BRM.0002.2.7.2011

P r o t o k ó ł nr XII/2011
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Tomasz Marcinkowski o godz. 1400
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.
Radni nieobecni na sesji:
- Gustaw Nowicki,
- Ryszard Rosiński.
Sesji przewodniczył: Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad:

- Przewodniczący RM

Halina Peta

Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Dzisiejsze posiedzenie zostało zwołane w trybie § 21 ust. 2 Statutu Miasta
Inowrocławia na wniosek skierowany do mnie przez Prezydenta Miasta w dniu
17 sierpnia 2011 r.
Pismo
Prezydenta
z
porządkiem
obrad
stanowi
załącznik
nr 3 do protokółu.
Ad. 2
Wybór sekretarza obrad.
Pan Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM
Na sekretarza obrad proponuję panią radną Halinę Peta.
Czy są inne propozycje?
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Nie widzę.
Czy pani radna wyraża zgodę?
Pani Halina Peta – radna RM
Tak, wyrażam zgodę.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Kto z państwa radnych jest za przedstawioną kandydaturą?
za głosowało – 21
przeciw – 0
wstrzym. się – 0
Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad została pani radna Halina Peta.
Proszę panią sekretarz o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji poprzez
prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków, obliczanie
wyników głosowań i sprawdzanie kworum.
Ad. 3
Projekt uchwały radni otrzymali.
Stanowi on załącznik nr 4 do protokółu.
Pani Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2011 oraz uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2011-2014 wraz
z uzasadnieniem.
Ponadto poprosiła o wprowadzenie następujących poprawek w uchwale: str. 2
w pkt. 2b - kwotę 63.933.080 zł poprawić na 68.933.080 zł, str. 21,
w wierszu trzecim – tabela (do 2012 r.) zapisaną kwotę 49.070.540 zł zastąpić
kwotą 46.453.653 zł.
Pani Wiesława Pawłowska – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu
Pani Dyrektor poinformowała radnych, że Miasto Inowrocław otrzymało
dofinansowanie na zadanie pn. „rozbudowa Stadionu Miejskiego” na kwotę
3.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki tym
dodatkowym środkom (pierwsza jej transza – w kwocie 1 mln zł - zostanie
przydzielona w tym roku, kolejna – 2 mln zł – w 2012 r.) rozszerzony zostanie
projekt budowy obiektu lekkoatletycznego o dodatkowe prace w ramach
drugiego etapu przebudowy stadionu, jaki będzie musiał być zakończony
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w 2012 r. Dodatkowo powstaną m.in. boisko treningowe dla piłkarzy ze
sztuczną nawierzchnią - pierwsze w Inowrocławiu pełnowymiarowe, pełen
monitoring wewnętrzny i zewnętrzny z rejestracją obrazu i dźwięku
z profesjonalną serwerownią, drugi ekran LCD (obrazy, wyniki itp.),
elektroniczna tablica na bramie wejściowej służąca informowaniu o imprezach
w mieście, elektroniczny system kontroli wejść i wyjść z możliwością
identyfikacji kibiców zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe
rozkładane trybuny na ok. 500 osób, wyremontowany zostanie także stary
pawilon - zaplecze sportowe, zakupiony dodatkowy sprzęt dla sportowców itp.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do projektu uchwały.
Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie, proszę o wpisanie
się na listę.
Na listę wpisali się radni: Janusz Radzikowski, Henryk Procek i Maciej Szota.
Pan Janusz Radzikowski – radny RM
Pan radny podziękował panu Krzysztofowi Brejzie, posłowi na Sejm RP, za
duże zaangażowanie, które pomogło w pozyskaniu dotacji w wysokości 3 mln zł
dla Miasta Inowrocławia na przebudowę stadionu.
Pan Henryk Procek – radny RM
Pan radny, w imieniu Komisji ds. Sportu Rady Miejskiej Inowrocławia,
podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie dodatkowych
środków na remont stadionu.
Pan Maciej Szota – radny RM
Pan radny stwierdził, że dzięki temu stadionowi, nasze miasto wkroczy wreszcie
w XXI wiek. Wyraził nadzieję, że nowy stadion wraz z zapleczem, stworzy
doskonałe warunki do ćwiczeń, co jego zdaniem, przełoży się na przyszłe
sukcesy sportowe naszych lekkoatletów.
Pan Ryszard Brejza – Prezydent Miasta
Pan Prezydent poinformował, że do 3.700.000 zł, jakie Miasto otrzymało od
Marszałka Województwa na remont stadionu, Minister Sportu dokłada nam
3.000.000 zł. Zdaniem Prezydenta, jest to sytuacja wyjątkowa, gdyż jest to jedna
z niewielu inwestycji w Polsce, do której Minister Sportu dokłada środki
finansowe, podkreślając jednocześnie znaczenie tego obiektu. Równie ważne,
jak zdobycie tych środków jest to, że znaleźliśmy się w zestawieniu
priorytetowych inwestycji sportowych w Polsce i na tej bazie miasto chciałoby
realizować strategię rozwoju miasta, jako istotnego ośrodka świadczącego
usługi w zakresie rekreacji i sportu. Zdaniem Prezydenta, warto jest
przekazywać środki publiczne w takie miejsca, które służą mieszkańcom.

4

Ponadto poinformował zebranych, że powstaje klub lekkoatletyczny, który
będzie wykorzystywał stadion do treningów, do współorganizowania różnych
meczy. Prezydent wyraził opinię, że dzięki tej inwestycji dużo się zmieni
w zakresie sportu, w zakresie wizerunku miasta Inowrocławia, jako miasta
otwartego i przyjaznego dla ludzi kochających sport. Prezydent zapewnił, że
Miasto stara się realizować te inwestycje zgodnie z państwa zaleceniem, jako
Rady, najtaniej, jak tylko można.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska jednogłośnie (21 głosów - za) podjęła uchwałę nr XII/149/2011
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia
na rok 2011 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Inowrocławia na lata 2011-2014.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokółu.

Ad. 4
Projekt uchwały radni otrzymali.
Stanowi on załącznik nr 6 do protokółu.
Pan Maciej Piątkowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki
Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w podziale Miasta
Inowrocławia na stałe obwody głosowania wraz z uzasadnieniem.
Ponadto wniósł o dokonanie dwóch zmian w uzasadnieniu do uchwały.
W pierwszym akapicie, poprosił o zastąpienie słowa „obowodach” słowem
„obwodach”, natomiast w drugim akapicie należy wykreślić ostatnie zdanie
zaczynające się od słów „Zmiany w podziale Miasta Inowrocławia (…)”, gdyż
jest to powtórzenie zdania z akapitu trzeciego tegoż uzasadnienia.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do projektu uchwały.
Kto z Państwa chciałby wpisać się na listę chętnych do zabrania głosu?
Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam ten punkt.
Przystępujemy do głosowania.
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Podjęcie uchwały:
Rada Miejska jednogłośnie (21 głosów – za) podjęła uchwałę nr XII/150/2011
w sprawie zmian w podziale Miasta Inowrocławia na stałe obwody
głosowania.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad. 5
Projekt uchwały radni otrzymali.
Stanowi on załącznik nr 8 do protokółu.
Pan Maciej Piątkowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki
Pan Naczelnik przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października
2011 r. wraz z uzasadnieniem.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Otwieram punkt zapytania i dyskusja do projektu uchwały.
Pan Grzegorz Kaczmarek – radny RM
Pan radny zapytał, kto poniesie koszty za utworzone dodatkowe obwody
głosowania?
Pan Maciej Piątkowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki
Pan Naczelnik wyjaśnił, że koszty związane z utworzeniem nowych obwodów
głosowania zostaną pokryte z dotacji celowej, która zostanie przeznaczona na
ten cel.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Zamykam ten punkt.
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska jednogłośnie (21 głosów – za) podjęła uchwałę nr XII/151/2011
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
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Ad. 6
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie XII sesji
Rady Miejskiej Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 1400 do godz. 1430 .
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad:
Halina Peta

Protokółowała:
Dorota Trojanowska

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

