BRM.0002.2.11.2014

P r o t o k ó ł nr XLIX/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 7 listopada 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 1200 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż zgodnie z listą
obecności, w sesji uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu Rady,
wynoszącego 23 osoby stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji i uchwał.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do
protokołu.
Na sesję spóźniła się radna: Magdalena Waloch (przybyła na sesję o godz. 1205).
Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM.

Sekretarz obrad:

Grzegorz Kaczmarek.

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Wysoka Rado. Dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z art.20 ust.3 ustawy
o samorządzie gminnym i jednocześnie w trybie określonym w § 21 ust.2 Statutu Miasta
Inowrocławia, na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia. Do wniosku
o zwołanie dzisiejszej sesji został dołączony porządek obrad wraz z materiałami
w postaci projektów uchwał. Przystępujemy zatem do realizacji przesłanego porządku
obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego:





wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
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4. Rozpatrzenie
projektu
uchwały
zmieniającej
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014:

uchwałę

w

sprawie

 jak w punkcie 3.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
6. Zakończenie obrad.
Ad.2. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radnego Grzegorza Kaczmarka
Czy są inne propozycje?
Nie widzę.
Czy pan radny wyraża zgodę?
Grzegorz Kaczmarek– radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

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

Proszę pana sekretarza o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji, szczególnie
podczas głosowań.
Ad.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta :
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Maciej Szota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLIX/645/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad.4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2014 (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
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.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (15 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 6) podjęła
uchwałę nr XLIX/646/2014 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Inowrocławia na rok 2014 .
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad
żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków
i jakości świadczonej opieki (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do
protokołu).
Grzegorz Gąsiorek - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Grzegorz Kaczmarek–Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Grzegorz Kaczmarek i Ryszard Rosiński.
Grzegorz Kaczmarek – Radny RM:
Bardzo proszę, aby Pan Naczelnik przybliżył, jakie
otworzyć klub malucha.

warunki trzeba spełnić żeby

Grzegorz Gąsiorek - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Pytanie pana Radnego nie jest związane z tematem uchwały. Nie jestem w stanie
z pamięci wszystkich warunków zacytować. W ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz.1457) zawarte są wszystkie warunki jakie musi spełniać
żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun wraz z kwalifikacjami personelu, aby mogły
rozpocząć i prowadzić działalność.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Pytanie moje i prośba o rozszerzenie, dotyczy informacji zawartej w §2 tego projektu
uchwały: „Niezależnie od planu nadzoru przyjętego w niniejszej uchwale…”. Interesuje
mnie, co oznacza zapis, że w takim właśnie okresie ma być przeprowadzona kontrola.
Czy to ma być kontrola na początku istnienia takiej placówki, czy na końcu tego okresu
półrocznego, wskazywanego w tym paragrafie. Czy to sformułowanie pozwoli na
półroczne działanie placówki bez nadzoru?
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Grzegorz Gąsiorek - Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Wskazany okres 6 miesięcy jest okresem maksymalnym kiedy należy taką kontrolę
przeprowadzić. Jest to czas na rozwinięcie działalności, uporządkowanie dokumentacji.
Doświadczenie pokazało, że okres trzech miesięcy zawarty w poprzedniej uchwale bywał
zbyt krótki. W czasie, kiedy placówka się organizuje wychodzą różne błędy,
niedociągnięcia i to jest czas na naprawę wszelkich uchybień. Ustawa zezwala na
przeprowadzenie kontroli w dowolnym czasie, niezależnie od planu nadzoru
w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dziękuję za wyjaśnienia. Zamykam punkt zapytania i dyskusje. Przystępujemy do
głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLIX/647/2014 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad.6. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XLIX sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia. Zapraszam na kolejną w terminie ustalonym w zawiadomieniach.
Sesja trwała od godz. 1200 do godz. 1215.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad:
Grzegorz Kaczmarek

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

