BRM.0052-11/10

P r o t o k ó ł Nr II/2010
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
…………………………………………………………………….

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Marcinkowski o godz. 1240
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 protokółu.
Sesji przewodniczyli: Tomasz Marcinkowski Waldemar Wąśniewski Zbigniew Zygora
Sekretarz obrad:

Przewodniczący RM
Wiceprzewodniczący RM
Wiceprzewodniczący RM

Filomena Deskiewicz

Ad. 2
Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM
Czy ktoś chciałby wnieść propozycje zmian do porządku obrad?
Nie widzę chętnych do zabrania głosu.
Stwierdzam, że będziemy pracować zgodnie z przekazanym wcześniej
porządkiem obrad.
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Ad. 3
Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM
Na sekretarza obrad proponuję panią radną Filomenę Deskiewicz.
Czy są inne propozycje?
Nie widzę.
Czy pani radna wyraża zgodę?
Pani Filomena Deskiewicz - radna RM
Wyrażam zgodę.
Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM
Kto z państwa radnych jest za przedstawioną kandydaturą?
za - 21 (jednogłośnie)
Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad jest pani radna Filomena
Deskiewicz. Proszę panią sekretarz o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu
sesji.
Ad. 4
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Złożenie ślubowania przez pana Ryszarda Franciszka Brejzę, Prezydenta Miasta
Inowrocławia.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 29 a), objęcie obowiązków
przez Prezydenta Miasta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej
ślubowania.
Po odczytaniu roty ślubowania, proszę o wypowiedzenie słowa „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę o powstanie.
Proszę pana Ryszarda Brejzę o odczytanie roty ślubowania.
Pan Ryszard Brejza
„OBEJMUJĄC URZĄD PREZYDENTA MIASTA, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ,
ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD
SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO
I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW MIASTA” – tak mi dopomóż Bóg.
Prezydent Miasta zakończył rotę przysięgi słowem - „ślubuję”.
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Pan Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej złożył panu
Ryszardowi Brejzie, Prezydentowi Miasta Inowrocławia gratulacje i wręczył
kwiaty.
Pan Ryszard Brejza - Prezydent Miasta Inowrocławia
„Dziękuję mieszkańcom Inowrocławia. Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy po raz trzeci zawierzyli mi, jako kandydatowi na
Prezydenta. Chciałbym gorąco wszystkich prosić - mieszkańców Inowrocławia
oraz państwa tu obecnych radnych o współpracę. Chciałbym prosić te
ugrupowania, które zdecydowały się wejść do koalicji wspierającej, będą
ponosiły wspólną odpowiedzialność za dalszy rozwój Inowrocławia
w najbliższych 4 latach, ale chciałbym również prosić radnych opozycji, którzy
zadeklarowali się, że są w opozycji o to, aby byli w opozycji konstruktywnej,
zgłaszając wątpliwości, propozycje innych oczywiście
rozwiązań do
rozpatrywania, również przez Urząd, przez podległych mi urzędników.
Deklaruję, że na miarę naszych możliwości każdy wniosek zgłoszony przez
państwa radnych bez względu na to z jakiej strony jest zgłaszany będzie
z należytą powagą potraktowany. Każdemu z nas przyświeca jeden cel, aby
Inowrocław był miastem, które dalej się rozwija, a mieszkańcom Inowrocławia
żeby się żyło lepiej w naszym mieście, żebyśmy byli dumni z tego, że jesteśmy
mieszkańcami Inowrocławia, żebyśmy byli mieszkańcami którzy również są
dumni z tego, kto i w jaki sposób sprawuje władzę w Inowrocławiu. Jest bardzo
ważne to, abyśmy po 4 latach spędzonych razem, kolejnych 4 latach, mogli
popatrzeć sobie w oczy i w oczy mieszkańcom Inowrocławia w poczuciu dobrze
spełnionego obowiązku. Nie jesteśmy politykami, którzy rzucają słowa na wiatr,
którzy obiecują i nie dotrzymują słów. Każdy człowiek ma prawo do tego, aby
być traktowanym w sposób uczciwy i poważny. Mieszkańcy Inowrocławia
również na to zasługują. Z tego miejsca gorąco również państwa proszę, jako
radnych, po przebiegu poprzedniej sesji o to, abyśmy sobie wzajemnie nie
wypominali wyników osiągniętych w wyborach w wymiarze ogólnym, ale
również w wymiarze indywidualnym. Ja mam prawo o to apelować do państwa,
bo najgorszych wyników nie osiągnąłem w tych wyborach. Gorąco o to proszę,
aby nie na takiej zasadzie prowadzić polemiki, ale na zasadzie merytorycznej,
konkretnych propozycji, dyskusji i podejmowania decyzji. Mieszkańcy
Inowrocławia po licznych rozmowach, spotkaniach, szczególnie w ostatnich
tygodniach, oczekują tego, jestem o tym gorąco przekonany. Takiej
konkretności i efektów. Deklaruję w tym względzie współpracę wraz
z podległymi mi urzędnikami, zarówno Urzędu Miasta, jak i jednostek
podległych, deklaruję pełną współpracę wszystkich pracowników z państwem,
jako radnymi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję z tego miejsca
ponownie wszystkim państwu wybranym na funkcję radnych oraz na funkcję
w Radzie Miejskiej, jakie zostały dokonane na posiedzeniu poprzedniej Rady w
dniu dzisiejszym. Serdecznie dziękuję”.
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Ad. 5
Projekt uchwały radni otrzymali.
Stanowi on załącznik nr 4 do protokółu.
Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Inowrocławia wraz
z uzasadnieniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezydent może otrzymywać
kwotę 12.860 zł miesięcznie. Zaproponowane w projekcie uchwały kwoty
łącznie są niższe od tej, którą dopuszcza prawo. W zestawieniu
z wynagrodzeniem ustalonym przez Radę Miejską w 2006 r., stanowi to różnicę
w wysokości nieco ponad 8%. Warto zwrócić uwagę, że w minionych 4 latach
następował wzrost płac w Urzędzie, oczywiście w sposób mało
satysfakcjonujący jego pracowników, choćby z powodu porównania
z zarobkami sąsiadującego Starostwa Powiatowego, jego pracownikami.
W sumie przez ten okres czasu, te wynagrodzenia ewaluowały w granicach od
26 – 28 procent. Przy takim zjawisku postępującego powolnie, ale jednak
spłaszczania różnych zarobków, a w niektórych przypadkach otrzymywania
przez pracowników uposażeń wyższych od Prezydenta Miasta. Ustalenie
wynagrodzenia na poziomie nieco wyższym jest w pełni uzasadnione. Pragnę
również podkreślić, że wysokość proponowanego wynagrodzenia jest niższa lub
porównywalna z wysokością uposażeń osób pełniących z wyboru funkcję
organów wykonawczych w takich jednostkach samorządu, jak Miasto
Inowrocław. Dlatego wnoszę tak, jak w przedmiotowym projekcie uchwały.
Chciałbym dodać taka informację istotną, bo na projekcie uchwały, który radni
otrzymali, nie widzę pieczątki, ale chciałbym zapewnić, że ten projekt uchwały
na oryginale posiada kontrasygnatę Skarbnika Miasta.
W ramach autopoprawki prosiłbym żeby w § ust. 1 pkt. 1 i 2 wykreślić
kropki po skrótach złotych.
Czy do projektu uchwały radni mają pytania?
Pan Jacek Olech –radny RM
Ponieważ nie zauważyłem łącznej sumy wynagrodzenia proponowanej dla pana
Prezydenta, w uzasadnieniu jest tylko kwota, której nie można przekroczyć, czy
mógłby ktoś podać, jaka to jest kwota łączna?
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Mogę podać tę kwotę. Jest to kwota 11.900 zł.
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Pan Andrzej Kieraj – radny RM
Na pierwszą część mojego pytania, które chciałem zadać, pan Przewodniczący
odpowiedział. Proszę powiedzieć, o ile to jest wzrost w stosunku do
wynagrodzenia, które otrzymywał pan Prezydent do chwili obecnej?
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Jeżeli zbyt słabo to wyartykułowałem, to powtórzę, bo już o tym mówiłem.
Stanowi to wzrost o niecałe 8%, w zestawieniu ze wzrostem uposażeń
w Urzędzie wynoszącym 26-28%.
Pan Andrzej Kieraj – radny RM
Nie mówmy tutaj o procentach. Proszę podać to kwotowo.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Jeżeli niecałe 8%, to panie radny łatwo policzyć, że będzie to kwota około
10.900 zł.
Jeśli nie ma więcej pytań, zamykam punkt zapytania.
Otwieram dyskusję.
Pan Janusz Radzikowski – radny RM
Funkcja Prezydenta Miasta, to nie jest funkcja polityka, ale tak naprawdę,
to funkcja dobrze zarządzającego menagera. Dzisiaj wiemy, że w wolnej
gospodarce rynkowej, płace dobrych menagerów są bardzo wysokie. Pan Brejza
pełni funkcję Prezydenta Miasta już III kadencję. Dał się poznać wszystkim nie
jako polityk, ale jako dobry menager. W związku z powyższym, aby
motywować dobrego menagera do pracy, nie bierzmy tego w aspekcie
politycznym, musi on dobrze i godnie zarabiać. Dlatego też składam propozycję
i wniosek formalny, o podwyższenie tej proponowanej w uchwale stawki,
do kwoty maksymalnej, czyli 12.847,45 zł.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Nie ma więcej chętnych do zabrania głosu w dyskusji.
Zanim przystąpimy do głosowania wniosku, ogłaszam 10 min. przerwę
w obradach sesji Rady.
Po przerwie.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Przypomnę, że przed przerwą został zgłoszony wniosek pana radnego
Radzikowskiego o ustaleniu wynagrodzenia panu Prezydentowi na poziomie
maksymalnym.

6

Taka prośba, którą pozwolę sobie przekazać, skierowana do państwa za moim
pośrednictwem, ażeby tego nie czynić. Prezydent bardzo prosi żeby, jeśli Rada
mogłaby ustalić to wynagrodzenie na poziomie takim, jak proponowane jest
w przedmiotowym projekcie uchwały, to byłby zadowolony żeby to nie szło
w kierunku maksymalnym.
Przystępujemy do głosowania wniosku zgłoszonego przez pana radnego
Janusza Radzikowskiego o podwyższenie tej proponowanej w uchwale stawki,
do kwoty maksymalnej, czyli 12.847,45 zł;
za głosowało
przeciw
wstrzym. się

-

1
15
5

Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady.
Przystępujemy zatem go głosowania projektu uchwały w takim kształcie,
jak państwo otrzymali w materiałach /zał. nr 4/.
Kto jest za podjęciem uchwały?
za głosowało
przeciw
wstrzym. się

-

13
0
8

Podjęcie uchwały:
Rada Miejska
podjęła uchwałę nr II/5/2006 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ad. 6
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Następną sesje Rady Miejskiej przewiduję na dzień 9 grudnia 2010 r. o godz.
10.00. Zwyczajowo na 7 dni przed tym terminem otrzymacie państwo materiały
na sesję.
Chciałbym odczytać państwu pismo pana Łukasza Bardzińskiego, Lidera
Rejonu Inowrocław prowadzonej akcji „Szlachetna Paczka”.
Odczytane radnym pismo stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
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Ad. 23
Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam II sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Sesja trwała od o godz. 1240 do 1415.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad
Filomena Deskiewicz

Protokół sporządziła
Dorota Trojanowska

Do protokółu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

