BRM.0002.2.12.2014
P r o t o k ó ł nr L/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytej w dniu 7 listopada 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................
Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Jubileuszowa, 50. uroczysta sesja Rady Miejskiej Inowrocławia rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru Miasta Inowrocławia i odegraniem hejnału.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1300 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż zgodnie
z listą obecności, w sesji uczestniczy 23 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.
Sesji przewodniczył: Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ad.2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej ma charakter uroczysty, ale także i wyjątkowy.
Jest to bowiem nasze ostanie posiedzenie w kadencji 2010-2014. Jest to
doskonały moment, aby na chwilę zatrzymać się, spojrzeć wstecz,
co osiągnęliśmy i jakie były te cztery ostatnie lata? Warto sobie też zadać kilka
pytań, czy efekty naszej działalności w samorządzie zostawiły jakiś trwały ślad,
czy zostały dostrzeżone i jak zostaną ocenione przez mieszkańców? Myślę,
że większość z nas w najbliższym czasie będzie się mogła o tym przekonać.
Podsumowując miniony okres, wszyscy zastanawiamy się z pewnością, czy coś
można było zrobić lepiej? Czy można było spojrzeć na Miasto z innej
perspektywy, wyznaczyć sobie całkiem odmienne priorytety działania, czy też
cele, które można potem realizować. Każdy z nas z pewnością ma własny pogląd
na ten temat. Osobiście jestem zadowolony z faktu, że mogłem aktywnie
uczestniczyć i wspierać realizację wielu zadań, tak ważnych dla lokalnej
społeczności, w szczególności tych, których efektem były pozytywne zmiany
naszego Miasta. Myślę również i mam taką nadzieję, że większość z Państwa
podziela mój pogląd, iż w ostatnim czteroleciu Inowrocław stał się miastem
piękniejszym i zyskał bardzo dużo, m.in. dzięki doskonałemu wykorzystaniu
unijnych środków.
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Dziękuję Państwu Radnym, głównie tym, których ogromne zaangażowanie,
wysiłek i mądrość pozwoliły poprawić wizerunek Miasta. Dziękuję za ciężką
i efektywną pracę na sesjach Rady Miejskiej oraz w jej Komisjach. To właśnie,
dzięki Państwa wsparciu, racjonalnej postawie i zgodnej, budującej współpracy
z organem wykonawczym, do tych widocznych zmian w naszym mieście mogło
dojść. Szczególne podziękowania kieruję także pod adresem Pana Ryszarda
Brejzy - Prezydenta Miasta, a za Jego pośrednictwem, wszystkim Jego
współpracownikom i podległym Mu instytucjom, za okazywaną radnym pomoc,
za umiejętne i efektywne argumentowanie swoich decyzji oraz realizowanie
wspólnie przyjętych na początku kadencji koncepcji. Determinacja,
nieustępliwość, dynamiczne i efektywne działanie, to tylko nieliczne cechy
Pańskiego charakteru – Panie Prezydencie, jednak bardzo istotne dla dobrego
Gospodarza Miasta, które na przestrzeni tej kadencji oraz ubiegłych, diametralnie
zmieniły wizerunek naszego Miasta.
Dziękuję również pracownikom Biura Rady Miejskiej za okazywaną pomoc,
wsparcie, za opiekę nad radnymi, a przede wszystkim za waszą życzliwość.
Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję również Zarządom Inowrocławskich Osiedli, za wskazywanie potrzeb
mieszkańców i kierunków działania dla Rady, a także wsparcie radnych
w wypełnianiu ich codziennych zadań w swoich okręgach.
Wyrażam wobec wszystkich Państwa słowa uznania i podziękowania za pracę
w mijającej kadencji. Pozostaję w przekonaniu, że był to czas dla nas wszystkich
dobry, że był to czas taki, w którym każdy z nas miał swój mniejszy lub większy
udział. Życzę Państwu sukcesu wyborczego i uznania w oczach mieszkańców
w dniu 16 listopada br. Wszystkim Państwu dziękuję za współpracę.
Ad.3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Moment, w którym się spotykamy kończąc kolejną kadencję Rady Miejskiej
Inowrocławia, jest momentem szczególnym. 2014 rok przejdzie z pewnych
względów również do historii Inowrocławia. 5 listopada br., podpisana została
umowa na budowę obwodnicy Inowrocławia. To tu, na tej sali rodziły się różne
pomysły, jak walczyć o obwodnicę, to z Wami spotykaliśmy się w tej sprawie na
ulicach Inowrocławia, na ulicach Warszawy. Spotykaliśmy się w gabinetach
różnych urzędników w kolejnych rządach od 2002 r., a w szczególności prace te
przyspieszyły w ostatnich 4 latach tej naszej wspólnej kadencji. Byliśmy
nieustępliwi, ale i rozsądni. Groziliśmy, ale i prosiliśmy. Wiedzieliśmy jak ważną
dla inowrocławian jest ta inwestycja, którą to nie my mieliśmy realizować. Miał
realizować rząd. To nie my ze skromnych środków budżetu Miasta Inowrocławia,
lecz rząd z budżetu państwa. Mamy prawo być dumni, kończąc tę naszą wspólną
kadencję, że ta upragniona inwestycja przez inowrocławian, spośród których duża
część nie wierzyła już, że będzie w ogóle realizowana, rozpoczyna się jej
realizacja w tej chwili. Kolejną sprawą jest oczekiwane przez inowrocławian
otwarcie ośrodka egzaminacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
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w Inowrocławiu. Będą tu przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy, jak i szereg
innych kursów można będzie odbywać tu na miejscu. Inowrocław na to zasługuje.
Jest to bardzo dobra wiadomość dotycząca zadania, za które my bezpośrednio
przecież nie odpowiadamy. My nie musieliśmy o tę obwodnicę walczyć, ale
uważaliśmy, ze względu na to, że jesteśmy reprezentantami mieszkańców, którzy
tego oczekują, że tak trzeba się zachować. Tak samo i z oddziałem WORD w
Bydgoszczy – nie musieliśmy, ale wspomagaliśmy, domagaliśmy się,
zmienialiśmy nasze rozwiązania w układzie jezdnym na naszych ulicach
podległych Prezydentowi, żeby młodzież tu na miejscu mogła zdawać egzaminy
na prawo jazdy. Cieszę się, że ta kadencja kończy się i tym osiągnieciem. Ale to
nie wszystko. Były zadania, które były przypisane nam do realizacji, które
finansowaliśmy z pieniędzy zbieranych od mieszkańców Inowrocławia,
z podatków, z opłat. A z drugiej strony realizowaliśmy je tanio. Dzięki naszej
zapobiegliwości zdobywaliśmy środki finansowe z zewnątrz na wsparcie
większości tych inwestycji. Były to środki zarówno na zakończenie prac w Parku
Solankowym, na budowę ul. Rtm. Pileckiego, łącznika ul. Wojska Polskiego – ul.
Staszica, jak i szereg innych ulic, jak np. Staropoznańska. Tak było przy
Stadionie Miejskim. Wspólnie to przeżywaliśmy i dziękuję również za nadanie
imienia. Tego imienia nikt nie zmieni i tego stadionu nikt tak szybko nie
przebuduje tu w Inowrocławiu. To się stało w tej kadencji, naszej wspólnej –
nadanie imienia „Inowrocławskich Olimpijczyków” - nie byle kogo.
Rozmawiałem ostatnio z członkami zarządu i prezesem Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki, którzy przyjechali tu na swoje wyjazdowe posiedzenie
w Inowrocławiu – jest to coś unikalnego w skali kraju, gdyż przeważnie stadiony,
obiekty sportowe w kraju mają patrona jednego sportowca. My pomyśleliśmy
o wszystkich, bo my mieliśmy kilku wspaniałych olimpijczyków, wszystkich
równo traktujemy. Każdy z was, spacerując nie tylko po parku uzdrowiskowym,
ale i przechodząc czy przejeżdżając koło stadionu, po ulicach centrum Miasta,
a może i wykąpie się w Termie, bo to zdrowia doda lub też napije się wody
„Inowrocławianki”, to niech przypomni sobie tę kadencję Rady Miejskiej. Nic nie
rodziło się tu bez bólu, czasami bez bardzo ostrej dyskusji, ale tak
w życiu bywa, że docenia się najczęściej to, co uzyskuje się w trudzie i bardzo
dużo od siebie dając. Dawaliście bardzo dużo od siebie, z różnych punktów
widzenia, z różnych punktów siedzenia, udawało się nam i udało wiele
wspaniałych, cudownych rzeczy dokonać w Inowrocławiu. I nie mylą się ci,
którzy mówią, że dzisiejszy Inowrocław, to nie jest ten sam Inowrocław, jaki był
jeszcze 4 lata temu. Wszystko to, co zbudowaliśmy, to budowaliśmy dla ludzi, dla
mieszkańców, dla gości, którzy nas odwiedzają, po to żeby polepszyć warunki
życia w Inowrocławiu, żeby Miasto było bardziej przyjazne mieszkańcom,
kuracjuszom, turystom, naszym gościom. Tak się stało. Wszystkie te obiekty
żyją, żyją parki, żyją sale koncertowe, ścieżki rowerowe, boiska szkolne, place
zabaw. To, że te obiekty powstały, że ludzie z tego korzystają, a nie stoją te
obiekty puste, jest to zasługa wasza, naszej współpracy. Udało się, korzystając
z wielu uwag, propozycji kierowanych przez Zarządy Osiedli – z tego miejsca
serdecznie dziękuję Przewodniczącym Zarządów Osiedli, którzy najbliżej
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mieszkańców się znajdują na co dzień – również szereg ich propozycji udało się
zrealizować, propozycji drobniejszych, ale tak naprawdę dużych, bo ważnych dla
mieszkańców. Myślę, że dzisiaj z czystym sumieniem możemy spojrzeć
w oczy mieszkańcom Inowrocławia i powiedzieć tak „to co było możliwe, w stu
procentach się nam udało”. To nie znaczy, że nie ma już nic więcej do zrobienia,
to na następną kadencję. Serdecznie wszystkim dziękuję.
Ad.4. Wręczenie okolicznościowych podziękowań.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Szanowni Państwo, doceniając Państwa zaangażowanie, wspólną działalność na
rzecz Miasta i jego mieszkańców w minionych czterech latach, chcielibyśmy
wraz z Prezydentem Miasta uhonorować Państwa okolicznościowymi
podziękowaniami za trud, poświęcenie i zaangażowanie w działalność samorządu
terytorialnego w kadencji 2010-2014 oraz drobnym upominkiem.
(Przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z Prezydentem Miasta wręczyli radnym
i Przewodniczącym Zarządów Osiedli okolicznościowe podziękowania oraz
długopisy z wygrawerowanym napisem „Rada Miejska Inowrocławia
2010-2014". Podziękowania otrzymali także Prezydent Miasta Inowrocławia,
Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz Sekretarz Miasta Inowrocławia).
Ad.5. Zakończenie obrad.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku obrad - zamykam L sesję
Rady Miejskiej Inowrocławia.
Proszę Państwa o powstanie.
Proszę o wyprowadzenie sztandaru Miasta Inowrocławia.
Pan Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia,
poprosił o pozostanie na sali i zaprosił wszystkich na poczęstunek,
okolicznościowy tort.
Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1400.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Protokółowała: Dorota Trojanowska
Do protokołu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

