BRM.0002.2.7.2014

P r o t o k ó ł nr XLV/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 14 lipca 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Waldemar Wąśniewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 10 00
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 protokółu.
Na sesję spóźnił się radny:
Nieobecni radni:

Gustaw Nowicki (przybył na sesję o godz. 1010).
Tomasz Marcinkowski i Filomena Deskiewicz

Sesji przewodniczył:

Waldemar Wąśniewski - Wiceprzewodniczący RM.

Sekretarz obrad:

Magdalena Łośko.

Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Waldemar Wąśniewski - Wiceprzewodniczący RM:
Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym, w trybie określonym w § 21 ust. 2 Statutu
Miasta, na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia, złożony w dniu 8 lipca br.
Do wniosku o zwołanie sesji został dołączony porządek obrad wraz
z projektami uchwał.
Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść propozycje zmian do porządku obrad?
Nie widzę.
Stwierdzam, że będziemy pracować zgodnie z przesłanym wcześniej
porządkiem obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014:
 wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
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 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028:
 jak w punkcie 3.
5. Zakończenie obrad.
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
Waldemar Wąśniewski – Wiceprzewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radną panią Magdalenę Łośko.
Czy są inne propozycje? Nie widzę.
Czy pani radna wyraża zgodę?
Magdalena Łośko – radna RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

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

Proszę panią sekretarz o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji,
szczególnie podczas głosowań.
Ad. 3 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 (załącznik nr 4
do protokółu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Na wstępie proszę o dokonanie poprawki. Na str. 3, w załączniku nr 1 jest
zapisany § 6300 – „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” i proszę go zmienić
na § 6260 – „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.
Następnie 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: Andrzej Kieraj, Henryk Procek, Zdzisław Błaszak, Maciej
Szota.
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Andrzej Kieraj – radny RM:
Mam pytania do pani Skarbnik, dotyczące punktu III. w uzasadnieniu, gdzie
znajduje się zapis: „Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie
z wnioskiem złożonym przez: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty
949 790 zł z tego:
a) 499 990 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi
publiczne gminne, paragraf 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty
sportowe, paragraf 6050 z zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie
łącznika ul. Wojska Polskiego od ul. St. Staszica do al. Niepodległości”,
b) 299 800 zł z działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi
publiczne gminne, paragraf 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty
sportowe, paragraf 6050 z zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie
łącznika ul. Wojska Polskiego od ul. St. Staszica do al. Niepodległości”.
Czy to są jakieś pieniądze, które wynikają z oszczędności przetargowych?
Natomiast w ppk-cie. c) znajduje się m.in. zapis: „150 000 zł z działu 600,
rozdział 60016, paragraf 6059, z zadania „Zaprojektowanie i wybudowanie
łącznika ul. Wojska Polskiego od ul. St. Staszica do al. Niepodległości” do
działu 801 – Oświata i wychowanie…. Dalej na str. 14 znajduje się zapis:
„Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych w związku
z trwającymi przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej w porozumieniu z Marszałkiem Województwa KujawskoPomorskiego w zakresie realizacji projektu budowy na terenie Województwa
Kujawsko-Pomorskiego „mini – Koperników”.
Prosiłbym o szersze przedstawienie sprawy i wyjaśnienie, o co w tym chodzi?
Henryk Procek – radny RM:
Chciałbym na początku powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, że powstanie obiekt
„mini Kopernik”. Moim zdaniem, na zapobieganie bezrobociu najlepsza jest
edukacja. Nie ma lepszego sposobu. Można więc powiedzieć, że dobrze jest, że
coś takiego powstanie.
Jeżeli chodzi o boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, można powiedzieć, że
zamyka ono pewien cykl. Wszystkie Szkoły podległe Miastu, mają już boiska
wybudowane ze środków zewnętrznych. To będzie już ostatnie. Powiat
natomiast, cały czas buduje boiska ze środków własnych. Chciałbym przez to
powiedzieć, że Powiat w łatwy sposób wydaje pieniądze podatnika.
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Myślę, że ta laudacja pana radnego Procka jest całkowicie zbędna, ponieważ
mój Klub również zagłosuje za przesunięciem środków. Mimo to, chciałbym
zapytać panią Skarbnik, o co tu chodzi? Chciałbym bardzo, żeby te boiska
powstały. Cieszy mnie widok boisk zapełnionych młodzieżą. Nie wysiadują na
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klatkach schodowych, a grają w piłkę. Jest to sukces, że te „Orliki” powstały, że
Miasto Inowrocław otrzymało dofinansowanie na ten cel. Opozycja więc
również cieszy się z tego powodu. Chciałbym jednak zapytać, dlaczego
przesuwamy pieniądze z łącznika ul. Wojska Polskiego od ul. Staszica do
al. Niepodległości do działu – Oświata i wychowanie? Czy za dużo naliczyliśmy
pieniędzy na łącznik, czy nie realizujemy tego zadania, czy może łącznik
skrócony zostanie? Jeżeli zostały środki, to bardzo dobrze, że pan Prezydent
przeznaczył je na te ośrodki sportowe.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Dziękuję za wygłoszoną laudację przez pana radnego Błaszaka.
Odpowiadam. Tak, zostały środki z łącznika. Jesteśmy po przetargu, tuż przed
podpisaniem umowy i możemy sobie na ten gest pozwolić.
Henryk Procek – radny RM:
Chciałbym powiedzieć panu radnemu Błaszakowi, że pana wypowiedź była
powtórzeniem tego, co ja powiedziałem. Wypowiedź pana była już całkowicie
niepotrzebna.
Maciej Szota – radny RM:
Moim zdaniem laudacja jest za każdym razem bardzo potrzebna, jeśli robi się
coś dobrego. Pan radny Henryk Procek zwrócił uwagę na ważną sprawę
dotyczącą tego, że służby pana Prezydenta starają się pozyskiwać środki
zewnętrzne i to się udaje. Każde boisko przy naszych Szkołach, powstało przy
wsparciu, a w Powiecie to się niestety, nie udało. U nas systematycznie,
planowo, boiska były wybudowane lub wyremontowane. Przez osiem lat udało
się je wszystkie zrobić. W tej chwili pozostało tylko to jedno, przy Szkole
Podstawowej nr 2. Trzeba pochwalić władze Miasta, że znalazły na ten cel
kolejne środki, pozyskały je z Ministerstwa.
Waldemar Wąśniewski – Wiceprzewodniczący RM:
Wobec braku chętnych do dyskusji, zamykam ten punkt i przystępujemy do
głosowania.
Kto z radnych jest za podjęciem uchwały?
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr XLV/615/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ad. 4 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2014-2028
(stanowi załącznik nr 6 do protokółu).
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Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
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: Zdzisław Błaszak, Andrzej Kieraj, Henryk Procek.
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Zanim przejdziemy do głosowania drugiego projektu, chciałbym, aby pani
Skarbnik wyjaśniła co to są te „mini Koperniki”, bo akurat nie wiem?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Właściwie to już pan radny Błaszak zapytał o to, o co ja chciałem zapytać.
Chciałbym jednak wrócić do poprzedniej uchwały. Uważam, że gdy zostało
zadane pytanie, powinna być odpowiedź, panie Przewodniczący. Pan natomiast,
przechodzi od razu do głosowania.
Henryk Procek – radny RM:
Chciałbym jeszcze dodać, że podejrzanie niska jest cena boisk budowanych
przez Powiat. Miasto budowało „Orliki”, które kosztowały ponad milion
złotych, a to boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, będzie kosztowało około
900 tysięcy złotych. Natomiast Powiat buduje te obiekty za 200-300 tysięcy
złotych. Jestem ciekawy, jaka jest jakość tych boisk, jakie materiały zostały
użyte i jakie firmy wykonywały te boiska za tak małą kwotę?
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Pogubiłem się i nie wiem, czy my jesteśmy na sesji Rady Miejskiej, czy na sesji
Rady Powiatu? Mówimy o inwestycjach powiatowych, a powinniśmy mówić
o inwestycjach miejskich. Panie Przewodniczący, proszę przypilnować, żeby
dyskusja była na temat. Przemyślenia pana radnego Procka na temat tego, że
Powiat buduje taniej, a my drożej, nie mają związku z omawianymi dzisiaj
projektami uchwał.
Henryk Procek – radny RM:
Ad vocem.
Chciałbym powiedzieć, że nie żyjemy patrząc w gwiazdy, tak jak robił to
Kopernik. Chociaż Kopernik patrzył w gwiazdy, ale patrzył także w kierunku
ziemi. Miastem Inowrocław rządzą dwa samorządy. Dlaczego więc nie miałbym
o tym nie mówić? Ja patrzę po prostu na ziemię, w niebo czasami też.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Zamiast pani Naczelnik, ja pozwolę sobie odpowiedzieć panu radnemu
Błaszakowi.
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Jest w Warszawie takie Centrum Naukowo - Edukacyjne pod nazwą
„Kopernik”, z którego głównie korzysta młodzież, ale także tysiące dorosłych.
Poprzez ciekawy, interesujący sposób, poprzez zamontowane tam w bardzo
zmyślny sposób urządzenia, poznaje się tam zasady, które obowiązują
w technice, w życiu codziennym, w tym jak się poruszamy, jakie zasady
obowiązują w komunikacji. Jednym słowem, poprzez zabawę, poznajemy to, co
dotyczy nauki.
Marszałek Województwa oraz radni, dyskutując nad Strategią Rozwoju
Województwa, doszli do wniosku, że warto jest stworzyć kilka takich
ośrodków, choć na mniejszą skalę, na terenie naszego województwa.
Zapytywano nas, czy byśmy chcieli mieć takie centrum w Inowrocławiu?
Oświadczyłem, że bardzo chętnie, ale pod warunkiem znaczącego wsparcia ze
środków Unii Europejskiej. Marszałek i radni województwa uchwalili
w Strategii Rozwoju Województwa, że we wszystkich miastach prezydenckich
na terenie województwa, takie ośrodki będą mogły powstać i będziemy mogli
się starać o środki finansowe z Unii Europejskiej.
Skoro jest ta uchwała, w której zapisane są „mini Koperniki” i jednocześnie
temat kontraktu wojewódzkiego jest poruszany w rozmowach, jakie prowadzi
Marszałek, a także po piśmie, jakie otrzymaliśmy kilka dni temu od Marszałka,
uznaliśmy za stosowne, żeby rozpocząć prace nad koncepcją, czyli jakiego
rodzaju „mini Kopernik” mógłby powstać w Inowrocławiu, w jakim miejscu itd.
Takie działania chcemy prowadzić, ale to kosztuje. My nie możemy
wydatkować środków finansowych, korzystając z ekspertyz, później z pracy
projektantów, jeżeli nie będziemy mieli zgody od Państwa, również w tym
dokumencie, który za chwilę będziecie nowelizowali. Stąd jest prośba do
Państwa o to, żeby taki zapis wprowadzić, również na taką kwotę, która
umożliwi nam prace w tym kierunku tak, aby można było przystąpić do
realizacji w dwóch kolejnych latach 2015-2016. Więc to, co robimy, robimy dla
naszych następców, bo w międzyczasie są oczywiście wybory. Chcemy jednak
to uczynić, żeby nie było jakiejkolwiek przerwy związanej z przygotowywaniem
projektów bardzo ważnych dla naszego Miasta.
Jeszcze jedno, chcemy oczywiście pozyskać wsparcie z Unii Europejskiej
w wysokości 85 %, aby wkład własny wyniósł jedynie 15 %.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Pan Prezydent jest zorientowany w tym temacie, więc prosiłbym jeszcze
o dodatkowe wyjaśnienie. Czy to ma być coś na wzór Astrobazy?
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Nie. Jeśli chodzi o możliwość powielenia Astrobazy, to byłoby to bezcelowe.
Tak mi się wydaje. Chyba się Państwo z tym zgodzicie? Jest już Astrobaza przy
I LO im. Jana Kasprowicza. Nie byłoby to związane z gwiazdami. Kopernik,
który się pojawia w nazwie, jako „mini Kopernik”, tylko ze względu na pewien
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symbol, Kopernika, który jest autorytetem na świecie, jeżeli chodzi
o naukowców. To nie byłoby związane z astrologią.
Waldemar Wąśniewski – Wiceprzewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem listy mówców, zamykam punkt zapytania
i dyskusja. Przystępujemy do głosowania.
Kto z radnych jest za podjęciem uchwały?
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0)
podjęła uchwałę nr
XLV/616/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Inowrocławia na lata 2014-2028.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad. 5 Zakończenie obrad.
Waldemar Wąśniewski – Wiceprzewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XLV sesję Rady
Miejskiej Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 1000 do godz. 1025 .

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Waldemar Wąśniewski
Sekretarz obrad
Magdalena Łośko
Protokółowała: Maria Legwińska
Do protokołu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

