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P r o t o k ó ł nr XLVI/2018
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytej w dniu 17 października 2018 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
XLVI sesja Rady Miejskiej Inowrocławia rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandaru Miasta Inowrocławia.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1100 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.
Sesji przewodniczył: Tomasz Marcinkowski - Przewodniczący RM.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 3 do protokółu.
Ad.2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich, którzy przybyli na
uroczystą sesję podsumowującą działanie Rady Miejskiej Inowrocławia
w kadencji 2014-2018.
Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,
Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej ma charakter uroczysty, ale także i niecodzienny,
bo jest to nasze ostanie posiedzenie w tej kadencji.
Jest również doskonałą okazją, aby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć
wstecz, na to co osiągnęliśmy i jaka była ta miniona kadencja? Czy efekty naszej
działalności i naszego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej zostawią
jakiś trwały ślad, czy zostały zauważone i jak będą oceniane przez mieszkańców
Inowrocławia?
Podsumowując ten czteroletni okres, można się z pewnością zastanawiać,
czy coś można było zrobić lepiej? że można było spojrzeć na Miasto z innej
perspektywy, wyznaczyć sobie całkiem odmienne priorytety działania i cele do
zrealizowania. Każdy z nas ma z pewnością własny pogląd na ten temat.
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Osobiście jestem usatysfakcjonowany z faktu, że mogłem aktywnie uczestniczyć
i wspierać realizację wielu tak ważnych zadań, w szczególności tych, których
efektem były pozytywne zmiany naszego miasta. Myślę również i mam taką
nadzieję, że większość z Państwa podziela mój pogląd, że w tej mijającej kadencji
Inowrocław zyskał bardzo dużo, chociażby dzięki doskonałemu wykorzystaniu
środków unijnych.
Osiągnięcia minionej kadencji, liczne zadania, które udało się z
powodzeniem zrealizować, pozwalają mi stwierdzić jednoznacznie, że VII
kadencja Rady Miejskiej przyczyniła się do dalszego rozwoju Miasta
Inowrocławia. Sądzę również, że u progu kolejnych wyborów samorządowych
możemy być dumni z wykonanej pracy.
Dziękuję Państwu Radnym, głównie tym, których ogromne zaangażowanie,
wysiłek i mądrość pozwoliły poprawić wizerunek Miasta. Dziękuję za ciężką
i efektywną pracę na sesjach Rady oraz w jej Komisjach. To właśnie, dzięki
Waszemu wsparciu, racjonalnej postawie i zgodnej, budującej współpracy
z organem wykonawczym, do tych widocznych zmian w naszym mieście mogło
dojść.
Szczególne podziękowania kieruję także pod adresem Prezydenta Miasta,
a za Jego pośrednictwem, wszystkim Jego współpracownikom i podległym Mu
instytucjom, za okazywaną radnym pomoc, za umiejętne i efektywne
argumentowanie swoich decyzji oraz realizowanie wspólnych koncepcji,
przyjętych na początku kadencji. Determinacja, nieustępliwość, dynamiczne
i efektywne działanie to tylko nieliczne cechy Pańskiego charakteru, jakże jednak
istotne dla dobrego Gospodarza Miasta, które na przestrzeni tej kadencji oraz
ubiegłych zmieniły diametralnie wizerunek Inowrocławia.
Dziękuję pracownikom Biura Rady Miejskiej za okazywaną pomoc,
wsparcie, za opiekę nad radnymi, a przede wszystkim za waszą życzliwość.
Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję również Zarządom Inowrocławskich Osiedli, za wskazywanie
potrzeb mieszkańców i kierunków działania dla Rady oraz wsparcie radnych
w wypełnianiu ich zadań.
Wyrażam wobec wszystkich Państwa tu obecnych, słowa uznania
i podziękowania za pracę w mijającej kadencji. Pozostaję w przekonaniu, że był
to dla nas wszystkich dobry okres, a każdy z członków tej Rady oraz osób tutaj
obecnych, miał w tym swój – mniejszy lub większy udział.
Z okazji zakończenia VII kadencji Rady Miejskiej Inowrocławia składam
wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej.
Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju naszego Miasta, życzę dalszych
sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Życzę Państwu sukcesu wyborczego i uznania w oczach mieszkańców.
Dziękuję bardzo.
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Ad.3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta:
To szczególny moment, w którym się spotykamy kończąc kolejną kadencję Rady
Miejskiej Inowrocławia, powiedział Prezydent.
Podkreślił istotną rolę powstania obwodnicy Inowrocławia. Mówił o planach
zagospodarowania przestrzennego i inwestycjach zrealizowanych w ciągu
minionych czterech lat. Po raz kolejny odniósł się do obecności Inowrocławia
w najnowszym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Zdaniem włodarza jego
własna lub radnych opinia na temat kondycji miasta może być nieobiektywna, co
innego ocena wystawiona przez kapitułę ekspertów. Przypomniał, że
w tegorocznej edycji rankingu Inowrocław znalazł się na 1. w województwie
i wysokim 24. miejscu w kraju wśród najlepiej zarządzanych gmin miejskich
i miejsko-wiejskich.
Powiedział również, że jest przekonany, iż większość z obecnych podziela jego
pogląd, że w tej mijającej kadencji Inowrocław zyskał bardzo dużo. M.in. dzięki
bardzo dobremu wykorzystaniu środków unijnych. Dodał także, że osiągnięcia
minionej kadencji przyczyniły się do dalszego rozwoju naszego miasta.
Następnie podziękował Radnym Rady Miejskiej, Zastępcom, Naczelnikom i
wszystkim, którzy współpracowali z władzami Miasta.
A na koniec dodał, że dzisiaj z czystym sumieniem możemy spojrzeć
w oczy mieszkańcom Inowrocławia i powiedzieć tak „to co było możliwe, zostało
wykonane na miarę możliwości. To nie znaczy, że nie ma już nic więcej do
zrobienia”.
Na koniec jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękował.
Ad.4. Wręczenie okolicznościowych podziękowań.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Szanowni Państwo, doceniając Państwa zaangażowanie, wspólną działalność na
rzecz Miasta i jego mieszkańców w minionych czterech latach, chcielibyśmy
wraz z Prezydentem Miasta wręczyć Państwu okolicznościowe podziękowania
za zaangażowanie w działalność samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018
oraz drobny upominek.
Ad.5. Zakończenie obrad.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku obrad - zamykam XLVI
sesję Rady Miejskiej Inowrocławia.
Proszę Państwa o powstanie.
Proszę o wyprowadzenie sztandaru Miasta Inowrocławia.
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Pan Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia,
poprosił o pozostanie na sali i zaprosił wszystkich na poczęstunek,
okolicznościowy tort.
Sesja trwała od godz. 1100 do godz. 1210.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
Protokółowała
Maria Legwińska

