BRM.0002.2.6.2014

P r o t o k ó ł nr XLIV/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 25 czerwca 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 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 23 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji i uchwał. Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości
stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Na sesję spóźnił się radny: Gustaw Nowicki (przybył na sesję o godz.940).
Nieobecni na sesji:

Ryszard Rosiński,
Magdalena Waloch.

Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI.

Sekretarz obrad:

Rafał Lewandowski.

Ad. 2. Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy ktoś chciałby wnieść propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę
chętnych do zabrania głosu. Stwierdzam więc, że będziemy pracować zgodnie
z przesłanym Państwu wcześniej porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Propozycje zmian do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Wybór sekretarza obrad.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia.
6. Interpelacje i zapytania.
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7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich ,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji Miasta,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu:




9.

wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Sportu i Młodzieży,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji podziału Miasta
Inowrocławia na okręgi wyborcze:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Informatyki,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na
obszarze Miasta Inowrocław trzech okręgów wyborczych dla wyborów do
Rady Powiatu Inowrocławskiego:
 wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowrocławia dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Macieja
Wierzbińskiego, Rąbińskiej, Grochowej, Szparagowej i Batkowskiej, Józefa
Chociszewskiego oraz Rąbińskiej:
 wystąpienie
Naczelnika
Wydziału
Gospodarki
Przestrzennej
i Nieruchomości,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia:
 jak w punkcie 11.
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014:





wystąpienie Naczelnika Wydziału Budżetowo-Finansowego,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028:
 jak w punkcie 13.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji:
 jak w punkcie 13.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg:
 jak w punkcie 13.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od
podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de
minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca
pracy na terenie Miasta Inowrocławia:
 jak w punkcie 13.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2013:





wystąpienie Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji Miasta,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru bezpośredniego zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:






wystąpienie Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Strategii i Promocji Miasta,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze:
 wystąpienie Naczelnika Biura Prawnego,
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 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
przeprowadzonej w zakresie postępu prac związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznych na terenie Miasta
oraz analizy wniosków
mieszkańców, dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta:
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady
Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2014 r.:
 wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
Inowrocławia na II półrocze 2014 r.:
 jak w punkcie 21.
24. Wolne wnioski i informacje bieżące.
25. Zakończenie obrad.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę radnego pana Grzegorza Kaczmarka – sekretarza obrad XLIII sesji Rady
Miejskiej o przedstawienie stosownej informacji.
Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Wniósł o przyjęcie bez uwag protokołu XLIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
z 19 maja 2014 r.
głosowanie:

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

Rada protokół przyjęła.
Ad. 4. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radnego Andrzeja Kieraja.
Czy są inne propozycje? Nie widzę.
Czy pan radny wyraża zgodę?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Nie, nie wyrażam zgody.
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wobec powyższego na sekretarza obrad
Lewandowskiego.
Czy są inne propozycje? Nie widzę.

proponuję

radnego

Rafała

Czy pan radny wyraża zgodę?
Rafał Lewandowski – radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

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

Proszę sekretarza obrad o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji,
szczególnie podczas głosowań.
Ad.5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia (załącznik nr 4 do
protokołu).
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. 6. Interpelacje i zapytania.
Interpelacje i wykaz złożonych przez radnych interpelacji i zapytań stanowi
załącznik nr 5 (plik) do protokołu.
Interpelacje na sesji odczytali nw. radni:
Jarosław Mrówczyński, Grzegorz Kaczmarek, Grażyna Dziubich, Henryk Procek,
Jacek Olech, Zdzisław Błaszak, Andrzej Kieraj, Stanisław Skoczylas, Zbigniew
Zygora, Magdalena Łośko, Grzegorz Piński.
Szczegółowe odpowiedzi na interpelacje i zapytania, zgodnie ze Statutem Miasta,
zostaną udzielone na piśmie.
Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę pana radnego Waldemara Wąśniewskiego o przedstawienie opinii Komisji
Strategii i Promocji Miasta.
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Waldemar Wąśniewski – radny RM:
Komisja Strategii i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusje do tego projektu uchwały.
Głos zabrali radni: Filomena Deskiewicz, Andrzej Kieraj, Stanisław Skoczylas,
Zdzisław Błaszak.
Filomena Deskiewicz – radna RM:
Planowane działania Spółki na pewno są potrzebne w Mieście. W przygotowanym
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych podana jest ogólna suma
ile będzie kosztowała realizacja całego projektu. Moim zdaniem powinien być
podany również szacowany koszt poszczególnych etapów wykonywanych prac.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Wśród planowanych inwestycji są takie, które powinny być wykazane do realizacji
w trybie pilnym. Powinien tam znaleźć się temat stacji uzdatniania wody w
Inowrocławiu. Problem ten przewija się już od kilku lat i niestety okazuje się, że
sytuacja na tym odcinku nie poprawia się, a wręcz się pogłębia. Bo pomimo
zapewnień, że parametry wody są właściwe, wydaje się, że jej jakość ciągle się
pogarsza. Posiadam wyniki badań wody wykonane przez niezależne laboratorium i
przekażę je panu Zastępcy Prezydenta Stachowiakowi, który prosił o dostarczenie
wyników takiego badania. Proszę sprawę stacji uzdatniania wody pitnej
potraktować jako priorytet.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Czy i w jakim okresie planuje się przeprowadzić kanalizację ulicy Orłowskiej,
odprowadzającej wodę deszczową.
Zdzisław Błaszak- radny RM:
Materiał przygotowany jest skrupulatnie i nie ulega wątpliwości, że ten materiał
jako projekt uchwały przedstawia rzeczy najważniejsze które należy
w pierwszej kolejności wykonać. Ale nasuwają mi się jeszcze pytania:
 Na ulicy Zamkniętej planuje się wykonanie sieci kanalizacyjnej. Ta ulica
nie tak dawno została pięknie przebudowana. Po każdej takiej inwestycji
zostają jakieś wady, naprawiać trzeba kilka razy. Pytam więc, dlaczego
instalacja ta, nie została wykonana przed wyłożeniem drogi kostką
brukową?
 Druga sprawa to brak zapisu na jakim jesteśmy etapie wymiany instalacji
azbestowej?
 Trzecia sprawa dotyczy braku planów wymiany instalacji wodociągowej
przy ulicy Wachowiaka.
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Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Wśród zaproszonych gości na dzisiejszą Sesję jest pan Stanisław Kowalewski
Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Inowrocławiu i dlatego poproszę go o odpowiedź na powyższe pytania.
Stanisław Kowalewski - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu:
Jest to plan rozwoju i w związku z powyższym nie są w nim uwzględnione
w większości zadania remontowe. Ten plan jest konstruowany zgodnie z ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Do jego
opracowywania zobowiązane są tylko podmioty wodociągowe, które inwestycje
realizują z własnych środków. Głównym źródłem finansowania w naszej Spółce są
przychody z amortyzacji. Odpisy są na poziomie 3 mln.
W materiale wykazujemy, że 60% tych środków przeznaczamy na remonty
i wymianę instalacji. Ale są również zadania szczególne. Wśród takich zadań
znalazła się między innymi ulica Zamknięta. Jak spojrzycie państwo na kwotę, jest
ona niewielka i zakres prac jest nieduży. Za chwilę powiem dlaczego tak się stało.
Analiza kosztów szczegółowych. Na tym poziomie szczegółowości
wysokiej nie da się zrealizować. Głównym założeniem tego planu jest budowa
stacji uzdatniania wody w Trzaskach za kwotę ok. 8.5 mln zł.
W poprzednich planach wszystkie nakłady na rozwój i modernizację zamykały się
kwotą nieco powyżej 6 mln zł. Obecny plan zakłada powyżej 10 mln zł, czyli
zdecydowany kierunek na rozwój i to głównie tejże stacji uzdatniania, która jest
dla nas bardzo ważna i dojrzeliśmy finansowo do tego, żeby takie środki własne
wygospodarować, ewentualnie pozyskać na ten cel. Chcemy, aby inwestycja ta
była wykonana przy zastosowaniu najnowocześniejszej i najsprawniejszej
technologii, ażeby w tym czasie Miasto Inowrocław miało zapewnione stabilne
dostawy wody odpowiadającej normom.
W kwestii jakości wody. Sanepid trzy, cztery razy w miesiącu bada jakość
wody w punktach, które sam ustalił. Jest to tzw. monitoring przekrojowy,
wynikający z przepisów biorących się z rozporządzeń Ministra Zdrowia. I to jest
dla nas podstawą do oceny jakości wody w mieście. Oczywiście zdarzają się
incydenty, awarie, my tego nie kwestionujemy i oczywiście przepraszam
wszystkich tych, którzy tego doświadczają. Dlatego jeżeli ktoś robi „jakieś”
badania, to należy pamiętać, że odpowiedzialność Wodociągów kończy się na
wodomierzu głównym. Dlatego woda pobrana gdzieś w mieszkaniu, nie może być
poddana ocenie jakościowej pod względem dostawy z wodociągów.
Ulica Zamknięta – to jest mała ulica, a stan techniczny instalacji sanitarnej
wydawał się lepszy. Nie było żadnych zgłoszeń, interwencji, „zapchań”. Podczas
prac zwiazanych z układaniem kostki okazało się inaczej. Musimy wymienić
odcinek, żeby się „nie zarwało, żeby kostka nie wpadła”. Dlatego znalazł się ten
zapis w projekcie.
Wymiana azbestocementu – opracowany jest krajowy program usuwania
azbestu. Posiadamy opinie, z których wynika, że urządzenia azbestocementowe
powinny być eksploatowane do ich technicznego zużycia, nie później jednak niż
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do 2032 r. W ramach remontów wymieniamy sukcesywnie te instalacje i dlatego to
nie jest ujęte w planie rozwoju.
Ulica Wachowiaka – remont tej ulicy, będzie to zadanie remontowe
właśnie, a nie rozwojowe, inwestycyjne i dlatego nie może być zawarte w planie
inwestycyjnym.
Jak państwo zauważycie kładziemy bardzo duży nacisk na rozwój nowych
osiedli, nowych sektorów Miast, bo tam trzeba zapewnić wodę, aby ludzie mogli
zamieszkać. W związku z tym bardzo proszę o uwzględnienie tych naszych
wyjaśnień. Jest to również odpowiedź na interpelację radnej Dziubich, że
podejmujemy działania w celu poprawy jakości wody, właśnie poprzez
modernizację kompleksową stacji uzdatniania wody w Trzaskach. Będzie to
zadanie dość długie. Nie da się tego zrobić szybko. W tym czasie będziemy
zmuszeni do zwiększonego zakupu wody z Torunia. Inwestycję tą będziemy
prowadzić przez około rok. Na etapie obecnym wystąpiliśmy o pozwolenie na
budowę, jesteśmy w posiadaniu projektu. Plan został opracowany na podstawie art.
15 i 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków i uwzględnia wszystkie elementy wymagane ustawą. NIK prowadzi
obecnie w Wodociągach działania kontrolne w zakresie budowy tych planów.
Ulica Orłowska – jest ulicą powiatową. Została wykonana nakładka bez
przebudowy instalacji. Przedsiębiorstwo nie ma wpływu na podejmowane przez
zarządcę tej drogi decyzje.
Zdzisław Błaszak- radny RM:
Panie Prezesie dziękuję za taką solidną odpowiedź. Chciałbym jeszcze zapytać
odnośnie ulicy Orłowskiej. Kanalizacja na tej drodze była robiona. Ona miała być
jako droga powiatowa przebudowywana. Deszczówka została podłączona, ale
nowymi rurami do środkowych studni. Czy ktoś jest w stanie coś zrobić
z pokrywami do tych studni na środku jezdni, ponieważ ludzie skarżą się, że one
strasznie hałasują jak przejeżdżają samochody, a ruch na tej drodze jest naprawdę
duży.
Stanisław Kowalewski - Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.w Inowrocławiu:
Wykonawca, który wykonywał roboty na tej drodze już dzisiaj nie funkcjonuje na
rynku gospodarczym i w związku z powyższym nie ma do kogo złożyć reklamacji.
W rejonie ulicy Orłowskiej 30-35 ze względu na zaistniałą konieczność
wymieniliśmy cały pierścień, całą obudowę. Zastosowane tam urządzenia mimo,
że są zgodne z normami, atestowane, mają jednak wadę - faktycznie hałasują. Za
„przerobienie” tego elementu od zarządcy drogi będziemy dochodzili roszczeń, ale
w innym trybie. Pozostałe elementy będziemy starali się w miarę możliwości to co
się da zablokować.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dziękuję za udzielone wyjaśnienia.
Proszę, aby na stronie 12 załącznika do uchwały, w tabeli nr 7 w wierszu
pierwszym wartości nakładów inwestycyjnych podać w tysiącach złotych.
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Wobec wyczerpania listy dyskutantów, zamykam punkt zapytania i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (20 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLIV/598/2014 w sprawie uchwalenia planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018.
(uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń krytych pływalni
w Inowrocławiu (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Obecnie obowiązuje uchwała podjęta przez Radę Miejską w maju 2007 r.
w sprawie korzystania z krytej pływalni. W dzisiejszej uchwale wprowadzane są
zmiany w § 4. Na wniosek Rzecznika Praw Pacjenta wprowadzamy zapis, że
osoby, które chorują na chorobę genetyczną łuszczycę mogą korzystać z krytej
pływalni.
Proszę o pozytywnie rozpatrzenie tego projektu uchwały.
Henryk Procek - Przewodniczący Komisji Sportu i Młodzieży:
Komisja Sportu i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do tego projektu uchwały.
Głos zabrali radni: Andrzej Kieraj, Henryk Procek, Grzegorz Kaczmarek, Maciej
Szota.
Andrzej Kieraj – Radny RM:
Przyjmujemy uchwałę, która może okazać się niewykonalna. W tekście jest
sformułowanie: „osoby posiadające widoczne choroby skóry, zranienia nie będą
wpuszczane na pływalnię”. Moim zdaniem trudno będzie ustalić taki fakt.
Zapytuję więc: kto i w którym momencie będzie to sprawdzał? Jak to będzie
realizowane i w jaki sposób będzie następowała eliminacja takich osób?
Henryk Procek – radny RM:
Moim zdaniem, to bardzo dobrze, że osoby z chorobami genetycznymi będą mogły
uczestniczyć w zajęciach sportowych i pływać.
Grzegorz Kaczmarek - radny RM:
Powinniśmy zastanowić się jaka będzie reakcja pozostałych osób, które korzystają
z basenu. Pewnie pan ratownik, jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo
osób znajdujących się na pływalni, będzie musiał ocenić, która osoba może wejść,
a która nie powinna. Myślę, że osoby z bardzo widocznymi objawami choroby, nie
powinny korzystać z basenu.
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Maciej Szota – radny RM:
Zwracam uwagę, że dermatolodzy polecają „Termę” osobom, które mają jakieś
choroby skóry. Osoby z zaświadczeniem lekarskim, że łuszczyca nie jest chorobą
zakaźną i nie zagraża innym osobom, nie powinny być dyskryminowane.
Przypominam, że zmiana w uchwale dotyczy tylko choroby genetycznej łuszczycy. Zapisy dotyczące osób z ranami i chorobami skóry już w regulaminie
istniały i cały czas jest to kontrolowane.
Andrzej Kieraj – Radny RM:
Ad vocem. Ja czytam treść uchwały, a pan czyta numery uchwał.
Maciej Szota – radny RM:
Pana pytanie było nie przedmiotowe.
Andrzej Kieraj – Radny RM:
Moje pytanie brzmi: w jaki sposób będzie to sprawdzane i czy takie osoby nie będą
wpuszczane?
Grzegorz Kaczmarek - radny RM:
Sprawa dotyczy poniekąd estetyki, bo choroby są różne. Są między innymi
choroby genetyczne, które nie zarażają i osoby z takimi chorobami po okazaniu
odpowiedniego zaświadczenia będą mogły wejść na basen.
Henryk Procek – radny RM:
Bardzo wielu zawodników na zawodach międzynarodowych ma łuszczycę ze
znakami widocznymi i nie ma z tego żadnych problemów.
Maciej Szota – radny RM:
Jak podkreśliła na samym początku pani Naczelnik Magdalena Kaiser zmiana
w dzisiejszej uchwale dotyczy tylko łuszczycy. Pozostałe kwestie były już
uregulowane i są przestrzegane.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Żeby uregulować sporną kwestię poproszę panią Naczelnik o wyartykułowanie,
dlaczego wprowadzamy tą zmianę w uchwale.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Poproszę obecną na sali panią Dyrektor OSiR o zabranie głosu w tej sprawie.
Wiesława Pawłowska- Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu:
Zmiana w tej uchwale, jest to tylko porządkowanie sprawy regulaminowej, która
już dawno obowiązywała. Korekty dokonujemy wyłącznie na wniosek Rzecznika
Praw Pacjenta, który po zmianie pewnych przepisów złożył na piśmie takie
żądanie. Ale te zasady obowiązywały. Jeśli chodzi o korzystanie z krytych
pływalni dla osób chorych na łuszczycę, nie robi się z tego tytułu dodatkowych
problemów. Żaden z klientów nie może być prześladowany, ani odczuwać
dyskomfortu w sytuacji, kiedy będzie chciał skorzystać z usług tego obiektu. Jest
to bardzo delikatna sprawa i mamy tego świadomość. Dbamy o wszystkich
klientów, zarówno zdrowych, jak i tych osób, które mają jakieś kłopoty związane
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z wejściem na basen. Każdego klienta obiektu wyższej użyteczności publicznej
obowiązuje przede wszystkim zapoznanie się z regulaminem. Regulamin musi
znajdować się przed wejściem na krytą pływalnię, jak i również na samym terenie
niecki basenowej. Chodzi o to, by uregulować kwestię dla służb ratowniczych,
które muszą wiedzieć w jaki sposób reagować, gdyby zdarzył się przypadek
wymagający interwencji. Sprawa estetyki dotyczy również ludzi oparzonych. A dla
nich wręcz zalecane przez lekarzy są zajęcia na pływalni.
Dlatego proszę o przyjęcie tej uchwały. Uznać należy, że jest to sfera delikatna, w
tej chwili tylko i wyłącznie prawnie uregulowana i nie wywołuje zapisów przeciw
naszym klientom.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dziękuję pani Dyrektor za udzielone wyjaśnienia. Zamykam punkt zapytania
i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (20 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLIV/599/2014 w sprawie określenia zasad korzystania
z obiektów i urządzeń krytych pływalni w Inowrocławiu.
(uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu).
Ad.9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji podziału Miasta
Inowrocławia na okręgi wyborcze ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do
protokołu).
Maciej Piątkowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Zbigniew Zygora - Wiceprzewodniczący RM:
Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram punkt zapytania
i dyskusja do tego projektu uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –0 )
podjęła uchwałę nr XLIV/600/2014 w sprawie aktualizacji podziału Miasta
Inowrocławia na okręgi wyborcze.
(uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Ad.10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie na obszarze Miasta Inowrocław trzech okręgów wyborczych dla
wyborów do Rady Powiatu Inowrocławskiego (projekt stanowi załącznik nr 12
do protokołu).
Zbigniew Zygora - Wiceprzewodniczący RM:
Przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Proszę o dopisanie w wierszu drugim projektu uchwały po dacie 8 marca
1990 r. zwrotu: o samorządzie gminnym.
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Zbigniew Zygora - Wiceprzewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do tego projektu uchwały.
Andrzej Kieraj – Radny RM:
W uzasadnieniu uchwały w ostatnim akapicie „zgodnie z art.89 ustawy…,
powinno być dopisane: o samorządzie gminnym.
Zbigniew Zygora - Wiceprzewodniczący RM:
Myślę, że jest to błąd techniczny.
Zamykam punkt zapytania i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –0 )
podjęła uchwałę nr XLIV/601/2014 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na
obszarze Miasta Inowrocław trzech okręgów wyborczych dla wyborów do Rady
Powiatu Inowrocławskiego.
(uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu).
Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla trzech terenów położonych
w rejonach ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej, Grochowej,
Szparagowej i Batkowskiej, Józefa Chociszewskiego oraz Rąbińskiej
( projekt stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gosp. Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
trzech terenów położonych w rejonach ulic: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińskiej,
Grochowej, Szparagowej i Batkowskiej, Józefa Chociszewskiego oraz Rąbińskiej
wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Pokaz multimedialny.
Grażyna Dziubich – radna RM:
Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pozytywnie
zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do tego projektu uchwały.
Andrzej Kieraj - radny RM:
Odniosę się do załącznika nr 2B uchwały. Był już opracowywany plan
zagospodarowania przestrzennego, dotyczący tego terenu. Czy wówczas właściciel
tego terenu nie zgłaszał uwag, potrzeby zmian w tym planie? Zmieniając teraz plan
będziemy ponosili koszty, a uważam, że w tej sytuacji właściciel tego gruntu
powinien je ponieść. Czym ten właściciel tłumaczy zasadność zmian w tym
planie?
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Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gosp. Przestrzennej i Nieruchomości:
Obecnie obowiązujący plan powstał na początku lat 2000. W owym czasie
przygotowanie takich planów nie cieszyło się zbyt dużym zainteresowaniem.
Świadomość mieszkańców, właścicieli gruntów rośnie, urealniają się plany
inwestycyjne, tworzą nowe możliwości, które wówczas być może były jeszcze
niesprecyzowane. Wykonywane wówczas plany wnosiły wiele ograniczeń, które
nie mają w dzisiejszych realiach uzasadnienia. Nie możemy blokować możliwości
inwestowania. Koszty planów ponosi gmina i to jest bezwzględne. Nie ma
możliwości partycypacji w kosztach.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (19 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0 )
podjęła uchwałę nr XLIV/602/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowrocławia dla trzech terenów położonych w rejonach ulic: Macieja
Wierzbińskiego, Rąbińskiej, Grochowej, Szparagowej i Batkowskiej, Józefa
Chociszewskiego oraz Rąbińskiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad.12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia
( projekt stanowi załącznik nr 16 do protokołu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gosp. Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia wraz z uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – radna RM
Komisja Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
zaopiniowała ww. projekt uchwały.

pozytywnie

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusja.
Głos zabrali radni: Stanisław Skoczylas, Andrzej Kieraj.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Moje zastrzeżenia wzbudza §17 niniejszego projektu. Jest w nim mowa, że
Prezydent Miasta może wydzierżawiać nieruchomości gruntowe na czas można
powiedzieć nieograniczony. Kadencja prezydenta jest czteroletnia, a grunty może
wg. tego paragrafu wydzierżawić dożywotnio. Moim zdaniem powinno w
tym paragrafie być ‘przedłużony”, a nie tak sformułowany jak jest teraz.
Andrzej Kieraj - radny RM:
Dlaczego musimy wracać, nanosić poprawki do uchwały podejmowanej przez
Radę Miejską 23 marca 2013 r. w tych sprawach. Określone wówczas zostały cele
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i upoważnienia prezydenta. Trzy punkty są nadal aktualne w tej uchwale,
w §17 zmienia się tylko punkt czwarty. Dlaczego wówczas nie przewidziano
takiej możliwości?
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gosp. Przestrzennej i Nieruchomości:
Zgodnie z tym co wskazał radny Kieraj taki paragraf już obowiązuje, dający
możliwość wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata gruntów przez Prezydenta.
Co nie oznacza zwolnienia z przetargowej formy. Przygotowując poprzednią
uchwałę skupiliśmy uwagę na strefach gospodarczych. Pojawiły się nowe
oczekiwania i potrzeby. Dlatego wnosimy o rozszerzenie tego wachlarza
możliwości i pozwolenie, aby dopuścić realizacje działalności gospodarczej nie
tylko w obrębie stref gospodarczych, ale w obrębie całego Miasta. Jest to działanie
proinwestycyjne. Bo zarówno mnie, jak i chyba każdemu z państwa zależy na
powstawaniu nowych inwestycji, na rozwoju Gminy.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Dziękuję za wyjaśnienia. Jeśli to wszystkie uwagi, zamykam punkt zapytania
i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 1)
podjęła uchwałę nr XLIII/603/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Inowrocławia.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący RMI ogłosił 5 min. przerwy w obradach sesji.
Po przerwie.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014: ( projekt stanowi
załącznik nr 18 do protokołu).
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
Przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Inowrocławia na rok 2014:
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusja.
Andrzej Kieraj - radny RM:
Poproszę panią Naczelnik o szersze wyjaśnienie zapisów:
 str. 18 pkt b - uzasadnienia
projektu uchwały, wers dotyczący:
„Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej) III etap + 423
900 zł”. Co planuje się tam za tą kwotę wykonać?,
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 na str 21 pkt. IV - ”Przychody, zmniejszenie o 318.038 zł w związku ze
zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na
rynku krajowym”,
 rozchody, zwiększenie o 431.191 zł w związku ze zwiększeniem środków
na ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia spraw spornych.
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
 Jeśli chodzi o zadanie uzdrowisko Inowrocław trwa procedura przetargowa
na wykonanie ogrodów zapachowych w parku Solankowym.
 W przypadku zmniejszenia przychodów, tak jak mówiłam zmniejszył się
deficyt, więc kwotę przychodów z 10 330 000 zł, zastępujemy kwotą
10 011 962 zł.
 Rozchody zwiększamy na ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia spraw
spornych, dotyczy to głównie kar umownych naliczanych wykonawcom, za
opóźnienia w robotach budowlanych. Dotyczy to teatru kwota 472 000 zł,
jak również termomodernizację Gimnazjum nr 2 na kwotę 132 000 zł oraz
usługi geodezyjne na kwotę 19 000 zł, za złe wykonanie podkładów do
celów projektowych, odszkodowania za niedostarczenie lokalów socjalnych
na kwotę ok. 70 000 zł.
Andrzej Kieraj - radny RM:
Wrócę jeszcze do kwoty 423.900 zł przeznaczonej na III etap rozwoju funkcji
uzdrowiskowej Uzdrowiska Inowrocław. Ogród zapachowy jest już w parku. Czy
ta funkcja ma być rozbudowana, czy budowana taka rzecz w innym miejscu? Czy
my za mocno nie szastamy pieniędzmi, czy to nie są zbyteczne inwestycje w Parku
Solankowym?,
bo
kwota
pół
miliona
złotych
jest
znaczna
i za to można byłoby wyremontować lub zrobić nową ulicę w mieście.
Wybierajmy i wydawajmy pieniądze, tam, gdzie są rzeczy o wiele pilniejsze do
zrealizowania.
Ryszard Brejza - Prezydent Miasta:
W wypowiedzi pani Naczelnik, zastępującej panią Skarbnik wkradły się
nieścisłości. Nie chodzi o budowę ogrodów zapachowych, bo ogrody są
zbudowane. Chodzi o dodatkowe funkcje związane z nimi( Pani Naczelnik Hopcia
o tym powie) oraz inwestycji towarzyszących w ramach trzeciego etapu. Te
inwestycje są zapisane w wieloletnim planie inwestycji i wydatkach na ten rok.
Chciałbym na to zwrócić uwagę panu Radnemu i państwu. Co do tej kwoty o
której pan wspomina pół miliona złotych pozwolę sobie skomentować pana
wypowiedź w taki sposób, że ta kwota mieści się w wydatkach budżetowych
określonych dla nas na inwestycje w tym roku i ona jest w 60% sfinansowana
przez Unię Europejską w wyniku uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim
w ramach dużego projektu rewitalizacji i rozbudowy funkcji uzdrowiskowych
Miasta Inowrocławia. To zadanie zatwierdzone przez Zarząd wWojewództwa,
Marszałka, Unię Europejską- po prostu. To co pan postuluje, że środki w takiej
wysokości przydałyby się na inne wydatki, na jezdnie i ulice, z punktu
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przeciętnego mieszkańca Inowrocławia jest to racja i ja się z tym zgadzam.
Natomiast z panem jako Radnym się nie zgadzam, ponieważ pan jako Radny wie o
tym, że my nie mamy pełnej dyspozycji , co do dysponowania środkami Unijnymi,
bo my nie dostajemy tych środków na cele jakie uznajemy za najbardziej istotne w
Inowrocławiu, tylko na uzgodnione wg. priorytetów przyjętych przez Rząd i Unię
Europejska dla Polski. Ale priorytety nie określają wystarczającej ilości środków
na budowę i remonty dróg, jak i na budownictwo mieszkaniowe, o czym
wielokrotnie mówiłem publicznie i mówiłem to państwu.
Ale sugerowanie publiczne mieszkańcom Inowrocławia jest wielkim błędem.
Że o to są pieniądze, pół miliona, z czego proszę sobie obliczyć ile tak naprawdę to
jest 40%, bo 60 % jest z Unii i dajemy to na rozbudowę funkcji uzdrowiskowych,
a moglibyśmy dać na jakieś inne zadanie. Takie są reguły wydatkowania środków
z Unii, przy realizacji inwestycji przeze mnie jako organ wykonawczy, że musimy
się dostosować do tych warunków, w których postanowiliśmy uczestniczyć wiele
lat temu w ramach kończącego się jednego okresu programowania. Bo za chwilę
rozpocznie się kolejny okres programowania, do którego również się
przygotowujemy. I tam też naszym zdaniem jest za mało środków na drogi.
Dyskusja trwa w tej chwili zarówno w Polsce, jak i u nas.
Poproszę teraz panią Naczelnik Hopcię o przekazanie szczegółowego wykazu
wydatków tych środków.
Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju
Gospodarczego i Funduszy Europejskich:
Kwota 423.900 zł, która zostaje wprowadzona do budżetu jest to wartość
w skład której wchodzą środki zarówno z naszego budżetu, jak i środki Unii
Europejskiej z funduszu rozwoju regionalnego. Środki budżetowe stanowi kwota
178.850 zł. i tylko ta kwota może być brana pod uwagę jako wydatek
z budżetu Miasta. Natomiast jeśli chodzi o zakres prac planowany w ogrodach
zapachowych, będzie to budowa oświetlenia podkreślającego walory tego miejsca.
Jesteśmy trakcie procedury przetargowej i już wiemy, że to zadanie będzie tańsze,
niż środki zarezerwowane w ubiegłym roku na ten cel. Oszczędności w budżecie
nie będą jednak bardzo spektakularne, ponieważ aż 60% tej wartości stanowią
środki z Unii Europejskiej.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dziękuję za udzielone wyjaśnienia.
Zamykam punkt zapytania i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (12 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 3)
podjęła uchwałę nr XLIV/604/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028:
( projekt stanowi załącznik nr 20 do protokołu).
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Z upoważnienia przewodniczącego Komisja Budżetu i Finansów informuję,
że opinia tej Komisji była pozytywna w zakresie wymienionego wyżej projektu
uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (12 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –3)
podjęła uchwałę nr XLIV/605/2014 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji (stanowi
załącznik nr 22 do protokołu).
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie emisji obligacji.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Z upoważnienia radnego Macieja Szoty informuję, że Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabierali radni: Jacek Olech, Andrzej Kieraj.
Jacek Olech – radny RM:
Proszę o wyjaśnienie jaki sposób dojdzie do ustalenia marży?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Czy pani Naczelnik mogłaby podać orientacyjny koszt spłaty tych obligacji
z tytułu odsetek.
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
Jeśli chodzi o marżę - negocjujemy w momencie przetargu. Wystąpimy
z ofertami do banków i wówczas będziemy negocjować marżę, a stawka zawsze
jest zmienna.
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Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (12 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –3)
podjęła uchwałę nr XLIV/606/2014 w sprawie emisji obligacji zmieniającej.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Ad.16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną
oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg (stanowi
załącznik nr 24 do protokołu).
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Przed rozpoczęciem sesji
otrzymaliście państwo trzecią stronę do projektu uchwały z 28 maja 2014r.,gdzie
dokonaliśmy zmian w § 12 pkt.1 ust. 2 : nie stanowią pomocy de minimis ulgi
określone w art. 56 pkt”, dopisaliśmy 1. Również w tym samym paragrafie pkt 3
dopisaliśmy: ”ulgi określone w art. 56 ust.1 pkt 5 ustawy”, oraz
w punkcie 6 ust.1 „ wszystkich zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa
w art.37 ust.1” skreśliliśmy 2, ponieważ dotyczy on rybołówstwa i rolnictwa.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Z upoważnienia radnego Macieja Szoty informuję, że Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przystępujemy do przegłosowania uchwały.
Kto jest za jej podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLIV/607/2014 w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania
organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
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Ad.17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych
od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy
de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca
pracy na terenie Miasta Inowrocławia
(stanowi załącznik nr 26 do protokołu).
Mariola Styperek – Naczelnik Wydziału Budżetowo – Finansowego:
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Z upoważnienia radnego Macieja Szoty informuję, że Komisja Budżetu
i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Przystępujemy do przegłosowania uchwały.
Kto jest za jej podjęciem, proszę o podniesienie ręki.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLIV/607/2014 w sprawie zwolnień przedmiotowych od
podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de
minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na
terenie Miasta Inowrocławia.
Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2013 (stanowi
załącznik nr 28 do protokołu).
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Waldemar Wąśniewski – radny RM:
Komisja Strategii i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Otwieram punkt zapytania i dyskusja.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, przychylając się również częściowo do
moich interpelacji pozytywnie zmieniło rozkład jazdy. Do pozytywnej oceny MPK
należy zaliczyć, zgonie z informacją podaną na stronie 12 sprawozdania
to, że w 2013 r. nastąpił zwiększony przewóz pasażerów, a także nie podniesiono
cen biletów, a nawet ceny biletów elektronicznych delikatnie obniżono. Jednak
zastrzeżenia moje, zgodnie z wygłoszoną dzisiaj interpelacją wzbudza jeszcze
„całotygodniowe skomunikowanie w godzinach rannych miejskich autobusów z
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Osiedla Piastowskiego oraz pozostałych linii kursujących w kierunku dworca
PKP”.
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Korzystając z obecności na dzisiejszym posiedzeniu pana Dyrektora MPK
poproszę go o odpowiedź na poruszony przez pana Radnego temat.
Mariusz Kuszel – Prezes Zarządu Dyrektor Przedsiębiorstwa MPK Inowrocław:
Dziękuję za pochlebne słowa dotyczące MPK. Na wnioski mieszkańców
niektórych dzielnic i Radnych dotyczących możliwości puszczenia kursów
w soboty i niedziele w godzinach rannych,
pracujemy nad korektami
w rozkładzie jazdy i mam nadzieję, że w niedługim czasie część tych zmian będzie
wdrożona.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Dziękuję za wyjaśnienia. Jeśli to wszystkie uwagi, zamykam punkt zapytania
i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLIV/609/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu za rok 2013:
Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Ad.19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru bezpośredniego
zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego: ( projekt stanowi załącznik nr 30 do protokołu).
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. W ramach autopoprawki
chciałabym zgłosić poprawę § 2 tej uchwały. Ażeby nie powielać zapisów, które
są już uregulowane w tej uchwale proponuję, aby ten paragraf brzmiał
w następujący sposób: ” § 2 ust 1 o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy,
o której jest mowa w § 1, Miasto Inowrocław opublikuje ogłoszenie w sposób
określony w przepisach wskazanych w podstawie prawnej.
Waldemar Wąśniewski – radny RM:
Komisja Strategii i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Korzystając w dalszym ciągu z upoważnienia Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów informuję, opinia Komisji Budżetu i Finansów była również
pozytywna.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 1)
podjęła uchwałę nr XLIV/610/2014 w sprawie zamiaru bezpośredniego zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
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Ad. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze (stanowi załącznik nr 32 do protokołu).
Teresa Górka – Biuro Prawne:
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie?
Jacek Olech – radny RM:
Chciałbym poprosić panią Radcę o uściślenie, bo nie wiem, czy dobrze
zrozumiałem. W związku z tym, że Rada chce wyartykułować w postępowaniu
sądowym to jest między innymi to, że Wojewoda wydał rozstrzygnięcie co prawda
w ostatnim dniu, ale zbyt późno je przekazał, czy Wojewoda wydając to
rozstrzygnięcie nadzorcze zmieścił się w tym trzydziestym dniu?
Teresa Górka – Biuro Prawne:
Data rozstrzygnięcia nadzorczego to 16 maja 2014 r., a nadana była na poczcie 19
maja 2014 r., wpłynęło do nas 21 maja 2014 r. 30 maja upływał trzydziesty dzień.
Jacek Olech – radny RM:
Czyli Wojewoda w 30 dniu wydał rozstrzygnięcie?
Teresa Górka – Biuro Prawne:
Zgodnie z orzecznictwem sądu wydanie orzeczenie to jest również
uzewnętrznienie jego, czyli doręczenie organowi gminy, którego dotyczy
rozstrzygnięcie.
Jacek Olech – radny RM:
Czyli pismo to powinno dotrzeć trzydziestego dnia najpóźniej do gminy.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Dziękuję za wyjaśnienia. Jeśli to wszystkie uwagi, zamykam punkt zapytania
i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (13 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 3)
podjęła uchwałę nr XLIV/611/2014 w sprawie wniesienia skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze.
Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z kontroli przeprowadzonej w zakresie postępu prac związanych
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych na terenie Miasta oraz analizy
wniosków mieszkańców, dotyczących zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta (stanowi załącznik nr 34 do protokołu).
Magdalena Łośko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
Poinformowała, że sprawozdanie jest obszerne, a projekt uchwały wszyscy
otrzymali wcześniej z materiałami. Poprosiła o pozytywne zatwierdzenie
sprawozdania.

22

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy ktoś państwa ma pytania do przedstawionego sprawozdania oraz analizy
wniosków?
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Kto z radnych jest za podjęciem uchwały i przyjęciem sprawozdania?
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się –0)
podjęła uchwałę nr XLIV/612/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
przeprowadzonej w zakresie postępu prac związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznych na terenie Miasta oraz analizy wniosków mieszkańców,
dotyczących zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Miasta.
Uchwała stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planów pracy komisji Rady
Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2014 r (stanowi załącznik nr 36 do
protokołu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw –1, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLIV/613/2014 w sprawie planów pracy komisji Rady
Miejskiej Inowrocławia na II półrocze 2014 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Ad.23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
Inowrocławia na II półrocze 2014 r (stanowi załącznik nr 38 do protokołu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (14 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 2)
podjęła uchwałę nr XLIV/614/2014 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej
Inowrocławia na II półrocze 2014 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
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Ad. 24. Wolne wnioski i informacje bieżące.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Następną sesję przewiduję na 22 września 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. 25. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XLIV sesję Rady
Miejskiej Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1200.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Sekretarz obrad
Rafał Lewandowski

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

