BRM.0002.2.1.2012

P r o t o k ó ł nr XVIII/2012
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 26 stycznia 2012 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 930 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdził, iż zgodnie z listą
obecności w sesji uczestniczy 22 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 Janusz Radzikowski (przybył na sesję o godz. 1150),
Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski

Sekretarz obrad:

Magdalena Waloch

- Przewodniczący RM.

Ad. 2. Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
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 przesłanym wcześniej porządkiem obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Propozycje zmian do porządku obrad.
Przyjęcie protokółu z XVII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Wybór sekretarza obrad.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia.
6. Interpelacje i zapytania.
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7. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Inowrocławia:
wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
wystąpienie Przewodniczącej Komisji Statutowej i Nazewnictwa,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
8. Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo –
Sportowej:
wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Sportu i Młodzieży,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
9. Przedstawienie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego:
wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu,
wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
dyskusja.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego:
wystąpienie
Naczelnika
Wydziału
Gospodarki
Przestrzennej
i Nieruchomości,
wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
11. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie
Inowrocławia:
wystąpienie
Naczelnika
Wydziału
Gospodarki
Przestrzennej
i Nieruchomości,
wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
wystąpienie
Przewodniczącego
Komisji
Porządku
Publicznego,
Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia w latach
2007-2011:
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wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej,
wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli dokonanej pod kątem
prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta
Inowrocławia przyznawanych Zarządom Osiedli i ich prawidłowego
wykorzystania za lata 2009 – 2011 do końca kadencji:
wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.
14. Wolne wnioski i informacje bieżące.
15. Zakończenie obrad.
Ad. 3. Przyjęcie protokółu XVII sesji Rady Miejskiej.
Jerzy Stachowiak – radny RM – sekretarz obrad XVII sesji:
Wniósł o przyjęcie bez uwag protokółu XVII sesji z 22 grudnia 2011 r.
Rada protokół przyjęła jednogłośnie.
głosowanie:

za – 22.

Ad. 4. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radną Magdalenę Waloch.
Czy są inne propozycje?
Nie widzę.
Czy pani radna wyraża zgodę?
Magdalena Waloch – radna RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

za – 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.

Ad. 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia (załącznik nr 4 do protokółu).
Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM:
Informację o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania uchwał
RM, radni otrzymali na piśmie w materiałach na sesję.
W związku z faktem, że Prezydent Miasta tej informacji nie składa ustnie,
przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. 6. Interpelacje i zapytania.
Interpelacje i wykaz złożonych przez radnych interpelacji i zapytań stanowi
załącznik nr 5 (plik) do protokółu.
Interpelacje na sesji odczytali nw. radni:
Grażyna Dziubich, Jan Wiśniewski, Gustaw Nowicki, Zdzisław Błaszak,
Stanisław Skoczylas, Zbigniew Zygora, Andrzej Kieraj, Grzegorz Kaczmarek,
Maciej Szota.
Ad. 7. Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Inowrocławia (projekt uchwały stanowi załącznik
nr 6 do protokółu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Magdalena Waloch – Przewodnicząca Komisji Statutowej i Nazewnictwa:
Komisja Statutowa i Nazewnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia jednogłośnie (22 głosami – za) podjęła uchwałę nr
XVIII/237/2012 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Miasta Inowrocławia.
uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad.8. Uchwała w sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo –
Sportowej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokółu)
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem.
Henryk Procek – Przewodniczący Sportu i Młodzieży:
Komisja Sportu i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt
uchwały.
zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
głos zabrali radni: Jacek Olech, Stanisław Skoczylas, Ryszard Rosiński.
Jacek Olech – radny RM:
Określona liczba miejsc parkingowych jest zarezerwowana dla OSiR-u. W przypadku
kiedy jest jakakolwiek impreza oczywiste jest tak, że należy dla osób biorących
w niej udział zabezpieczyć miejsca parkingowe. W niedzielę, gdy jest giełda
handlowa jest kilkadziesiąt miejsc zarezerwowanych dla OSiR-u. Kierowca, który
podjeżdża na giełdę nie może zaparkować na tym parkingu, ponieważ strażnik, który
pilnuje porządku stanowczo stwierdza, że to jest miejsce dla OSiR-u. Myślę, że
należałoby to uregulować, by takich sytuacji nie było.
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Stanisław Skoczylas – radny RM:
W § 3 jest zapisane, że hala jest otwarta codziennie od godz. 8.00 do 22.00, czy zapis
ten dotyczy również sobót i niedziel?
Zgłosiły się do mnie panie z uwagami, że mała sala na hali jest niedostępna
w związku z brakiem sprzętu do ćwiczeń. Czy jest to prawda?
Ryszard Rosiński – radny RM:
Proszę o uzupełnienie zapisów zawartych w regulaminie Hali Widowiskowo –
Sportowej. W § 8 jest zapis, że na terenie hali zakazuje się: wnoszenia lub używania
środków odurzających, a także przebywania w stanie po użyciu środka odurzającego,
palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Na terenie obiektów
sportowych takie działania nie mogą mieć miejsca. Gdzie na terenie naszej hali
są miejsca wyznaczone do palenia papierosów? Sama natura obiektu sportowego nie
przewiduje możliwości sytuowania tego typu miejsc. Zapis ten dla mnie jest
zastanawiający w tym właśnie kontekście. Gdzie są posadowione takie miejsca w hali
do palenia papierosów, których być nie powinno?
Wiesława Pawłowska – Dyrektor OSiR:
Wyznaczonych jest sześć miejsc parkingowych dla potrzeb OSiRu na 150
stanowisk przed halą, poza tym 8 stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe
miejsca są dostępne dla wszystkich użytkowników. Sytuacja, o której pan radny
Jacek Olech mówił, mogła mieć miejsce, ponieważ w niedzielę prócz giełdy są
również imprezy na hali. Ze względu na giełdę są zapewnione miejsca dla naszych
służb oraz dla gości i zawodników biorących udział w danej imprezie.
Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na małą salę, proszę o zgłoszenie tego faktu
kierownikowi obiektu. Jest już grupa pań uczęszczających na aerobik i dla ich
potrzeb został zakupiony sprzęt w 100 %. Panie, które uczęszczają na zajęcia
aerobiku otrzymały wszelkiego rodzaju sprzęt, ale jeśli brakuje nowszych urządzeń
i zostanie ten fakt nam zgłoszony, zapewniam, że takie zapotrzebowanie zostanie
zrealizowane.
Jeśli chodzi o pytanie dot. § 8 pkt 6, regulamin dotyczy hali oraz terenu
przyległego do hali i oznacza to, że nie wolno na tym terenie poza miejscami
wyznaczonymi palić. Kwestia środków odurzających jest wyjściem naprzeciw
bezpieczeństwu imprez masowych. Musimy uzyskiwać corocznie zezwolenia na
organizację imprez w hali i jeden z przepisów tej ustawy o tym mówi. Przedstawiony
regulamin jest kompendium informacji, które pozwalają zarządcy utrzymywać
dyscyplinę i w miarę możliwości nie ingerować w zachowania użytkowników.
Z regulaminem będą mogli zapoznać się użytkownicy hali, ponieważ będzie on
wywieszony. W przypadku interwencji policji czy służb porządkowych, te osoby nie
będą mogły bronić się tym, że nie wiedziały o regulaminie. Regulamin ma cel
informacyjno-porządkowy.
Ryszard Rosiński – radny RM:
W regulaminie jest zapis, że na terenie hali zakazuje się…, ale jest tu mowa
o obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej, a nie terenu do niej przyległego.
W związku z tym ten zapis powinien być zmodyfikowany. W tym samym paragrafie
pkt 7, wskazuje zakaz wnoszenia na salę sportową butelek lub innych przedmiotów
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mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników. Tu również
jest mowa o hali sportowej, a więc o obiekcie kubaturowym, a nie
o obiekcie przyległym do hali.
Wiesława Pawłowska – Dyrektor OSiR:
Projekt regulaminu został skonsultowany i zaopiniowany prawnie. Odzwierciedla
wymagania przepisów resortowych i merytorycznych obowiązujących w tym
zakresie i nie czuję się uprawniona co do sformułowań tych zapisów. Praktycznie
odbywa się to w ten sposób, że osoba paląca zostaje poinformowana, że na terenie
hali nie ma miejsca do palenia, musi opuścić obiekt. Jeśli poszukuje miejsca do
palenia papierosów, to na pewno poza obiektem hali.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Czy hala jest czynna we skazanych godzinach również w soboty?
Wiesława Pawłowska – Dyrektor OSiR:
Tak.
Jacek Olech – radny RM:
W § 8 pkt 6 jest zapis „palenia papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi”.
Rozumiem, że ani pani ani służby porządkowe nie będą w stanie wyłapać osób
palących na terenie przyległym do hali, ale taki zapis regulaminu będzie panią
zobowiązywał do wyznaczenia takiego miejsca. Czy chce pani wyznaczyć takie
miejsca?
Wiesława Pawłowska – Dyrektor OSiR:
Nie.
Jacek Olech – radny RM:
To dlaczego przyjmuje pani takie zobowiązanie?
Wiesława Pawłowska – Dyrektor OSiR:
Poproszę o ustosunkowanie się do konstrukcji prawnej tego zapisu, panią z biura
prawnego. Z punktu widzenia praktycznego czy merytorycznego, dla nas nie budzi to
wątpliwości, ale jeśli miałby ten zapis zostać zmodyfikowany, to proszę o opinię
w tej sprawie panią mecenas.
Teresa Górka – Biuro Prawne:
Czy na danym obiekcie będzie wyznaczone miejsce do palenia papierosów nie jest
kwestią prawną. Natomiast jeśli pani dyrektor nie chce wyznaczyć takich miejsc,
należy ten zapis wykreślić.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Bardzo proszę o wykreślenie w § 8 pkt 6 wszystkich wyrazów rozpoczynających się
po wyrazie papierosów.
W związku z wyczerpaniem listy mówców w dyskusji, zamykam punkt zapytania
i dyskusja. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały?
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Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia jednogłośnie (22 głosami – za) podjęła uchwałę
nr XVIII/238/2012 sprawie zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo –
Sportowej
uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Ad.9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w
szkołach
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (projekt
stanowi załącznik nr 10 do protokółu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu:
Przedstawiła sprawozdanie. Dodała, że zostało ono wysłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej, do dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych oraz do trzech związków zawodowych.
Halina Peta – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ad.10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonej w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokółu).
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
głos zabrali radni: Zdzisław Błaszak, Andrzej Kieraj, Stanisław Skoczylas.
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Ta mapka, która stanowi załącznik do projektu uchwały jest mało czytelna. Proszę
pana o wskazanie, w którym miejscu dokładnie na tej mapie jest omawiany teren, czy
dotyczy to fragmentu ul. Piłsudskiego i ul. Wierzbińskiego?
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
ul. Piłsudskiego na pewno nie, tylko ul. Wierzbińskiego.
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Do ul. Wierzbińskiego wpada ul. Piłsudskiego. Według geoportalu jest to sąsiedztwo
Zakładu Robót Publicznych. Proszę powiedzieć dokładnie o jakie miejsce chodzi.
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Andrzej Kieraj – radny RM:
Rezygnuję z zabrania głosu, ponieważ mój przedmówca już uzyskał odpowiedź na
nurtujące mnie pytanie.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Pytanie moje dotyczy wczorajszego dziennika telewizyjnego w TVP1. Na prywatnej
posiadłości uszkodzona została sieć wodociągowo-kanalizacyjna i właściciel nie
wyraża zgody na jej naprawę. Czy na omawianym terenie przechodzą takiego rodzaju
media lub doprowadzenie wody równolegle z drogą?
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Mapka jest taka ponieważ ten teren jest na krańcu miasta. Porządkujemy ten teren
poprzez sprzedaże. Przybliżając panu radnemu lokalizację omawianego terenu, jest to
końcówka ul. Wierzbińskiego, są to obiekty po dawnym PGR. Żeby pana
usatysfakcjonować wydrukowałem z google mapę w dużym formacie, żeby było
widać faktycznie co tam jest. Pozwolę sobie przekazać na ręce pana radnego ten
fragment mapy.
Na tym terenie nie może być publicznie użytecznej infrastruktury, jak tylko
służącej tej jednej posesji, byłego gospodarstwa rolnego. Jest tam dojazd do części
mieszkalnej tego gospodarstwa z bramą wjazdową. Nie jest to sąsiedztwo Zakładu
Robót Publicznych i ul. Piłsudskiego, a obszar być może geodezyjnie jest szpetny bo
dotyczy tego terenu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia jednogłośnie (21 głosami – za) podjęła uchwałę nr
XVIII/239/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Inowrocławiu przy ul. Macieja Wierzbińskiego.
uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokółu.
Ad.11. Uchwała w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie
Inowrocławia (projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokółu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Grzegorz Piński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
głos zabrali radni: Zdzisław Błaszak, Jacek Olech, Filomena Deskiewicz, Henryk
Procek, Grzegorz Kaczmarek, Stanisław Skoczylas.
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Zdzisław Błaszak – radny RM:
Komisja Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały, jednak
podczas obrad komisji padły różne pytania dotyczące tego tematu, w tym także do
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w osobie Zastępcy Komendanta.
Natomiast główne pytanie zostało skierowane do Naczelnika Wydziału Budżetowo –
Finansowego i dotyczyło kwestii podatków, ponieważ jest to firma z siedzibą
w Opolu. Tego typu kwestie, jak opinie policji, sprawy podatków, itp. należałoby
przedstawić wszystkim radnym. Jakie korzyści pozostaną z działalności, która ma
być umiejscowiona w hotelu Bast, jaki ma wpływ nasza pozytywna decyzja w tej
sprawie, bo nikt nie jest przeciwko rozwojowi Inowrocławia.
Korzystając z okazji, że jest przedstawiciel firmy Estrada Polska proszę
o podanie informacji, ile zamierzacie państwo zatrudnić osób do pracy w kasynie,
zwłaszcza z Inowrocławia. W kasynie muszą być zatrudnieni mieszkańcy
z odpowiednimi kwalifikacjami. Inowrocław jest zagłębiem bezrobocia, które rośnie,
nie maleje. Jeżeli otrzymamy odpowiedzi od wskazanych przeze mnie służb,
wówczas możemy się zdecydować na przegłosowanie tej uchwały.
Czy podjęta przez nas uchwała to początek, który daje firmie Estrada Polska
możliwość do dalszych działań związanych z uruchomieniem kasyna. Firma ma
koncesję, ale myślę że na określonym terenie.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Z wypowiedzi radnego Błaszaka nasuwa się jedno pytanie dot. podatków
i prosiłbym w dalszej części dyskusji, przedstawiciela firmy o udzielenie odpowiedzi
w tej materii. Na pozostałe pytania radnego Błaszaka, odpowiedzi znajdują się
w uzasadnieniu do projektu uchwały, jak również w tym, co powiedziałem na
wstępie omawiania projektu. Żeby złożyć wniosek do Ministra Finansów warunkiem
jest pozytywna opinia, bez niej koncesji się nie uzyska. Jest to początek drogi, który
nie wskazuje, czy kasyno powstanie, czy też nie. Jeżeli powstanie kasyno to
będziemy mieli ok. 30 miejsc pracy dla mieszkańców naszego rejonu, a selekcji
pracowników dokonają osoby, które to kasyno uruchomią. Pojawił się wątek
wystąpienia do policji lub innych służ o opinie. My jako Rada Miejska nie jesteśmy
instytucją uprawnioną do tego rodzaju działań. My musimy odpowiedzieć na złożony
wniosek. Negatywna opinia rady, konsekwentnie zamknie dalszą drogę w realizacji
tego celu przez firmę Estrada Polska.
Jacek Olech – radny RM:
Istotne są kwestie podatkowe, a z uzasadnienia wiemy, że głównym odbiorcą
wypracowanych środków będzie Minister Finansów. Jeśli na zewnątrz tego obiektu
pojawi się zwiększone niebezpieczeństwo, czy można w formie deklaracji
spodziewać się z państwa strony, jako założycieli kasyna pewnego wsparcia
w utrzymaniu tego bezpieczeństwa?
Filomena Deskiewicz – radna RM:
Interesuje mnie liczba osób, które będą zatrudnione w kasynie oraz podatki.
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Henryk Procek – radny RM:
Przeglądałem różnego rodzaju informacje i jeżeli chodzi o kasyna to do 250 tys.
mieszkańców w danym mieście, może znajdować się tylko jedno kasyno. Jednak
w skali całego województwa na każde 650 tys. ludzi może przypadać również tylko
jedno kasyno. Nasze województwo ma ok. 2 mln 69 tys. Mieszkańców. Z czystej
matematyki wynika, że w naszym województwie mogą powstać trzy kasyna.
Nie wiem na ile moja wiedza jest rzetelna, ale w Bydgoszczy jest jedno kasyno.
Miejsce pozostaje dla dwóch kasyn w naszym regionie. Dlatego też uważam, że nie
powinniśmy się sprzeciwiać powstaniu tego obiektu, ponieważ daje to w pewien
sposób miastu szanse. Bardzo się cieszę, że firma z Opola wybrała nasze miasto. To
świadczy o tym, że Inowrocław jest dostrzegany na mapie Polski w sposób
pozytywny. Podoba mi się lokalizacja tego kasyna w hotelu Bast. Jest to punkt
nawiązujący do tradycji historycznej naszego miasta. W związku z tworzeniem
kasyna do naszego miasta przyjadą przedsiębiorcy, artyści, biznesmeni. Mam
nadzieję, że ta działalność nikogo nie uzależni. Ważnym faktem są nowe miejsca
pracy, ile ich będzie? Myślę, że w gospodarce rynkowej nie można stawiać przeszkód
inicjatywom gospodarczym. Im więcej działań w naszym mieście, tym lepiej.
Ci, którzy przyjadą grać do Inowrocławia, zabiorą ze sobą rodziny, które być może
zostawią pieniądze w inowrocławskich sklepach, solankach i dadzą zarobić
inowrocławskim taksówkarzom.
Apeluję więc do radnych, aby pozytywnie przegłosować ten projekt uchwały.
Moi przedmówcy pytali o opinie policji itd. Kasyno nie może powstać bez
pozytywnej opinii straży i policji. Uzyskanie licencji jest procesem długotrwałym.
To, że my zagłosujemy pozytywnie, nie oznacza finału tej sprawy, proces związany
z uruchamianiem tego kasyna dopiero się rozpocznie.
Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Zakładanie kasyn jest uwarunkowane obowiązującą ustawą w tym kierunku, jak
również płaceniem podatków, które będą wpływały do budżetu państwa. Jakie
atrakcje będą w tym kasynie? Od atrakcji zależy to, ile osób będzie z kasyna
korzystało. Im więcej klientów tym większe korzyści dla właściciela, ale również dla
miasta. Z jakich gier hazardowych będzie można skorzystać w kasynie?
Zdzisław Błaszak – radny RM:
To ile miejsc pracy będzie jest ważne, ale ważniejszą rzeczą jest kwestia ilu
mieszkańców Inowrocławia dostanie pracę? Należy sobie zdawać sprawę z tego, że
osoby zatrudnione w kasynie, które obsługują gry muszą mieć odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania tych czynności. Osoba po kursie
spawacza tej pracy nie dostanie. Czy środki finansowe wpłyną do Urzędu
Skarbowego w Inowrocławiu?
Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Atrakcje w kasynie przyciągną do Inowrocławia osoby spoza naszego miasta.
Na pewno firma ubiegająca się o licencję na otwarcie kasyna zadba o to, żeby
przeprowadzić kurs na krupierów i przeszkoli wybrane osoby na tego rodzaju
stanowiska pracy.
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Henryk Procek – radny RM:
Mam pytanie do przedstawiciela firmy Estrada Polska. Czy jeśli uda się otworzyć
kasyno to, czy możemy liczyć na pomoc dla instytucji charytatywnych oraz instytucji
promujących sport młodzieżowy?
Zdzisław Błaszak – radny RM:
Przedstawiciel policji na posiedzeniu Komisji powiedział, że to co będzie działo się
w kasynie to jest problem właścicieli kasyna i tego policja się nie obawia, ale są małe
wątpliwości co będzie się działo wokół kasyna.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Ponieważ padło szereg pytań dotyczących działalności kasyn, bezpieczeństwa,
podatków, a także zatrudnienia, proszę o zabranie głosu przez wnioskodawców.
Jerzy Marzecki – Doradca Zarządu Estrada Polska Sp. z o.o.:
Na pewno w każdym kasynie, które funkcjonuje ok. 16 godzin, jest zatrudnionych
minimum 25 osób. Jeżeli zwiększy się czas funkcjonowania, dojdzie do zatrudnienia
28 osób. Każda zwiększona godzina powoduje, że należy przyjąć dodatkowo
3 osoby. Będą zatrudniani mieszkańcy Inowrocławia dlatego, że ustawa tak
formułuje możliwości rozpoczęcia działalności danego dnia, że muszą być wszystkie
stanowiska obsadzone. Na każdym stanowisku musi być pracownik. Jeżeli się zdarzy,
że ktoś zachoruje to my musimy być pewni, że mamy ludzi mobilnych
i dyspozycyjnych do podjęcia pracy nawet w zastępstwie.
Obawa o to, że coś będzie tworzone bez zgody policji czy straży jest
niepotrzebna, ponieważ te sprawy są załatwiane w momencie weryfikacji.
Dopuszczenie do działalności odbywa się przez wydział szczególnego nadzoru
podatkowego Urzędu Celnego. Jest to specjalna komórka, która bada czy odbiór
obiektu był dokonany przez straż pożarną, sanepid i inne służby, także policję. To są
elementy składowe, ale dopiero kiedy działalność będzie miała być uruchomiona.
Do tego czasu jeszcze daleka droga. Zdarzać się będzie, że z różnych firm będą
czynione starania o opinie lokalizacyjne w różnych miastach. Słyszałem
o Grudziądzu, Toruniu. Można się spodziewać, że takich starań o każde miejsce
w Ministerstwie Finansów będzie kilka. Na to, kto otrzyma koncesję na dane
województwo składa się wiele czynników. Zasady wynikają z przetargu, gdzie
w różny sposób punktowane są różne sprawy np. lokalizacja w danym mieście,
położenie starówki, obiekty zabytkowe itd. Te czynniki są sumowane przy przetargu.
Jeżeli się zdarzy, że kilka firm będzie miało jednakową ilość punktów, to
ministerstwo ma prawo decydowania. Ja uważam, że obaw o bezpieczeństwo nie
należy mieć. Na terenie Polski jest wiele kasyn w różnych miejscach miast, nie
zdarzają się sytuacje niebezpieczne. Osoby, które są bez samochodu, a wygrały
większe pieniądze, zostają odwiezione na wskazane miejsce przez taksówkę wynajętą
przez kasyno.
Gdyby ludzie nie wygrywali, to działalność kasyn nie miałaby racji bytu. Fakt,
że zdarzają się spore wygrane powoduje, iż ludzie wracają do kasyn. To, że nasza
firma zechciała zainteresować się Inowrocławiem, to nie tylko przez fakt, że miasto
ma swoje tradycje, ale również dlatego, że Inowrocław jest miastem
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uzdrowiskowym. Jest to walor, który w Polsce nie do końca na dzień dzisiejszy jest
doceniany. My doceniliśmy to, że miasto świadczy takie usługi również dla kobiet,
który może być czynnikiem powodującym, iż jadące tutaj rodziny znajdą dla siebie
atrakcje. Do kasyn jeździ się 200 i nawet 300 km. Kobieta będzie mogła skorzystać
z kąpieli, SPA, a mężczyzna spędzi czas w kasynie. Jest to forma wypoczynku, która
daje odprężenie wielu osobom. Nie wiem, czy odpowiedziałem na wszystkie pytania,
ale jeśli są jeszcze inne proszę pytać, postaram się odpowiedzieć.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Radni pytali o zakres działalności i o podatki.
Jerzy Marzecki – Doradca Zarządu Estrada Polska Sp. z o.o.:
Działalność będzie prowadzona tak jak ustawa stanowi, a więc my nie możemy
zrobić nic więcej. Będą stoły do ruletki, blackjacka i inne zgodnie z wydaną koncesją
przez ministerstwo. Koncesja określa: ile będzie stołów do ruletki, blackjacka, czy
będą gry stolikowe. Mówiąc o atrakcyjności, nie należy się obawiać, że będzie to w
jakiś sposób zminimalizowane.
Na temat podatków chciał wypowiedzieć się pan Szczygłowski. Nasze podatki
musimy całościowo odprowadzać do budżetu państwa tj. 50 % przed naliczeniem
kosztów. My odprowadzamy 50 % od razu, z pozostałych 50 % mamy na
prowadzenie działalności. Dopiero wtedy koszty z tych pozostałych 50 % będzie
można pokryć. Firmę Estrada Polska założyły estrady, jako państwowe instytucje
artystyczne zajmujące się działalnością koncertową. My będziemy włączać się do
inicjatyw kulturalnych, a szczególnie w imprezy związane z uroczystościami miasta.
Mamy ciągły kontakt z artystami i możliwość wynegocjowania korzystnych
warunków, jeśli chodzi o imprezy. Deklarujemy, że będziemy czynnie brać udział
we wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych w Inowrocławiu.
Prócz ruletki, blackjacka będą gry stolikowe, automaty, które są
wypełniaczami czasu. Automaty nie są istotną sprawą w kasynie. One mają
wypełniać czas wówczas, gdyby się zdarzyło, że miejsca przy ruletkach lub
blackjackach nie będą wolne. To są rzadkie przypadki. Nie należy patrzeć
kategoriami, że kasyno przyciąga tłumy ludzi. Jeżeli jest w kasynie 20, 30 osób to
jest bardzo dobrze.
Andrzej Szczygłowski – właściciel Hotelu Bast:
Od roku 1990 kiedy wróciliśmy do naszej nieruchomości, staramy się ją odbudować.
Dzisiaj mamy 2012 r. i nieruchomość wygląda inaczej. Wprowadzaliśmy do niej
instytucje, które bardzo starannie sprawdzaliśmy dlatego, że tradycja tego miejsca nie
pozwala wprowadzać do tej nieruchomości instytucji niepewnych. Kiedy zgłosił się
do mnie pan Marzecki z Estrady Polskiej miałem takie same wątpliwości, jak
pytania, które przed chwilą państwo zadali. Wątpliwości moje zostały rozwiane
wówczas, gdy sprawdziliśmy tę instytucję. Polecam państwu ustawę z dnia 19
listopada 2009 r., która bardzo szczegółowo określa zasady pracy kasyn. Mówi się w
niej o kwestii bezpieczeństwa, o tym że młodzieży poniżej 18 roku życia nie można
wpuszczać do kasyna, o szczególnej ewidencji klientów kasyna. Jeśli chodzi o
względy bezpieczeństwa, chciałbym powiedzieć, że mimo iż posterunek policji
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znajduje się bardzo blisko naszego hotelu, my zatrudniamy w naszym lokalu
emerytów wojskowych. Są to lotnicy, którzy idą bardzo szybko na emeryturę, są to
oficerowie bardzo odpowiedzialni. My z punktu widzenia hotelu mamy zapewnione
bezpieczeństwo. Myślę, że przedstawiciel kasyna, którego obliguje art. 22 zapewni
również ze swojej strony ochronę. Stworzyłem 20 miejsc pracy. Stworzenie tych
miejsc nie jest łatwą sprawą. Jesteśmy hotelem, któremu wojewoda przyznał trzy
gwiazdki, co obliguje nas do znajomości języków obcych w recepcji.
Mam pracowników, którzy pracują u mnie 14, 15 lat i nie zamierzam tego
zmieniać. Personelu, który będzie zatrudniała Estrada Polska ja nie mam prawa
wybierać i narzucać, ale myślę że również odpowiednie przygotowanie do tego
rodzaju pracy będzie ze strony Estrady Polskiej. Nie ma to nic wspólnego z osobami,
które ja zatrudniam w hotelu, nikt u mnie nie straci pracy. Myślę, że jest szansa na to,
że tych miejsc pracy będzie więcej, a nie mniej.
Rozmowy z Estradą Polską prowadzimy już ok. 3 miesiące. Żeby otworzyć
kasyno musimy stworzyć odpowiednie do tego warunki. Podatki lokalne płacimy do
kasy miejskiej. Dziś kiedy już te instytucje, które wprowadziliśmy rozwinęły się,
płacimy 23 tys. kwartalnie podatku od nieruchomości, co daje w ciągu roku ok.
90 tys.
Inowrocław znajduje się między dwoma miastami wojewódzkimi Toruniem
i Bydgoszczą. Ważną kwestią są miejsca pracy i nie sądzę, żeby firma Estrada Polska
ściągała z zewnątrz pracowników. Osoby grające w kasynach chcą być incognito.
Więc jest szansa, żeby do naszego miasta zawitali. A jeżeli przyjadą tworzą się
kontakty, być może ktoś spojrzy na Inowrocław jak na miejsce, gdzie można
otworzyć swój interes.
W całym budynku jest zatrudnionych ponad 160 osób. Dajmy szansę Estradzie
Polskiej. To jest dopiero początek drogi. Ta szansa zależy od państwa. Oprócz tego,
że ja stworzę warunki, potrzebna jest pozytywna opinia Rady Miejskiej. Materiały,
na które ciężko pracowaliśmy i państwa opinia trafią do Ministra Finansów. Znowu
będzie loteria, czy dostaniemy koncesję. Jeśli tak to będziemy pracować dalej.
Potrzeba jeszcze mnóstwo czasu i pracy, żeby to kasyno otworzyć. Jako właściciel
nieruchomości proszę państwa o danie szansy Estradzie Polskiej na utworzenie
kasyna. Dziękuję, czy są jeszcze pytania?
Jacek Olech – radny RM:
Takie osoby jak pan, które płacą tak duże podatki trzeba wspierać, bo podatek od
nieruchomości przynosi duże dochody. Stąd też składam w swoim imieniu
deklarację, że popieram tego typu rozwój. Będę się cieszył, jeśli powiew wielkiego
świata trafi również do Inowrocławia. Jeśli tego typu działalność będzie uruchomiona
w hotelu to z tego tytułu stricte, podatek od nieruchomości nie wzrośnie, bo pan tą
działalność opłaca opomiarowaną ilością m2 . Mimo to należy tego typu inicjatywy
popierać, żeby panu ułatwić płacenie tak wysokich podatków.
Andrzej Szczygłowski – właściciel Hotelu Bast:
Dziękuję za pana pozytywne słowa. My podajemy do Urzędu Miejskiego
powierzchnie do obciążenia podatkiem od nieruchomości. Powierzchnia, na której
przewidziane jest teraz kasyno, nie ma działalności gospodarczej. W związku z tym
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tam stawka podatku od działalności gospodarczej nie obowiązuje. Gdy ruszymy
z działalnością gospodarczą złożymy korektę do WBF, że zwiększyliśmy o kolejne
m2 działalność gospodarczą. Ponad 80 m2
będzie nową powierzchnią do
opodatkowania, co spowoduje, że nastąpi wzrost podatku od nieruchomości.
Jacek Olech – radny RM:
Rozumiem, że dotychczas musiał pan płacić podatek od każdego metra, tylko z innej
klasyfikacji.
Andrzej Szczygłowski – właściciel Hotelu Bast:
Tak, od każdego metra. Ta powierzchnia w tej chwili jest wyłączona. Ponieważ ten
fragment jest przeznaczony do remontu i w tym momencie nie jest obciążony
podatkiem. Wszystkie powierzchnie, gdzie nie jest prowadzona działalność
gospodarcza mimo zgłoszenia są objęte podatkiem o niższej stawce. W kasynie ok.
80 m2 będzie opodatkowane wyższą stawką. Mówię o powierzchni związanej
z działalnością gospodarczą. Ta powierzchnia na dzień dzisiejszy nie jest związana
z działalnością gospodarczą, w związku z tym stawka podatku jest zdecydowanie
niższa. W chwili uruchomienia kasyna podatek od tej powierzchni znacznie wzrośnie
i o tym jestem przekonany.
Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Myślę, że po wyjaśnieniach wnioskodawców należy dać szansę naszemu miastu
i podjąć pozytywną uchwałę w celu powstania kasyna w naszym mieście. Wiążą się
z tym dodatkowe miejsca pracy, atrakcyjność, przyjazdy gości do Inowrocławia,
osobiście będę głosował za podjęciem projektu uchwały.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 3) podjęła
uchwałę nr XVIII/240/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie wydania opinii
o lokalizacji kasyna gry na terenie Inowrocławia.
uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokółu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem
Miasta
Inowrocławia w latach 2007-2011 (stanowi załącznik nr 15 do protokółu).
Alicja Sobczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
W ramach autopoprawki w załączniku na str. 5 pkt 6 w podpunkcie 2 zastąpiono
liczbę 91 liczbą 71.
Grażyna Dziubich – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych :
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
głos zabrali radni: Andrzej Kieraj, Henryk Procek.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Dobrze się stało, że po 4 latach po raz pierwszy mamy okazję dokonać
podsumowania w sprawie przyjęcia informacji z realizacji wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Inowrocławia w latach 2007 –
2011, oceny programu, który moim zdaniem jest bardzo istotny i ważny dla
mieszkańców miasta, zwłaszcza tych, którzy mają problemy mieszkaniowe. Szkoda,
że tak ważnego tematu nie można było systematycznie oceniać. Po przeczytaniu
informacji z realizacji tego programu, nie dziwię się dlaczego tego nie było. Program
ten nie był realizowany tak jak planowano. Sprawa remontów mieszkań przyjętych
w tym programie ma się nijak do ich wykonania, bowiem jest bardzo dużo
budynków, które mimo ujęcia do remontu niestety nie zostały zrealizowane
i wprowadzono na ich miejsce zupełnie inne. Dodatkowo robiono remonty z dużym
poślizgiem. Na str. 7, 8, 9 można porównując przyjęty program, a realizację
zobaczyć, że np. w 2009 r. realizowane były zadania z 2007 r. W 2010 również
realizowano zadania z 2007 r. Niektóre zadania są rozciągnięte, ponieważ z jednego
remontu budynku zrobiły się trzy. Sprawa kolejna dot. rozbiórek budynków
i zostawia wiele do życzenia, ponieważ rozbiórki budynków komunalnych też nie
zostały zrealizowane.
Budynek przy ul Sienkiewicza 1, w którym znajdują się wydziały Urzędu
Miasta jest zaliczany do budynku mieszkalnego. Generalnie mogę stwierdzić, że
program nie został zrealizowany. Na jednej ze stron w uchwale, którą przyjęła Rada
Miejska w kwestii tego programu znajduje się zapis w rozdziale dot. budownictwa
czy przewidywalnych wysokości wpływów z tytułu najmu w pkt 5 w okresie
obowiązywania … . Przy przyjmowaniu tego programu mówiłem, że stanie się cud
mieszkaniowy, jeśli w okresie jednej kadencji tyle mieszkań zostanie
wybudowanych. Nie stał się cud i 350 nowych mieszkań nie zostało, mimo chęci
wybudowanych. Narzekaliśmy i tłumaczyliśmy, że problemy z remontami budynków
biorą się stąd, że jest duże zadłużenie lokatorów i nie starcza tych pieniędzy na
realizację tych właśnie zadań. W programie zostały zrobione symulacje, ile
w poszczególnych latach na ten cel będzie przeznaczonych pieniędzy.
To wszystko znajduje się w przyjętym w 2007 roku programie. Na str. 10 jest
tabela dot. wpływu z czynszu i pozostałych opłat w latach 2007-2011. Analizując
to w poszczególnych latach widać, że aż tak bardzo tragicznie jak się przedstawiało
to zadłużenie nie wygląda. Procent windykacji w 2007 wyniósł 93 % w 2008 – 97%,
2009 - 89%, 2010 – 90%, 2011 – 98%. Tłumaczono się tym przy ustalaniu kolejnej
podwyżki, która miała miejsce w ubiegłym roku. Tak gwałtownego wzrostu czynszu
z 4,20 na 6 zł. Była to drakońska podwyżka. Zwłaszcza, że w okresie realizacji tego
programu podwyżka była w 2007 r. Od 1 stycznia 2007 do listopada 2007 r.
podstawowa stawka wynosiła 3 zł, a od 1 grudnia 2007 r. do końca grudnia 2008 r.
wynosiła 3,60 zł, od 1 stycznia 2009 do 31 października 2011 stawka wyniosła 4,20
zł. W 2010 r. nie było podwyżek. Miastu nie opłacało się wykupić za grosze od kolei
budynku po byłej przychodni kolejowej. Składałem wielokrotnie w tej kwestii
interpelacje. Odpowiedzi były jednoznaczne, że nie opłacało się tego kupować
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ponieważ adaptacja tego byłaby za droga. Nagle wykupiono budynek po protezowni,
który został zakupiony wcześniej przez prywatnego przedsiębiorcę, który zrobił
remont i sprzedał miastu. Twierdzę, że ten pan prezentu nie zrobił. Pytanie nasuwa
się jedno, dlaczego przedsiębiorcy się to opłacało a miastu nie? W ten budynek na
usunięcie pewnych usterek trzeba było kwotę pieniędzy przeznaczyć. PGKiM
włożyło w ten budynek ok. 50 tys zł. Reasumując realizacja tego programu była
bardzo licha.
Henryk Procek – radny RM:
PGKiM jest spółką, która rządzi się prawami ekonomicznymi. Remonty mieszkań
muszą odbywać się ze składek czynszowych. Liczby ze ściągalności czynszu
kształtują się od 92 do 97 %. Są takie budynki, gdzie zaległości są na poziomie 150
tys. zł. Jak wyremontować budynek, w którym mieszkańcy nie płacą czynszu? Jaką
wiedzę ekonomiczną należy mieć żeby tego dokonać?
Lokale mieszkalne są dewastowane. Dotyczy to marginesu ludzi mieszkających
w lokalach miejskich. Są to osoby, które nie mają potrzeby podejmować
jakiejkolwiek pracy, bo wolą np. wyrwać rynnę i sprzedać. Ludzie muszą być
świadomi tego, że jeśli się cokolwiek zdewastuje należy za to zapłacić. Ludzie,
którzy płacą czynsz utrzymują tych, którzy nie płacą.
Maciej Szota – radny RM:
Chciałbym zwrócić uwagę, ile kosztuje nas gospodarowanie zasobem
w Inowrocławiu. Mieliśmy ostatnio debatę nad podwyżkami czynszów i mimo tych
podwyżek miasto dołożyło przez pięć lat ponad 7 mln zł do remontów. Czy poprzez
wydanie tak dużej sumy pieniędzy, nie dbamy o zasób mieszkaniowy?
Oczywiście chcielibyśmy wszystkie lokale wyremontować. Przez trzy lata udało się
nam wybudować dwa bloki socjalne i jeden komunalny. Z Unii Europejskiej nie
uzyskamy środków na budownictwo. Środki uzyskane przez WGL należy
potraktować pozytywnie, ponieważ ponad 700 tys. zdobyto na zakup mieszkań
z BGK. 4,5 mln na budowę mieszkań oraz pozostałe kwoty zdobyto na tworzenie
nowych lokali.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (15 głosami – za, przeciw – 5, wstrzym. się – 1) podjęła
uchwałę nr XVIII/241/2012 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta
Inowrocławia w latach 2007-2011.
uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli dokonanej
pod kątem prawidłowości wydatkowania środków finansowych
z budżetu Miasta Inowrocławia przyznawanych Zarządom Osiedli i ich
prawidłowego wykorzystania za lata 2009 – 2011 do końca kadencji
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokółu).
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Magdalena Łośko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:
Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (16 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 3) podjęła
uchwałę nr XVIII/242/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli dokonanej
pod kątem prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta
Inowrocławia przyznawanych Zarządom Osiedli i ich prawidłowego wykorzystania
za lata 2009 – 2011 do końca kadencji.
uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokółu.
Ad. 14. Wolne wnioski i informacje bieżące.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chciałbym poinformować Państwa o następujących sprawach:
Następną sesję przewiduję 23 lutego 2012 r. W statutowym terminie, materiały na
sesję będą do odbioru w skrzynkach na korespondencję.
Przewodniczący podziękował grupie radnych biorących udział w akcji WOŚP
w turnieju piłki siatkowej. Grupa radnych wspomagana była przez pracowników
podległych jednostek. Drużyna w rozgrywkach zajęła II miejsce.
Czy w trybie § 401 ust. 1 Statutu Miasta, w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby
przedstawić informacje lub złożyć wnioski dotyczące Miasta?
Ad. 15. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku
XVIII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.

obrad,

zamykam

posiedzenie

Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1210 .
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad:
Magdalena Waloch
Protokółowała:
Justyna Gaczkowska
Do protokółu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

