedziby, którym takie dane będą
udostępniane.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Ze zdumieniem wysłuchuję tej debaty, która się toczy nad drugim – w ostatnich
tygodniach – milionem złotych zdobytych dla mieszkańców Inowrocławia, które
tu mają pozostać, a jakieś takie czarne scenariusze są kreowane, które mają
odstraszyć – jeżeli Rada przyjmie taką oczywiście decyzję – od możliwości
skorzystania z tych pieniędzy. Tak postraszyć, że coś jest nie tak, niedobrze,
bo będzie gorzej. Nie ukrywam, że to budzi moje, jako Prezydenta Miasta,
największe zdumienie. To nie jest ta droga chyba. Raczej oczekiwałbym
ze strony wszystkich Państwa wsparcia i pomocy w zdobywaniu środków,
realizacji, upowszechnianiu, kreowaniu dobrego wizerunku również Miasta.
Zdecydowana większość inowrocławian chce żyć w mieście rozwijającym się
i z którego są zadowoleni, które daje im szanse rozwojowe. Skorzystanie przez
ponad siedmiuset młodych mieszkańców Inowrocławia – uczniów naszych
szkół, naszych dzieci – z możliwości dodatkowych zajęć jest dobrym
scenariuszem, pozytywnym. Gdyby ktoś nam zabrał te pieniądze, gdybyśmy
stracili te pieniądze – 700 000, 800 000, 1 000 000 – to ja rozumiem atmosferę
drobiazgowego wyjaśniania, kontroli i czarnych scenariuszy, ale tu mamy
do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Potwierdzam, deklaracja uczestnictwa
w projekcie, jak i porozumienie, jak i wszystkie pozostałe dokumenty, one
sporządzone są zgodnie z wymogami – panie radny Skoczylas – Unii
Europejskiej. Tak jak każde zadanie realizowane przy dofinansowaniu tych
zadań przez Unię. My wpisujemy się w warunki określone przez instytucje
wdrażające Unii Europejskiej i albo to realizujemy na takich zasadach i z takimi
zapisami, albo dziękuję. Unia nas do tego nie zmusza. Nas indywidualnie, nas,
jako władze Miasta. To jest projekt, to jest propozycja. My uznaliśmy,
zdobywając te środki, pisząc bardzo dobry projekt z dyrektorami szkół
inowrocławskich, z nauczycielami, że warto jest po ten milion sięgnąć.
Wygraliśmy z innymi konkurentami. A teraz niech rodzice odpowiedzą sobie,
czy warto jest dziecko posłać na dodatkowe zajęcia na takich warunkach,
za które nie będą musieli rodzice nic płacić. Czy danie możliwości wyboru dla
rodziców do udziału w bezpłatnych zajęciach, które mają podnieść wiedzę,
umiejętności własnych dzieci wymaga tak długiego debatowania? Tu jest
wszystko napisane, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. To instytucja
wdrażająca – samorząd województwa kujawsko – pomorskiego – samorząd
dający nam te środki w imieniu Unii i my podpisujący to porozumienie jesteśmy
odpowiedzialni za ochronę danych osobowych, tak jak w innych zadaniach jakie
realizujemy, to nie jest nic nowego, my musimy dbać o te dane osobowe
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i ich ochronę i tak będziemy czynili. Tu żadna firma zewnętrzna, która
przekazuje swoje oferty usług, nie ma prawa tego typu danych otrzymać. My
przynajmniej z Urzędu Miasta ani żadna z naszych jednostek szkół miejskich,
nie zamierzamy przekazywać takich danych osobowych do wykorzystania na
inne cele. Na to nie pozwala zapis tego formularza.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zanim przystąpimy do głosowania, ponieważ listę dyskutantów wyczerpaliśmy,
proszę pana radnego Skoczylasa o opamiętanie, bo sygnał, który po pańskiej
wypowiedzi popłynie być może za pośrednictwem mediów i niektórych naszych
kolegów i koleżanek jest taki dla rodziców: uważajcie rodzice, gdzie i na co
posyłacie swoje dzieci, bo pod przykrywką zajęć dodatkowych ktoś może
będzie handlował ich danymi osobowymi. Niech pan złoży do prokuratury
doniesienie, że ktoś udostępnia w sposób niezgodny z prawem dane osobowe
i taka osoba na pewno poniesie konsekwencje, zarówno ta, która te dane
udostępniła i ta, która bez zgody zainteresowanych te dane przetwarza.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 1)
podjęła uchwałę nr XL/548/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
do realizacji przez Miasto Inowrocław projektu pn. „Inwestycja w przyszłość
bez ryzyka” oraz przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Inowrocław w celu realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Inowrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do
protokółu).
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Inowrocław w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Strategii i Promocji Zdrowia:
Komisja Strategii i Promocji Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Jacek Olech, Ryszard Rosiński.
Jacek Olech – radny RM:
Chciałbym uzyskać odpowiedź na następujące pytanie: patrząc na uzasadnienie
– przedostatni akapit: „zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy (…) oraz
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wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku” – czy wydzielenie tego majątku
powinno być teraz, w tej uchwale, czy też może być później?
Ryszard Rosiński – radny RM:
Chciałbym poprosić o uzupełnienie wypowiedzi panią Naczelnik albo inną
osobę, która tymi zagadnieniami zajmuje się, może być także zastępca
Prezydenta Inowrocławia. Chodzi bowiem o zapis, który jest w treści
uzasadnienia – pierwsze zdanie: „podjęcie uchwały umożliwi podpisanie
z Gminą Inowrocław porozumienia określającego zasady współpracy obydwu
jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Pani
Naczelnik powiedziała, że Inowrocławski Obszar Funkcjonalny to Gmina
Miasto Inowrocław i Gmina Inowrocław. Z mojej wiedzy na ten temat wynika,
że dokumenty instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym,
przygotowywanym na lata 2014-2020, czyli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, nie obejmują tak sformułowanego
obszaru terytorialnego, czyli Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Bowiem zgodnie z tymi dokumentami, które zostały upublicznione, tzw.
Inowrocławski Obszar Funkcjonalny obejmuje cały Powiat Inowrocławski,
zgodnie z delimitacją, która została opracowana w tejże instytucji zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym. Pytanie moje jest następujące, czy
zmieniło się coś na ten temat i czy zostały te decyzje tak sformułowane, jak jest
sformułowane w zapisie pierwszego zdania treści uzasadnienia do projektu
uchwały? I czy rzeczywiście Inowrocławski Obszar Funkcjonalny obejmuje
tylko teren tych dwóch gmin?
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Odpowiem na pytanie radnego Rosińskiego. Pragnę pana uspokoić. Nieprawdą
jest to, co pan powiedział tutaj przed chwilą o tym, że propozycje Urzędu
Marszałkowskiego lub decyzje w dokumentach wskazują, że Inowrocławskim
Obszarem Gospodarczym są wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu. Nie
ma takiej sytuacji. Zaprzeczam. Od pół roku prowadziliśmy takie rozmowy.
Miałem przyjemność jako Prezydent Miasta wielokrotnie rozmawiać
z przedstawicielami Marszałka na ten temat i ten kształt Inowrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego, jaki znajduje się dzisiaj w uchwale składa się z Miasta
i Gminy Inowrocław i jest skutkiem tych rozmów. Nie ma żadnej innej i nie
może być żadnej innej decyzji. Może Państwu wyjaśnię przy tej okazji, jak się
kształtuje obszar funkcjonalny, bo to jest ciekawy problem. W skali kraju
obszary funkcjonalne dla miast wojewódzkich określa Ministerstwo Rozwoju
Gospodarczego i Infrastruktury, natomiast dla pozostałych miast, tzw.
subregionalnych – to są miasta głównie prezydenckie – mogą być tworzone
obszary funkcjonalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przez
Marszałków Województw, przez zarządy województw, przez samorząd
województwa po prostu. Mogą, ale nie muszą. Marszałek Województwa
Kujawsko – Pomorskiego, wspólnie z Zarządem podjęli decyzję o tym, że na
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terenie województwa kujawsko – pomorskiego doprowadzą, wspomagają
i utworzą w porozumieniu z prezydentami miast, z władzami miast
prezydenckich takie obszary wspierające rozwój miast prezydenckich, na
podstawie własnych, wewnętrznych już decyzji, prerogatyw jakie w tym
zakresie prawnym posiadają, że skorzystają. I dlatego takie rozmowy od kilku
miesięcy były prowadzone przez urzędników Urzędu Marszałkowskiego
również i z nami, ale również i we Włocławku, Grudziądzu, aby dokonać
wyodrębnienia obszarów funkcjonalnych: grudziądzkiego, włocławskiego
i inowrocławskiego. Po takich wielu spotkaniach i dyskusjach doszliśmy
do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem w przypadku wyodrębnienia obszaru
inowrocławskiego funkcjonalnego będzie oparcie się na danych Wojewódzkiego
Urzędu Statystycznego. Wojewódzki Urząd Statystyczny wskazał, że najwięcej
związków funkcjonalnych z Miastem Inowrocław ma gmina wiejska
Inowrocław, pod tą samą nazwą otaczająca Miasto i one dotyczą dojazdów,
miejsc pracy, korzystania z usług, z handlu, obiektów na terenie obu tych
jednostek. Obszar funkcjonalny ma służyć wykorzystaniu środków w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a te z kolei mają służyć przede
wszystkim rozwojowi miast, poprzez wsparcie pewnych funkcji w okolicznej
gminie lub okolicznych gminach, w okolicznych miejscowościach. Taki jest cel.
W związku z tym, nawet mówienie o tym, że cały powiat mógłby się w tym
znaleźć, to oczywiście mógłby, pan ma rację, nawet i pewne gminy spoza
powiatu, gdyby się tak uprzeć i ten krąg powiązań poszerzać. Ale najbardziej
ścisły związek – tak to wykazał Urząd Statystyczny i bardzo nas to cieszy –
to jest z gminą wiejską Inowrocław. A cieszy nas to dlatego, że – nie ukrywam –
od samego początku takie stanowisko reprezentowaliśmy, od pierwszych
rozmów z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Tak to wygląda
z punktu widzenia prawnego – ten projekt uchwały jest przygotowany wraz
z dokumentami – propozycjami porozumień po podpisaniu listu intencyjnego
z Wójtem Gminy Inowrocław. Wiem, że w Gminie Inowrocław również
stosowna uchwała albo już została przyjęta albo zostanie przyjęta za chwilę.
Kolejna informacja dla Państwa. Wszystkie te działania czynimy
w uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim na każdym etapie. To Marszałek
Województwa i Zarząd mają to zaakceptować i nie jest w naszym interesie
czynienie takich kroków, które mogłyby spowodować nam pewne problemy
związane z funkcjonowaniem tego obszaru funkcjonalnego i w związku z tym –
z wykorzystaniem pieniędzy z Unii Europejskiej. Czas określony przez
Marszałka na przyjęcie stosownej uchwały to jest do końca lutego, dla każdego:
Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka i Inowrocławia. Z tego, co wiem,
to do tej pory u nas najmniej problemów było, właściwie żadnych problemów,
z tworzeniem tego obszaru funkcjonalnego, natomiast pani Wojewoda jest
wyraźnie zaniepokojona tworzeniem się tego obszaru toruńsko – bydgoskiego.
Tam również do końca lutego powinna być stosowna uchwała przyjęta
i w Bydgoszczy i w Toruniu wraz z pełnymi konsekwencjami, kto tam ma
przewodniczyć. Tam nie ma żadnego porozumienia. U nas nie budzi
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to żadnych wątpliwości, że takie uzgodnienia mamy z Wójtem, że tu skorzysta
i gmina wiejska, mieszkańcy tej gminy i mieszkańcy Inowrocławia.
85-procentowe wsparcie z Unii, zaledwie 15-procentowy wkład własny.
Możemy skorzystać i jeżeli jest jakiś minus, to taki, że nie na wszystkie zadania
my te środki możemy wykorzystać. Nie na wszystkie takie, jakie naszym
zdaniem w pierwszym punkcie powinny być realizowane. Ale to też my
możemy wykorzystać, nie musimy wykorzystać.
Według wstępnych przymiarek, po rozmowach z panem Wójtem mogę
powiedzieć, że i tak nam tych pieniędzy zabraknie, chociaż to jest kwota 60 mln
zł do wykorzystania na te dwie jednostki. Wydaje się, że to jest i tak mniejsza
kwota, niż byśmy byli w stanie pieniędzy przetworzyć. To są środki do 2020 r.
Dzisiaj tworzymy podstawy tą uchwałą do 2020 r. do wykorzystania. Jeżeli nie
stworzymy tej bazy, tych podstaw, to nasi następcy, którzy będą zajmowali
nasze fotele, będą mieli prawo do uzasadnionych pretensji do nas w tej kadencji.
Potem mogą się tylko burzyć, że decyzje zapadły w 2014 r., nie potrafili tego
załatwić, ułożyć. I proszę, jakie my dzisiaj mamy możliwości rozwojowe dla
Inowrocławia. Z czystym sumieniem mogę Państwu powiedzieć, że my te
możliwości wykorzystujemy i tu dowodem na to jest projekt dzisiejszej
uchwały. To co państwo dzisiaj przyjmujecie, to jest jedna z wielu możliwości,
jaka tutaj się pojawia w zdobyciu środków prorozwojowych dla Miasta
Inowrocławia do 2020 r. W innych priorytetach będą programy inne i na
ekologię w szczególności, na to punkt ciężkości będzie stawiany i będzie jeszcze
możliwość sięgnięcia po różne środki. To porozumienie z Gminą z wielu
względów możemy odebrać z radością i zadowoleniem. Nie sprzeczamy się, nie
ma żadnych absolutnie problemów, pieniądze podzielimy według ludności,
miejsce będzie tu oczywiście, bo są to pieniądze głównie z myślą o miastach.
Gdyby nie było Miasta Inowrocławia, to gmina wiejska też by nie dostała tych
środków, bo to są środki ukierunkowane na funkcję „miasto twórcze”. Pomyśleć
o tym, jak wybudować wspólnie kanalizację czy zainwestować w ekologię,
w możliwości sprawniejszej komunikacji, chociażby ścieżki rowerowe między
miastem, a miejscowościami podinowrocławskimi. To my przecież takie plany
mamy. Każdy z Państwa wie o tym doskonale, mamy zadbać o pieniądze.
Gdybyśmy się uparli, można by wchodzić oczywiście w inny wariant, jak pan
radny mówił o całym powiecie, ale ja obawiałbym się. Nie byłem tego
zwolennikiem i nie jestem. Kiedyś, z inicjatywy mówiącego te słowa, doszło
do powstania Kujawsko – Pałuckiego Związku Miast i Gmin, dobrowolnego
związku, który stał się ze strony niektórych z Państwa radnych przedmiotem
kpin albo też krytyki. My wpływu na tak duży organizm demokratycznie się
rządzący nie mieliśmy. Ten twór rozpadł się. Gdybyśmy mieli myśleć
o rozwoju miasta wspólnie, z tak dużą ilością partnerów, o sprawnym
rozdysponowaniu środków, decydowaniu o kierunkach inwestycyjnych, żeby
wykorzystać pieniądze z Unii, to ja się obawiam, że mogłoby tu dojść
do scenariusza Bydgoszcz – Toruń – bis. Nam zależy chyba na sprawnym
działaniu i na wykorzystaniu środków dla Miasta i oczywiście zgodnie z tymi
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uwarunkowaniami funkcjonalnymi, czyli z tymi miejscowościami, które
otaczają Miasto bezpośrednio. Mam nadzieję, że Państwo podzielicie tutaj te
propozycje, że uchwała zostanie przyjęta – na to przynajmniej liczymy.
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Jeżeli chodzi o delegację zadań dla obszaru funkcjonalnego i dla naszego
związku – Urząd Marszałkowski pracuje nad dokumentem na podstawie
wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, także jesteśmy w stałym
kontakcie i uzgodnienia czynimy w tej materii.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Najpierw słowo ad vocem do pana Prezydenta. Jestem zaskoczony, że pan
zarzuca mi mówienie nieprawdy, skoro korzystam z ogólnie dostępnych
dokumentów, które są upublicznione przez instytucję zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym i nigdzie nie ma tam właśnie wskazań, o których pan
wspomniał. Jeśli takiej wiedzy nie mam, to szkoda, że mi się nie udało nigdzie
trafić na te informacje, byłbym zobowiązany zatem, gdybyście Państwo byli
uprzejmi udostępnić takie informacje potwierdzające pańskie słowa. W związku
z tym jeszcze raz podkreślam, że nie sieję nieprawdy, jak to się panu zdarzyło
powiedzieć chwilę temu. A teraz dodatkowo jeszcze kilka informacji
uzupełniających do moich wcześniejszych wypowiedzi. Otóż chcę zauważyć
rzecz następującą, że Inowrocławski Obszar Funkcjonalny, czy jakikolwiek
obszar funkcjonalny jest to nowa instytucja, która powstała w opracowaniach
dawniej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a dzisiaj Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego i to jest rzeczywiście tak, jak pan
Prezydent był uprzejmy zauważyć wcześniej, też w swojej wypowiedzi. Zatem
zrozumiałe jest, że tworzenie właściwie sformułowanych obszarów
funkcjonalnych będzie służyło rozwojowi także funkcji miejskich tychże
obszarów. Chcę dopowiedzieć dodatkowo – nigdy przez chwilę nawet nie
pomyślałem o tym, co było w podtekście wypowiedzi pana Prezydenta, że będę
przeciwko temu projektowi uchwały głosował. Nie zamierzam tego czynić,
zamierzam poprzeć ten projekt uchwały, podobnie zresztą jak moja koleżanka
i koledzy z naszego klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady
Miejskiej Inowrocławia. Zatem czynienie już czarnowidztwa w wypowiedzi
pana Prezydenta pod naszym adresem jest nieuzasadnione również.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Panie radny, to nie jest żadne czarnowidztwo, tylko to jest uczciwa odpowiedź.
Zapytywał pan, więc odpowiedziałem panu i zanegowałem absolutnie, aby
podstawą do naszych rozmów i ustaleń z Urzędem Marszałkowskim,
z Marszałkiem Województwa była jakaś mapa, na którą pan się powołuje. To ja
pana proszę, niech pan pokaże nam tutaj, na jakim dokumencie pan się opiera,
jak chce pan dalej na ten temat dyskutować. My działania w tej sprawie powtórzę jeszcze raz - realizowaliśmy konsekwentnie przynajmniej od września.
Wiele było spotkań na ten temat, wypracowaliśmy taką koncepcję. Jest to
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koncepcja obowiązująca, nie ma żadnej innej i to jest uzgodnienie z Urzędem
Marszałkowskim. Proszę to przyjąć do wiadomości. Jeżeli Urząd
Marszałkowski uchwałę, jaką Państwo podejmiecie w tej sprawie odrzuci,
to wtedy ja przyznam panu rację, a tak to szkoda czasu proszę Państwa, aby
w tej chwili zastanawiać się nad tym wątkiem. Zwracam się do Państwa
z prośbą o przyjęcie tej uchwały zgodnie z listem intencyjnym podpisanym
również przez Wójta Gminy Wiejskiej Inowrocław.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Ad vocem. Szanowny panie Prezydencie. Jak pan zauważa, odpowiedź moja jest
zupełnie spokojna i odnosząca się do merytoryki. Pokażę panu dokument, który
potwierdza moje słowa.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Jeszcze raz to powtórzę, pan się myli i nie wiem, skąd pan – nie po raz pierwszy
na naszej sesji – przedstawia jakieś informacje, które zajmują nam naprawdę
czas zupełnie niepotrzebnie. List intencyjny z Wójtem Gminy Inowrocław został
podpisany, został dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego, zaakceptowany.
Obszar funkcjonalny ma się składać, jak usłyszeliśmy w Urzędzie
Marszałkowskim, z Miasta i Gminy Inowrocław. Nie budzi to żadnych
wątpliwości. Dostaliśmy pozwolenie na przygotowanie uchwały dla Państwa.
Zwracam się do Państwa o przyjęcie uchwały i dalej o postępowanie, działanie
zgodnie z ustaleniami, jakie mamy z Urzędem Marszałkowskim,
z pełną konsekwencją. Do końca lutego uchwały w sprawie ZIT-ów miały być
przyjęte na terenie naszego województwa i zapewniam pana radnego, bo wierzę,
że ta uchwała również zostanie w tym kształcie przyjęta za chwilę przez Radę
Miejską. Będziemy kontynuowali dalej starania wynikające z porozumienia
z władzami Gminy Wiejskiej Inowrocław, aby utworzyć wspólny funkcjonalny
związek bez jakiegokolwiek zamieszania i siania nieprawdy dotyczącej podstaw
tego związku. I wierzę, że tak się stanie, bo to jest korzystne dla naszego miasta.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XL/549/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Inowrocław w celu realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych w ramach Inowrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
Ad. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r. (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokółu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji
Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
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Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny Stanisław Skoczylas.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Dziękuję bardzo panu Naczelnikowi za ten obszerny dokument i tylko mam
do niego jedno pytanie. Ile osób, dzięki zwalczaniu różnymi sposobami
wymienionymi w tej uchwale zadaniami, porzuciło ten groźny proceder, tzn.
alkohol i narkomanię? Tu nie znalazłem nigdzie żadnej tabeli, żadnych
informacji na ten temat.
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji
Zdrowia:
Odpowiadając na zapytanie pana radnego pragnę powiedzieć, że jeżeli chodzi
o kwestię porzucenia nałogu, mamy ośrodek przy ul. Okrężnej, który leczy.
Natomiast sprawozdanie mówi o działaniach profilaktycznych nie leczniczych,
zatem nie odnosi się do materiału, który jest tutaj.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XL/550/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. (projekt uchwały stanowi załącznik
nr 18 do protokółu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Grzegorz Kaczmarek – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
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Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XL/551/2014 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokółu.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic do
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 20 do protokółu).
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
W ramach autopoprawki w trzecim akapicie uzasadnienia nastąpi zmiana:
„Projekt uchwały został przesłany w dniu 30 stycznia 2014 r. do zaopiniowania
przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego. W ustawowym terminie, określonym
w art. 7a ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 260) Zarząd Powiatu Inowrocławskiego nie przedstawił swojej
opinii. W myśl ww. przepisu niezłożenie opinii w przewidzianym terminie
uznaje się za akceptację propozycji”.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny Zdzisław Błaszak.
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Moje pytanie dotyczy kwestii przyszłościowych, ponieważ w § 1 ust. 2
wymienione zostały numery działek. Oczywistą rzeczą jest, że trzeba ustalić, że
to jest droga, ustalić jej przebieg. Czy te działki, które zostały tu wymienione są
wszystkie działkami gminy Miasto Inowrocław? Czy jeszcze pozostaje któraś
z tych działek jako własność osoby indywidualnej? Żeby w przyszłości nie było
problemu, jak już mieliśmy w niektórych ulicach w trakcie przebudowywania.
Był opracowany projekt przebudowy, a nie można było zrealizować, ponieważ
okazało się, że nie do końca wszystko było prawnie sformalizowane,
unormowane, że to już były wszystkie działki gminy Miasto Inowrocław.
Prosiłbym o odpowiedź.
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Działki wymienione w uchwale stanowią własność gminy Miasto Inowrocław.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XL/552/2014 w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokółu.
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Ad. 16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z kontroli przygotowanej dokumentacji oraz zawartych umów
realizowanych w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa ulicy
Skrytej” (projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokółu).
Magdalena Łośko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XL/553/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
przygotowanej dokumentacji oraz zawartych umów realizowanych w zadaniu
inwestycyjnym pod nazwą „Budowa ulicy Skrytej”.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokółu.
Ad. 17 Wolne wnioski i informacje bieżące
Pan Wiesław Siniew przedstawił wniosek dotyczący wcześniejszego otwarcia
poczekalni w przychodni przy ul. Kleeberga.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przyjmuję pana uwagę. Poproszę jednego z radnych, którzy w tym rejonie
zajmują się tymi kwestiami o zgłoszenie takiej interpelacji. Jeżeli nie będzie
chętnych, to sam wystąpię z takim wnioskiem do dyrektora Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej, bo zdaje sobie pan sprawę, że to nie jest podmiot
podlegający Miastu.
Następną sesję przewiduję na 31 marca 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.
Ad. 18 Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XL sesję Rady
Miejskiej Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 900 do godz. 1210 .
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad: Zdzisław Błaszak
Protokółowała: Renata Gołkowska
Do protokołu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

