BRM.0002.8.2018
P r o t o k ó ł nr XLIV/2018
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 14 września 2018 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................................................

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 9.30 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
protokołu.
Na sesję spóźnił się radny:

Marcin Wroński (955).

Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RMI.

Sekretarz obrad:

Patryk Kaźmierczak.

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym, w trybie określonym w § 21 ust. 2 Statutu Miasta, na wniosek
Prezydenta Miasta Inowrocławia, złożony w dniu 10 września 2018 r. Do wniosku
o zwołanie sesji został dołączony porządek obrad wraz z projektami uchwał, które
otrzymaliście Państwo do skrzynek radnych, gońcem lub drogą e-mailową.
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Informatyki,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018:
 wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031:
 jak w punkcie 4.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób
bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych

z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz
wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do
taksówek:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Strategii i Promocji Miasta,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków:
 jak w punkcie 7.
9. Zakończenie obrad.

Ad 2. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Patryka Kaźmierczaka. Czy są inne
kandydatury? Nie widzę. Czy pan radny wyraża zgodę?
Patryk Kaźmierczak – radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
głosowanie:

za – 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.
2

Proszę pana sekretarza o zajęcie miejsca i pomoc w prowadzeniu sesji.
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień
21 października 2018 r. - projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Maciej Piątkowski – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Informatyki:
Przedstawił projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLIV/522/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018 - projekt uchwały stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Przedstawiła 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 zabrali radni: Stanisław Skoczylas, Andrzej Kieraj.
Stanisław Skoczylas – radny RM:
Str. 29 II pkt 1e – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej. Proszę powiedzieć, ilu pracowników zostało przeszkolonych i przez kogo?
Andrzej Kieraj – radny RM:
Str. 28 pkt 7 - zmiany w budżecie w zakresie dochodów „przystąpienia do konkursu
organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej na budowę Ławek
Niepodległości w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości” - Dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), + 17 500 zł. Proszę
o szersze wyjaśnienie dotyczące tego konkursu i gdzie taka ławeczka ma u nas być
zbudowana?
3

Str. 29 II pkt 1f – paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - 26 821,81 zł. Proszę
o szersze wyjaśnienie tych wydatków.
Sprawa następna, która wiąże się z punktem 7 na str. 28, gdzie jest podana kwota
17 500 zł dotycząca przystąpienia do konkursu organizowanego przez Ministerstwo
Obrony, natomiast w wydatkach jest to kwota w pkt. 7 na str. 30 – „przystąpienie do
konkursu organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej na budowę Ławek
Niepodległości w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości” (rozdział 90095 Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
+ 35 000 zł. Zatem różnica między punktem pierwszym, który podałem, a teraz tym,
wynosi 100 procent, tj. 35 000 zł. Proszę o szersze wyjaśnienie, dlaczego takie różnice
są i z czym są związane w tych wydatkach inwestycyjnych i na jakie cele to ma być
przeznaczone?
Str. 32 pkt 7 – Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o następujące zmiany:
- z „zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy
Stawku 1 (kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz naprawa dachu
budynku" na „zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy
ul. Przy Stawku 1 oraz naprawa dachu budynku”,
- z „modernizacja krytej pływalni „Wodny Park”, m. in.: zjeżdżalni, szatni, niecki,
podbasenia” na „modernizacja krytej pływalni „Wodny Park” m.in. zjeżdżalni oraz
szatni” i dalej ppkt d - przesunięcie kwoty 350 000 zł oraz zmianę dysponenta środków
w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 6210 - Dotacje celowe
z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z zadania „wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia
boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3”
do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich do
paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania
„termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93”. Zmiana ma na celu
zabezpieczenie środków na budowę części hotelowej budynku przy ul. Rakowicza 93”.
To wygląda tak, że z jednej strony rezygnuje się z zadań, które były planowane
i przerzuca się te pieniądze na termomodernizację budynku przy ul. Rakowicza 93.
Ile środków ta inwestycja w końcu pochłonie, bo co sesję są zmiany w tej sprawie
i dofinansowywanie z różnego rodzaju innych planowanych zadań?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Wszystkie zmiany proponowane w uchwale są niezbędne do prawidłowej realizacji
budżetu. Odnosząc się już tak szczegółowo, to jeżeli chodzi o zapytania pana radnego
Skoczylasa, to nasze jednostki oświatowe, czyli szkoły, realizowały projekty w ramach
programu Erasmus i szkolenia były przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 11, 14
i 4. Tytuły tych projektów różne, bo dotyczyły edukacji, mobilności kadry i innych.
Natomiast jeżeli chodzi o zapytanie pana radnego Kieraja dotyczące budynku przy
ul. Rakowicza 93, to w tym projekcie nie zwiększa się środków na te inwestycję, tylko
następuje przesunięcie z dysponenta, którym był OSiR kwoty 350 000,00 zł do
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Wydziału Inwestycji. Natomiast środki na remont kortów tenisowych są pomniejszone,
bo pierwotnie zakładano 100 000 zł. Zadanie zakończone, wydatkowano 85 000 zł
i oszczędności są proponowane do przesunięcia na inne zadania.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Nie otrzymałem odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie zadałem.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Nie odpowiedziałam na pytanie dotyczące ławeczki, otóż Ministerstwo Obrony
Narodowej ogłosiło konkurs na budowę pomnika upamiętniającego 100-lecie
odzyskania przez Polskę Niepodległości i są wyznaczone kryteria. Jednym z kryteriów
jest udział własny, dlatego Miasto złożyło wniosek o pozyskanie takich środków
proponując nasz udział własny na poziomie 50 procent. Cały koszt pomnika jest
przewidziany na kwotę 35 000 zł. 50 procent proponujemy wkładu własnego,
a 50 procent ubiegamy się o dotację z MON-u. Nie jest jeszcze wyznaczona lokalizacja
tego pomnika.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Pytałem jeszcze o zapis na str. 29 II pkt 1f – Podróże służbowe zagraniczne 26 821,81 zł. Prosiłem o szersze wyjaśnienie tych wydatków.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
To są zmniejszenia. Tak, jak mówiłam, ogólna kwota dotyczy zmniejszeń wydatków na
projekty realizowane w ramach programu Erasmus. Kwota 1000 zł, to zmniejszenia na
podróżach krajowych, natomiast pkt f, na podróżach zagranicznych, po prostu
przesuwamy środki do wydatkowania. Widocznie takie były potrzeby w ramach tych
projektów. Dzieci jeździły za granicę i to są te zmiany, które trzeba zaakceptować.
Jeżeli chodzi o podróże służbowe zagraniczne, to jest zmniejszenie 26 821,81 zł,
natomiast zwiększenie jest na szkoleniach pracowników, którzy stanowią korpus służby
cywilnej i to nie jest zwiększenie środków. Pierwotnie widocznie dyrektorzy szkół
mieli inne plany, a zachodziła potrzeba zmiany tej klasyfikacji.
Andrzej Kieraj – radny RM:
Wypowiedź niezrozumiała bez mikrofonu
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (10 głosami – za, przeciw – 6, wstrzym. się – 4) podjęła
uchwałę nr XLIV/523/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Inowrocławia na rok 2018.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031 - projekt uchwały
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stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Przedstawiła 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:
Nie było.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (10 głosami – za, przeciw – 6, wstrzym. się – 5) podjęła
uchwałę nr XLIV/524/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2018-2031.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
(Na sesję przybył radny p. Marcin Wroński)
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych
lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - projekt uchwały
stanowi załącznik nr 9 do protokółu.
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały.
Anna Trojanowska – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej:
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony 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 Ryszard Rosiński.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Chciałbym zapytać o zapis zawarty w § 2. 1. „Osoby bezdomne, których dochód
przekracza kwotę kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej…”. Jak osoba bezdomna może
mieć dochody i jak od tej osoby można oczekiwać odpłatności w procentach
ustalonych od wysokości miesięcznego kosztu pobytu w schronisku dla osób
bezdomnych?
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Odpowiem panu radnemu, że osoba bezdomna może mieć dochód, to chociażby zasiłek
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stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sesji uczestniczy pani Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i może szerzej wyjaśnić tę kwestię.
Ryszard Rosiński – radny RM:
Jeśli to, co mówił pan Naczelnik jest prawdą, to jeżeli osoba bezdomna nie ma
meldunku, to jak ona może dostać pomoc finansową z pomocy społecznej?
Jadwiga Kalinowska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Każda osoba, niezależnie od tego, czy ma miejsce zameldowania, czy też nie, ma
uprawnienia do pomocy społecznej. Uznaje się, że właściwym do jej udzielenia jest
organ, na terenie którego działania osoba ta przebywa. Jeśli chodzi o dochody, to nie
jest to odosobnionym przypadkiem, że osoby bezdomne ten dochód posiadają. Tak jak
każdy obywatel, jeśli mają orzeczony stopień o niepełnosprawności co najmniej
umiarkowany lub gdy osiągnęły wiek, mają uprawnienie do zasiłku stałego. Ten zasiłek
na dzień dzisiejszy w maksymalnej wysokości wynosi 634 zł, a od 1 października br.,
będzie wynosił 701 zł.
Niektórzy bezdomni, którzy już są zakwaterowani
w schronisku, podejmują zatrudnienie i mają dochody z tego tytułu. Mogą być
przesuwani do mieszkań treningowych, nadal jednak są uczestnikami pomocy
schroniskowej. Zatem nie ma tutaj sytuacji, w której by można było odmówić
świadczenia osobom tylko dlatego, że nie mają zameldowania.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (23 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLIV/525/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub
schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 do protokółu.
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta
Inowrocławia oraz wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń
w odniesieniu do taksówek - projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt uchwały.
Maria Stępniowska – Przewodnicząca Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (21 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLIV/526/2018 w sprawie przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Inowrocławia oraz
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wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń w odniesieniu do
taksówek.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków - projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt uchwały.
Maria Stępniowska – Przewodnicząca Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Podjęcie uchwały:
Rada Miejska Inowrocławia (22 głosami – za, przeciw – 0, wstrzym. się – 0) podjęła
uchwałę nr XLIV/527/2018 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Inowrocław oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 9. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam XLIV sesję Rady
Miejskiej Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1025.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Sekretarz obrad
Patryk Kaźmierczak

Protokółowała: Dorota Trojanowska
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