BRM.0002.2.1.2017

P r o t o k ó ł nr XXVI/2017
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 23 stycznia 2017 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 20 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.
Nieobecni na sesji:

radna Grażyna Dziubich,
radny Rafał Lewandowski.

Na sesję spóźnił się radny:

Patryk Kaźmierczak – 935.

Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RMI.

Sekretarz obrad:

Magdalena Łośko.

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 więc, że będziemy pracować zgodnie z przesłanym
Państwu wcześniej porządkiem obrad.
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Propozycje zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
4. Wybór sekretarza obrad.
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5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania uchwał
Rady Miejskiej Inowrocławia.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017:





wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
głosowanie.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028:
 jak w punkcie 7.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia
z tych opłat:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Miasta Inowrocławia na 2017 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska
i Rolnictwa,
 wystąpienie
Przewodniczącego
Komisji
Porządku
Publicznego,
Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz
granicy administracyjnej miasta:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
obszaru położonego w rejonie ul. Kruśliwieckiej:
 jak w punkcie 11.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla
obszaru położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra
Ranusa:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z przeprowadzonej kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r.:
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi:
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji ds. skarg,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.

16. Wolne wnioski i informacje bieżące.
17. Zakończenie obrad.
Ad. 3. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę radnego Jarosława Kopcia – sekretarza obrad XXV sesji Rady Miejskiej
o przedstawienie stosownej informacji.
Jarosław Kopeć – radny RM:
Wniósł o przyjęcie bez uwag protokółu XXV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
z 19 grudnia 2016 r.
głosowanie:
Rada protokół przyjęła.

za – 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
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Ad.4. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję radną Magdalenę Łośko.
Czy są inne kandydatury?
Nie widzę.
Czy p. radna wyraża zgodę?
Magdalena Łośko – radna RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

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

Proszę p. sekretarz o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji, szczególnie
podczas głosowań.
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.
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:
Andrzej Kieraj, Lidia Stolarska, Marek Słabiński, Jan Koziorowski.
Na niektóre interpelacje bezpośrednich odpowiedzi udzielił pan Zdzisław Feit –
Komendant Straży Miejskiej, pan Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia,
pani Maria Kręc – Naczelnik Biura Prawnego, pan Romuald Kaiser – Naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
Szczegółowe odpowiedzi na interpelacje i zapytania, zgodnie ze Statutem Miasta,
zostaną udzielone na piśmie.
Ad.7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Inowrocławia na rok 2017 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do
protokółu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Przedstawiła projekt uchwały.
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Ryszard Rosiński, Stanisław Skoczylas, Andrzej Kieraj.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Str. 21 pkt I.4 - przesunięcie środków finansowych w związku z aplikacją
w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
dofinansowanie nowego projektu pt. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój
terenów zielonych w Inowrocławiu” (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) +/- 800 000 zł. Natomiast na
str. 22 pkt II.3 jest zapis: zmniejszenia wydatków budżetowych w związku
z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (rozdział 90004 - Utrzymaniem zieleni
w miastach i gminach): - 2 950 000 zł, a w pkt II.4 - zwiększenia wydatków
w związku z aplikacją w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na dofinansowanie nowego projektu pt. „Poprawa jakości środowiska
poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu” (rozdział 90004 - Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach: + 2 400 000 zł. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej
podstawie wprowadza się taki zapis, czyli dokonuje się zwiększenia wydatków
w związku z aplikacją, kiedy nie ma jeszcze rozstrzygnięcia konkursu, chyba
że o takim konkursie radni nie wiedzą. Uważam, że na podstawie tego, że została
złożona aplikacja, nie można, moim zdaniem, wnosić takich zmian do budżetu
Miasta.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Str. 22 pkt II.3 zmniejszenie wydatków budżetowych w związku
z nieotrzymaniem dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proszę o szczegółową informację, do
jakiego programu nie otrzymaliśmy dofinansowania?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Str. 22 pkt II.5 - zwiększenie wydatków w związku ze złożeniem wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na projekt
pt.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu”
(rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej): + 3 581 091 zł i a) paragraf
6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 2 685 818 zł, b) paragraf
6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 895 273 zł. Czyli co,
zwiększamy dochody o to, czego jeszcze nie mamy? Rozumiem, że intencja jest tego
typu, że przystępując do aplikacji, musimy również mieć pieniądze na wkład własny
i można brać pod uwagę również to, na co liczymy. Jest to jednak na tę chwile, takie
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wirtualne zwiększanie dochodów i naszego budżetu. Proszę o szersze wyjaśnienie
tego.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Zasada ogólna jest taka, że Miasto aplikując do poszczególnych konkursów jest
zobowiązane żeby wykazać, że zadanie jest zapisane w budżecie i posiada
przewidzianą strategię finansowania. Jeżeli chodzi o te dwa zadania, Miasto
aplikowało do Funduszu Spójności o środki w kwocie 2 950 000 zł. W skali kraju
była to pula środków 50 000 000 zł i ukazały się rozstrzygnięcia, gdzie 70% z tych
50 000 000 zł trafiło do Mazowsza. My zostaliśmy ocenieni na poziomie
45 punktów, jesteśmy na liście rezerwowej. Najprawdopodobniej nie dostaniemy
tych pieniędzy, bo wiadomo, że 50 000 000 zł w skali kraju, nie są to żadne
pieniądze. Dlatego decyzją p. Prezydenta było to, żebyśmy aplikowali do następnego
konkursu w ramach już RPO, gdzie również jest dofinansowanie na poziomie 85%,
a jego rozstrzygnięcie będzie w maju. Stąd te propozycje, żeby dostosować budżet
do inżynierii finansowej pokazać, że jesteśmy w stanie zrealizować to zadanie, jeżeli
otrzymamy dofinansowanie. Odnośnie zwiększenia w kwocie 3 581 091 zł, to już
p. radny Kieraj sam sobie odpowiedział, że budżet musi pokazać, że sfinansuje to
zadanie, a udział w tym konkursie dotyczyć będzie termomodernizacji obiektu
sportowego na Rakowicza 93.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Mam pytanie uzupełniające, czy te 895 273 zł jest zabezpieczone, jest to żywa
gotówka z kasy Miasta, czy to jest też kwestia wystąpienia dopiero wtedy, kiedy
otrzymamy zawiadomienie o przyznaniu tych środków z RPO i dopiero będziemy
starali się o kredyt? Czy to będzie z kredytu, czy z bieżących wydatków
z kasy miasta na inwestycje?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
W załączniku nr 4 mamy plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r., gdzie są
pokazane źródła finansowania poszczególnych zadań i na str. 15 w rozdz. 92604 jest
§ 6058, gdzie zapisano kwotę 2 685 818 zł, są to środki unijne, natomiast 895 273 zł,
są to nasze środki, z naszych dochodów bez kredytów?
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (13 głosami – za, przeciw – 3, wstrzym. się – 5) podjęła
uchwałę nr XXVI/271/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Inowrocławia na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Ad.8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2017-2028 (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 8 do protokółu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta:
Przedstawiła projekt uchwały.
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (12 głosami – za, przeciw – 3, wstrzym. się – 5) podjęła
uchwałę nr XXVI/272/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2028.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Ad.9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokółu).
Anna Dobecka – wz. Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuję, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Andrzej Kieraj.
Andrzej Kieraj – radny RM:
O ile wzrośnie opłata, mogą to być średnie dane, za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, dzienna stawka za dziecko w przedszkolu? Jakie wpływy z tego
tytułu przewidywane są na ten rok do budżetu Miasta?
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Na posiedzeniu Komisji dokładnie analizowaliśmy ten temat. Jeśli chodzi o opłatę za
korzystanie z wychowania przedszkolnego, dzienna stawka za dziecko
w przedszkolu, tu nic nie ulega zmianie, tylko wiek dziecka, od którego ta opłata
zostaje pobrana.
Wojciech Piniewski – Zastępca Prezydenta Miasta:
Potwierdzam w całości to, co powiedziała p. Przewodnicząca Komisji. Tak
naprawdę, to jest odwrotna sytuacja. Miasto nie zyska, a troszkę straci na tej zmianie,
dlatego, że 6 latki, które do tej pory płaciły za dodatkowe godziny, nie będą płaciły
i to jest cała zmiana. Zmiana ustawy o systemie oświaty wymusza takie działanie.
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Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (17 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 2) podjęła
uchwałę nr XXVI/273/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Inowrocław oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie
Miasta Inowrocławia na 2017 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do
protokółu).
Karol Adamski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska
i Rolnictwa:
Przedstawił projekt uchwały.
Grzegorz Piński – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa
Obywateli i Ochrony środowiska:
Komisja Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa Obywateli i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów informuję, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Stanisław Skoczylas.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Ilu jest zatrudnionych więźniów przy pracach w schronisku dla bezdomnych
zwierząt?
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zwracam uwagę, że nie jest to przedmiotem tej uchwały.
Karol Adamski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska
i Rolnictwa:
Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że więźniowie są
przewidziani do odbywania kar społecznie użytecznych w naszych spółkach
komunalnych i zakładzie, ale zdarzało się, że trafiali też do schroniska. To PGKiM,
jako prowadzący schronisko ma taką wiedzę, ja nie potrafię na to pytanie
odpowiedzieć.
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Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (19 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XXVI/274/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta
Inowrocławia na 2017 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w
rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej
miasta.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z tym, iż trzy kolejne projekty uchwał dotyczą przystąpienia do
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów już
takim planem objętym, są one zbieżne tematycznie, proponuję aby wnioskodawca,
jak i Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Mieszkaniowych przedstawili w jednym wystąpieniu wszystkie projekty
uchwał. Zgodnie ze Statutem Miasta w przypadku, gdy w porządku obrad kolejno
następujące po sobie punkty dotyczą projektów uchwał pochodzących od tego
samego wnioskodawcy, obejmujących sprawy z tego samego lub podobnego zakresu,
które jednocześnie wchodzą w zakres działania jednej komisji, Rada może
postanowić o przedstawieniu w jednym wystąpieniu wszystkich tych projektów
uchwał przez wnioskodawcę oraz odpowiednio opinii właściwej komisji.
Czy wyrażają państwo zgodę na to, aby te trzy uchwały zostały przedstawione
w jednym wystąpieniu i jednocześnie w jednym wystąpieniu będzie też
przedstawienie opinii Komisji?
głosowanie:

za – 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.

Stwierdzam, że wniosek uzyskał pozytywną opinię, dlatego Rada postanowiła
o przedstawieniu w jednym wystąpieniu dla każdego obszaru uchwały przez
wnioskodawcę oraz odpowiednio opinii właściwej komisji.
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Przedstawił trzy projekty uchwał ujęte w porządku obrad:
- ad.11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej
miasta;
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- ad.12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ul. Kruśliwieckiej;
- ad.13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa.
Tomasz Marcinkowski – Zastępca Przewodniczącej Komisji Ładu Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych:
Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Mieszkaniowych pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy projekty uchwał, o których
mówił p. Naczelnik Romuald Kaiser:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa
Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej miasta (ad. 11);
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie
ul. Kruśliwieckiej (ad. 12);
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa (ad. 13).
Proszę o opinię Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej Inowrocławia odnośnie
punktu 13 – projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa.
Janusz Radzikowski – Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej:
Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Poznańskiej,
Miechowickiej i Sylwestra Ranusa.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Jeszcze p. Prezydent chciałby w tej materii zabrać głos.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
Odnośnie ostatniego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra
Ranusa (ad. 13) chciałbym państwa poinformować, że z taką prośbą osobistą zwrócił
się do mnie p. Eligiusz Patalas – Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. Poinformowałem p. Dyrektora, że szybko
z taką inicjatywą wystąpię do państwa ze względu na starania, jakie Szpital podjął po
uzyskaniu wsparcia w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego ma
wybudowanie obiektu bardzo dużego i bardzo potrzebnego dla mieszkańców

11

Inowrocławia i gmin okolicznych. W tym pawilonie Szpital m.in. zamierza
rozwiązać problem osób nietrzeźwych, które przyjmowane są na Oddziale
Ratownictwa, a to wzbudza w każdym, który tam jest obecny, tyle pytań
i kontrowersji. Z tych wszystkich względów, że może Szpital uzyskać aż
85 procentowe wsparcie z Unii Europejskiej od Marszałka Województwa na
powstanie takiego obiektu, uważam za stosowne żeby w takim trybie pilnym, tak
szybko jak to tylko jest możliwe, dokonać zmiany planu na precyzyjny zapis, który
umożliwi realizację na tych terenach, które dzisiaj są w dyspozycji Szpitala, nowego
obiektu, a nie pozostawienie tego zapisu, który jest w tej chwili, który mówi
o rozbudowie, o prawie do rozbudowy obiektu, jakim jest obiekt Szpitala.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Otwieram dyskusję nad pierwszym projektem uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego
i Szymborskiej oraz granicy administracyjnej miasta (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 14 do protokółu).
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Marek Słabiński.
Marek Słabiński – radny RM:
Na terenie, który będzie podlegał przyszłemu planowaniu, a chodzi mi o działki
w części północnej planu, które zostały tu wyznaczone, czy ten podział już został
dokonany?
Chciałbym zwrócić uwagę natury formalnej. Już kilka miesięcy wcześniej prosiłem
p. Naczelnika, żeby na planach była podana podziałka, albo chociaż odcinek
pokazany, żebyśmy mogli znać skalę wielkości, bo do czegoś trzeba się tutaj odnieść.
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Jeżeli chodzi o podziałkę to tak, potwierdzam, pan wskazywał taką potrzebę, chociaż
wydawało się, że ten obszar tak nakreślony, jest na tyle czytelny aby dać
wyobrażenie o skali, jaką ma ten obszar w skali całego Miasta. Pana uwaga jest
słuszna, takie podziałki można bez problemu wprowadzić.
Jeżeli chodzi o podział, to jest jeden z problemów, jakie niesie ten plan, ten obszar.
Otóż podział tam przed laty został dokonany, widać tam drogi. Obowiązujący plan
zupełnie inny przebieg tych dróg wyznacza tworząc problem. Jest to teren Skarbu
Państwa będący w administracji Agencji Nieruchomości Rolnej. Kiedyś przed laty
i pewnie zbiegło się to, bo tylko tak mogę to wytłumaczyć, z tworzeniem planu dla
tego obszaru, wyprzedzili ten plan i taki podział został wprowadzony. Chcemy
wyeliminować tę rozbieżność, nie widzimy jako Urząd żadnych przeszkód, aby ten
układ dróg dostosować do tego już wyznaczonymi tymi podziałami.
Marek Słabiński – radny RM:
Co chce pan wyeliminować?
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Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Z tego podziału nic nie chcę wyeliminować. To są uchwały o opracowaniu planu
miejscowego. Chcemy przebieg ulic dostosować do tych wyznaczonych
wcześniejszym podziałem geodezyjnym.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XXVI/275/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Józefa Kościelskiego i Szymborskiej oraz granicy
administracyjnej miasta.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokółu.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ul. Kruśliwieckiej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 16
do protokółu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy do tego projektu uchwały radni mają pytania?
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (19 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XXVI/276/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ul. Kruśliwieckiej.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokółu).
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy do tego projektu uchwały radni mają pytania?
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Marek Słabiński.
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Marek Słabiński – radny RM:
Jaki rodzaj usług się planuje na terenie miejskim, zabudowanym budynkami
barakowymi przy Miechowickiej?
Romuald Kaiser – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości:
Usługi nieuciążliwe takie, które mogą być lokalizowane w bezpośredniej bliskości
osiedli mieszkaniowych, a tam oprócz tego terenu Szpitala widać osiedle Bajka.
W ogóle są to tereny zabudowy mieszkaniowej i od strony południowej ogrody
działkowe. Myślę, że nie będziemy i raczej tak nie czynimy, aby ograniczać usługi
tylko i wyłącznie do usług handlu. Znacznie szerzej.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (18 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 1) podjęła
uchwałę nr XXVI/277/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Poznańskiej, Miechowickiej i Sylwestra Ranusa.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokółu.
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej
kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do
protokółu).
Patryk Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Przedstawił projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy do tego projektu uchwały radni mają pytania?
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (19 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę
nr
XXVI/278/2017
w
sprawie
przyjęcia
sprawozdania
z przeprowadzonej kontroli zakupów dokonanych przez Bibliotekę Miejską
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w I półroczu 2016 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokółu.
Ad.15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt uchwały stanowi
załącznik nr 22 do protokółu).
Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji ds. skarg:
Przedstawiła projekt uchwały. Komisja wnosi za uznanie skargi za bezzasadną.
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Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Jan Koziorowski.
Jan Koziorowski – radny RM:
Uzasadnienie do uchwały jest obszerne, natomiast chciałbym uchwycić te
najważniejsze punkty, czyli przy ul. […] mieszkała p. X z córką i teraz p. X się
wyprowadziła, natomiast jej córka, osoba pełnoletnia, wystąpiła o prawo korzystania
do tego mieszkania. Pytanie mam takie, na co składa skargę p. Y? Czy on też
zamieszkiwał w tym lokalu?
Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji ds. skarg:
Pan Y chciał chyba załatwić na Komisji swoje sprawy rodzinne i to chyba był temat
tej skargi. Wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, dlatego
Komisja wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Kto jest za podjęciem uchwały i zgodnie z wnioskiem Komisji uznaniem skargi
za bezzasadną?
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (19 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XXVI/279/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokółu.
Ad.16 Wolne wnioski i informacje bieżące.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby przedstawić informacje lub złożyć
wnioski dotyczące organizacji prac Rady i komisji lub miejsca i czasu ważnych dla
Miasta uroczystości lub imprez?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Chciałem nawiązać do dyskusji, jaka wywołana była podczas ubiegłej sesji Rady
Miejskiej, gdzie powiedziałem co nieco na temat w kontekście pana wypowiedzi
w stosunku do mnie i powiedziałem, że nigdy nie wykorzystywałem swojego
stanowiska do celów prywatnych. W związku z tym chcę panu…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Przepraszam panie radny. Chcę państwu powiedzieć, że podtrzymuję to, co
przeczytał p. radny, natomiast prywatna krucjata przeciwko Przewodniczącemu Rady
pana radnego Kieraja nie poparta żadnymi argumentami, oprócz pewnie artykułu
prasowego. Mam ten artykuł. Gratuluję panu, że przechowuje pan tak archiwalną
prasę i winszuję również panu, jak i sobie, że właściwie nic innego pan nie może
znaleźć na mnie usilnie szukając od 10 lat oprócz czegoś co nie ma poparcia
w faktach, a znalazło się w gazetach. Mogę zawsze, codziennie rano w lustro
spojrzeć i nie mam się czego wstydzić.
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Chciałbym poinformować Państwa, że następną sesję przewiduję na dzień
27 lutego 2017 r. Materiały na sesję w statutowym terminie, będą do odbioru
w skrzynkach na korespondencję oraz zostaną przesłane drogą elektroniczną do osób,
które wyraziły taką wolę.
Ad.17. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XXVI sesję Rady
Miejskiej Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1055.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad
Magdalena Łośko
Protokółowała: Dorota Trojanowska

