BRM.0002.3.2019
P r o t o k ó ł nr VII/2019
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 28 lutego 2019 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
.................................................................................................................................
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1430 otworzył VII
sesję Rady Miejskiej Inowrocławia i po powitaniu radnych oraz zaproszonych
gości stwierdził, iż 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.
Sesji przewodniczył:

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI

Sekretarz obrad:

Jarosław Kopeć

Na sesję spóźnił się radny:

Jacek Tarczewski (14 35)

Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący RMI:
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 27 lutego 2019 r. Do
wniosku o zwołanie sesji został dołączony także porządek obrad wraz z projektem
uchwały. Materiał otrzymaliście Państwo wczoraj za pośrednictwem gońców oraz
drogą mailową.
Chciałbym również Państwa poinformować, że po otrzymaniu takiego
wniosku Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni. Niestety
nie mogłem czekać siedem dni ze względu na moje osobiste sprawy, byłem
zmuszony zwołać sesję w jedynym możliwym dla mnie terminie, to jest dzień
dzisiejszy i z góry Państwa za ten tryb przepraszam. Jednocześnie informuję, że
pierwotnie sesja była planowana na godzinę 13.00. Na prośby telefoniczne i emailowe radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko takie otrzymałem,
przesunąłem termin sesji na możliwie późniejszy czas, czyli na godzinę 14.30.
Ad 2. Wybór sekretarza obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Jarosława Kopcia.
Czy są inne propozycje? Nie widzę. Czy pan radny wyraża zgodę?

Jarosław Kopeć – radny RMI:
Tak, wyrażam zgodę.
Głosowanie 1 - Wybór sekretarza obrad (kandydatura Jarosława Kopcia):
Wynik głosowania: za - 22, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Sekretarzem obrad został pan radny Jarosław Kopeć.
Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału
samorządowej
instytucji
kultury
Kujawskie
Centrum
Kultury
w Inowrocławiu (projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej:
Przedstawiła projekt uchwały.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Marcin Wroński, Maciej Basiński, Maciej Szota, Damian
Polak, Jacek Tarczewski i Grzegorz Olszewski.
Marcin Wroński – radny RMI:
Co stało się przez ostatnie trzy dni?
Mieliśmy w poniedziałek sesję planowaną, w normalnym trybie i nie było żadnych
sygnałów i zapowiedzi, że będzie jakaś sesja nadzwyczajna, że jest plan
podzielenia instytucji miejskiej Kujawskiego Centrum Kultury. Co się nagle stało,
że takie zmiany następują?
Kolejne pytanie. Co się stało przez ostatnie miesiące?
Jeżeli prawdą jest to, co przekazują środki masowego przekazu, że tak naprawdę
chodzi o zwolnienie Dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury. Z tego, co wiemy,
wygrała ona konkurs w sierpniu ubiegłego roku i wówczas według władz była
osobą właściwą na to stanowisko, która miała pełnić tę funkcję przez 3 lata.
W związku z tym można zwolnić ją tylko wtedy, kiedy byłyby w stosunku do niej
jakieś zarzuty merytoryczne albo jeśli zlikwiduje się jej stanowisko pracy,
a podział Kujawskiego Centrum Kultury jest niczym innym, jak de facto
w konsekwencji likwidacją stanowiska pracy obecnej Dyrektor KCK i co za tym
idzie rozwiązaniu z nią stosunku pracy.
Mam w związku z tym pytanie. Czy to nie jest takie zakulisowe pozbycie się
Dyrektora KCK? Jeśli to jest prawda, to co się zmieniło od sierpnia, że nagle
muszą być podjęte takie działania, w tak ekspresowym tempie?
Kolejna sprawa. Uważam, że niepotrzebne jest posiadanie dwóch dyrektorów,
którzy zajmować się będą jednostkami kultury, wystarczy jeden. To również będą
oszczędności do budżetu Miasta.
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Maciej Basiński – radny RMI:
Dla mnie też jest niezrozumiały ten podział Kujawskiego Centrum Kultury na
dwie instytucje, tym bardziej, że argumentacja jest dla mnie niezrozumiała. Pani
Naczelnik przedstawiając projekt uchwały powiedziała, że bardziej optymalne
wykorzystanie mienia. O co tu chodzi?
Kolejne pytanie. Dlaczego nie przewidziano wystąpienia pani Dyrektor KCK na
dzisiejszej sesji? Rodzi się pytanie panie Prezydencie, czy ma Pan coś do ukrycia,
że pani Dyrektor nie może wystąpić?
Pytam zatem, dlaczego z jednej instytucji mają być utworzone dwie? Skoro, jak
wynika z wywiadu z panią Dyrektor KCK i tu zacytuję: „Zakres ich działalności
będzie taki sam, nic się nie zmieni. Mało tego, trzeba będzie powołać dwóch
dyrektorów i dwie księgowe...”.
Rodzi się kolejne pytanie, dlaczego pieniądze mieszkańców mają być wydawane w
tak niewłaściwy sposób? Dlaczego taka rozrzutność? Przecież mamy tyle
zobowiązań finansowych …
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Maciej Szota – radny RMI:
Na początku pozwolę sobie stwierdzić, że ten podział wydaje się, co najmniej
dziwny. A po informacjach, jakie uzyskaliśmy od pani Dyrektor KCK, to ma to tak
zwane drugie dno.
Chciałem zapytać, skąd takie tempo? Co nas goni tak naprawdę? Dlaczego
musimy to podejmować w trybie nadzwyczajnym, a nie mogliśmy tego podjąć w
marcu, jak będzie kolejna sesja? Ja rozumiem, że pan Prezydent i jego służby
mogły nie przygotować tego na sesję poniedziałkową, ale mamy normalny tryb,
który pozwala na zgłaszanie takich uwag. Podział dużej instytucji
z kilkumilionowym budżetem nie może być robiony na „łapu capu”, bez dostępu
do informacji, bez jakichkolwiek dodatkowych wyjaśnień, z krótkim
wytłumaczeniem pani Naczelnik, że to poprawi kulturę w Inowrocławiu.
Chciałbym też zapytać o ostatnie kontrole, które były przeprowadzane w KCK
i ich wyniki. Bardzo proszę, żeby ktoś dziś na sesji przedstawił wyniki tych
kontroli, jaki był ich zakres. Czy takie kontrole odbywały się w ubiegłym roku?
Wiemy, że dwie takie kontrole odbyły się w tym roku. Proszę o krótkie
sprawozdanie z tych kontroli, jak one wyglądały?
Chciałabym również zapytać, ponieważ instytucja kultury KCK składa
się ze stałych dwóch budynków. Główna siedziba znajduje się przy
ul. Kilińskiego 16, gdzie znajduje się Teatr i biura administracji. Drugi budynek
znajduje się na ul. Kasztelańskiej. Czy to naprawdę jest tak rozbudowana
infrastruktura, która wymaga podziału? Jeszcze zapomniałbym o dwóch
amfiteatrach, które są używane tylko latem.
Chciałbym uzyskać informację, z ilu osób składa się obecnie Kujawskie Centrum
Kultury? Czy to jest prawdą, że jest to około dwudziestu osób? Czy jest to tak duża
instytucja, że wymaga podziału?
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Następne pytanie, kto przygotował ten podział? Proszę pana Prezydenta, aby
wskazał, jaki zespół pracował nad tym podziałem? Z tego, co wiem pani Dyrektor
KCK nic nie wiedziała o tym podziale. Proszę o krótką informację z ilu osób
składał się ten zespół?
Była również mowa o tym, że będzie robione więcej. Proszę, więc o informację,
o ile będzie zwiększony budżet tych dwóch instytucji? A jak się to ma do tego, ze
wcześniej była mowa o tym, że zwiększa się wydatki, a brak nam dochodów.
Może pan Prezydent powie nam skąd weźmie środki na funkcjonowanie dwóch
odrębnych podmiotów? Jak będzie wyglądała struktura tych instytucji? Czy będzie
dwóch dyrektorów, czy to będą kierownicy, czy wiadomo jest jak będą zarządzane
te instytucje? Bardzo chętnie poznalibyśmy ten wspaniały plan, który dziś
przedstawiany nam jest w bardzo skróconej formie.
Chciałabym jeszcze wspomnieć, że w grudniu ubiegłego roku zatwierdzaliśmy
budżet Miasta Inowrocławia na 2019 rok i nikt wówczas nie mówił, że będą
zwiększone środki na kulturę i funkcjonowanie KCK poprzez podział. Z tego co
pamiętam, zawsze była raczej próba integracji instytucji miejskich i nigdy nie było
zgody na tworzenie nowych instytucji, czy spółek. Takim przykładem jest
zarządzanie szkołami poprzez instytucje księgową. Zostały zlikwidowane etaty
księgowych i została utworzona inna instytucja, to była optymalizacja. Wszyscy
chyba wiedzą, na czym polega proces optymalizacji? Jednak w tej sytuacji jestem
ciekaw, czy pojawią się jakieś inne etaty na funkcjonowanie tych instytucji, czy te
etaty będą typowo administracyjne, czy będą to etaty, które wpłyną znacząco na
funkcjonowanie kultury w naszym Mieście?
Jest z nami pani Dyrektor KCK, jest pracownikiem instytucji miejskiej. Składam
wniosek do pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby pani Dyrektor również
zabrała głos i wypowiedziała się na temat tego podziału.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Damian Polak – radny RMI:
Szanowny panie Prezydencie. Zapewne, kiedy Pan przygotowywał zamiar
dokonania podziału tak dużej instytucji samorządowej, została poczyniona jakaś
prognoza finansowa. Chcielibyśmy, jako radni znać pełen koszt tego podziału.
Jacek Tarczewski – radny RMI:
Mam propozycję do projektu uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału
samorządowej instytucji kultury Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu, aby
dokonać zmiany i nie pisać, że „podziału”, a „wyodrębnienia”
z samorządowej instytucji kultury Kujawskie Centrum Kultury, Inowrocławskiego
Domu Kultury z siedzibą w Inowrocławiu i pozostawienie Kujawskiego Centrum
Kultury z siedzibą w Inowrocławiu. Nazwa już funkcjonuje od 2009 r. Nie tylko
mieszkańcy przyzwyczaili się już do nazwy, ona funkcjonuje w przestrzeni
publicznej. Natomiast, jeśli jest taka potrzeba to ewentualnie wniósłbym taką
zmianę.
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Dzisiaj, właściwie zostały rozwiane wątpliwości, co do projektu tej uchwały
i chciałbym zapytać pana Prezydenta, czy to, co zobaczyłem w TVP Info …
Kolejna sprawa. Z końcem roku 2018 K CK na 2019 rok winno złożyć
organizatorowi, zgodnie z ustawą o samorządowych instytucjach kultury
harmonogram pracy instytucji na rok, który zatwierdza organizator, czyli w tym
przypadku Prezydent Miasta Inowrocławia. Chciałbym zapytać, czy ten
harmonogram został przez pana Prezydenta przyjęty i czy w nim była jakakolwiek
przesłanka o tym, że należy dokonać podziału, czy wyodrębnienia jeszcze jednej
instytucji, bo KCK nie radzi sobie z nałożonymi obowiązkami, które są zawarte
w regulaminie organizacyjnym i statucie KCK?
Chcę też zapytać, czy już w ramach realizacji planu za ubiegły rok pani Dyrektor
złożyła sprawozdanie i kto miał je okazję widzieć, bo jak wiemy składa je
swojemu przełożonemu, w tym przypadku Prezydentowi Miasta i składa je Radzie
Miasta, powinno być Radzie Miejskiej. Czy takie sprawozdanie miało miejsce?
Absurdalne jest stwierdzenie, że zaproponowana zmiana organizacyjna dotycząca
samorządowej instytucji kultury zapewni lepsze warunki organizacyjne
działalności kulturalnej i umożliwi zaspokojenie rosnących potrzeb kulturalnych.
Od 2009 r. nie słyszałem narzekań na warunki organizacyjne, one były ciągle
poprawiane. Jak sami Państwo doskonale wiecie KCK wzbogaciło się o obiekt
przy ul. Kasztelańskiej i w związku z tym ma poszerzoną bazę usług. Po
remontach kapitalnych jest Muszla Koncertowa w Solankach i Teatr Letni. Są to
na tyle dogodne warunki, żeby przeprowadzać imprezy masowe zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz. Być może chodzi o to, żebyśmy wreszcie zaczęli
wykorzystywać w sposób właściwy Teatr Miejski, który jest rzeczywiście
niedostatecznie wykorzystywany. Należy także nadmienić, że koncerty, które
Państwo organizujecie, nie wiedzieć dlaczego odbywają się po kościołach, gdzie
nie zawsze są warunki, żeby w sposób właściwy odsłuchać muzyki, może to jest
cel…, ale to można poszerzyć w regulaminie, żeby koncerty odbywały się w
Teatrze, a nie w kościołach. W związku z tym już dziś mówię, że nie godzę się na
to, żeby dokonywać takiego podziału, bo to zwiększy koszty i nic innego nie
zrobi…
W związku z tym ja jestem przeciwny, jeżeli chodzi o podział, bo to też rodzi
skutki finansowe, na które nas w tym momencie nie stać, a uważam, że warunki
organizacyjne i inne, które ma KCK i budżet, który jest zatwierdzony
i wystarczający, aby spełnić oczekiwania mieszkańców i nie tylko w zakresie dóbr
kultury. W związku z tym, oświadczam, że będę głosował przeciwko.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Grzegorz Olszewski – radny RMI:
Przygotowując się do dzisiejszej sesji, w mojej ocenie przygotowanej ad hoc,
zadawałem sobie pierwotnie pytanie, jaki jest powód tak szybkiego działania Rady
w celu rozpatrzenia tego projektu?
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Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy podpowiadała mi, że zapowiadana
zmiana będzie wiązała się z utworzeniem nowego stanowiska kierowniczego.
Dlatego też zapoznałem się z uchwałą budżetową na bieżący rok …
W związku z tym chciałbym zadać pytanie. Czy środki przewidziane na realizację
tych zadań wystarczą w związku z tymi zmianami?
To było na wczorajszy dzień. Dziś z kolei przeglądając pewne informacje
z mediów, zadałem sobie kolejne pytanie, jaki jest rzeczywisty powód tych zmian?
Przygotowałem się również na dzisiejszy dzień pozyskując wiedzę z uchwały
nr XXXVII/529/2009 Rady Miejskiej Inowrocławia z 28 października 2009 r.
w sprawie nadania Statutu Kujawskiemu Centrum Kultury w Inowrocławiu
i czytając uzasadnienie dopowiadam sobie, że po to się likwiduje Inowrocławski
Dom Kultury i zastępuje się Kujawskim Centrum Kultury, bo utworzenie tej
instytucji realizuje jeszcze kolejne inne zadania i w moim przekonaniu ta instytucja
te zadania realizuje.
Myślę sobie, i chcę adresować do tych, którzy będą decydować o losach tejże
uchwały, żeby głęboko się zastanowili, czy czasami nie wracamy się do tyłu,
powołując instytucję, która już kiedyś była, a współczesna instytucja realizuje
znacznie więcej zadań niż to miało miejsce historycznie, biorąc pod uwagę ten
okres roku 2009. Jeszcze na marginesie dodam, bo mam uwagi, co do uzasadnienia
dzisiejszej uchwały. Jest ono zbyt ogólne, bo nic się w tej uchwale nie mówi
o skutkach finansowych. Dla nas są ważne skutki finansowe zmian, bo jeżeli
podejmiemy tą uchwałę, to za krótki czas możemy być tak, że kolejny raz
będziemy się zastanawiać nad zmianą uchwały budżetowej, bo są z mojej strony
wątpliwości, czy na te dwie nowo powstałe instytucje wystarczy środków?
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Dziękuje za wszystkie pytania, jak i również wyrażoną troskę, jaką Państwo radni
z PiS-u, bo tylko Wy zabieraliście głos przedstawiliście w tych pytaniach. Troskę
o kulturę inowrocławską, troskę o poziom wykonywanych przez nas usług, bardzo
mnie to cieszy, bo niewątpliwie jest to dla nas wspólny interes, abyśmy, jako
Miasto Inowrocław znani byli z wysokiego poziomu imprez, jakie odbywają się
w Inowrocławiu, imprez kulturalnych. Tak jesteśmy znani z bardzo wysokiego
poziomu dbałości, chociażby o zapewnienie czystości środowiska. Jesteśmy
miastem smart-city, po wprowadzeniu autobusów elektrycznych i hybryd na ulice
inowrocławskie, pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie.
Budujemy markę Miasta przyjaznego mieszkańcom. Miasta, którego władze dbają
o mieszkańców Inowrocławia i to nie jest interes jednostkowy czyjkolwiek, ale
tylko i wyłącznie interes Miasta w tych zadaniach, jakie sobie stawiamy do
realizacji.
W zakresie, o którym rozmawiamy, dwóch z Państwa radnych skierowało swoją
uwagę na Telewizję Polską, tu obecną również i rejestrującą przebieg dzisiejszej
sesji …
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Proszę Państwa, decyzja o podziale, jaką podejmiecie za chwilę, a gorąco proszę
o podjęcie tej uchwały, ona ma na względzie, tak jak wspomniała wcześniej pani
Naczelnik naszego Wydziału, usprawnienie realizacji zadań z zakresu kultury
w Inowrocławiu. I to jest prawo organizatora instytucji kultury, czyli Rady
Miejskiej Inowrocławia i Prezydenta, jako inicjatora, a nie osoby, która zarządza
taką instytucją. Tu się ustosunkowuje do Państwa pytań dotyczących pani
Dyrektor KCK. To jest uprawnienie ustawowe radnych i Prezydenta Miasta.
Odpowiedzialność za realizację zadań przed mieszkańcami Inowrocławia
z zakresu kultury realizowanych poprzez tę formę, jaką jest instytucja kultury
w tym momencie formą jest KCK, drugą instytucją kultury jest Biblioteka
Miejska, spoczywa na nas, na władzach Miasta Inowrocławia, solidarnie.
W zakresie decyzji o tej formie, realizowanie poprzez uchwalenie statutu wraz
z uchwałą, która powołuje daną instytucję spoczywa na Radzie
i najważniejsze zadania są w statucie wypisane. Realizacja tych zadań, potem
spoczywa, w opinii mieszkańców i Państwa w największym stopniu na
Prezydencie, chociaż w rzeczywistości tak nie jest. My mamy niezbywalne prawo
do wypracowywania takich form realizacji zadań z zakresu kultury, które
uważamy za najlepsze. I stąd nasza inicjatywa. Po pierwsze, atrakcyjności ofert,
jakie przedstawiamy mieszkańcom, po drugie bardzo dobrego, efektywnego
wykorzystania tego majątku, jakim dysponujemy. Kujawskie Centrum Kultury
urasta do miana molocha administracyjnego zarządzanego przez jedną osobę.
Dysponuje wieloma nieruchomościami, a za chwileczkę i stąd nasza inicjatywa,
przejmie dodatkowe zadania i dodatkowy majątek. Myślimy bowiem, zgodnie
z uchwałą, jaką Państwo podjęliście o wystąpieniu z Lokalnej Organizacji
Turystycznej, o przekazaniu spraw z zakresu kultury oczywiście, o przekazaniu
majątku w postaci nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi, tam gdzie jest punkt
informacji turystycznej. Naszym zamiarem jest uruchomienie punktu informacji
kulturalnej. Myślimy również o wykonaniu prac, staramy się o wsparcie finansowe
z zewnątrz na wykonanie prac o wartości kilkuset złotych przy ul. Kasztelańskiej
na sąsiadującej nieruchomości z tak zwaną niebieską kamienicą, która jest w
zarządzie KCK tak, aby dokonać renowacji znajdującego się tam muru miejskiego
z okresu średniowiecza wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia na cele
związane również z zakresem kultury. Jest to poważna dla nas inwestycja i ten
majątek ma również wzbogacić tę jednostkę, jaka będzie istniała i realizowała
zadania z zakresu kultury.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Prezydenta udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Maciej Basiński – radny RMI:
Ad vocem.
… Nagle stwierdza się, że KCK źle działa, a całą ubiegłą kadencję Pan chwalił
KCK, kiedy chciałem dokładnego rozliczenia, to Pan twierdził, że wszystko ok.
Czyli był Pan przekonany, że wszystko działa prawidłowo. Nagle w trzy dni
oświeciło pana Prezydenta, nic nie działa jak powinno, trzeba robić drastyczne
zmiany, wręcz dzielić na pół. Nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, co oznacza
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bardziej optymalne wykorzystanie mienia? To co, przez te cztery lata w ogóle to
mienie nie było wykorzystywane?
Marcin Wroński – radny RMI:
Ad vocem. Z przykrością trzeba stwierdzić, że pan Prezydent mówił dużo, ale nie
na temat pytań, które zadaliśmy. Opowiadał coś o ochronie środowiska, a my
dyskutujemy o instytucjach kultury. Ja powtórzę jedno z moich pytań, czy podział
Kujawskiego Centrum Kultury na dwie instytucje tak naprawdę nie ma służyć
temu, żeby stanowisko straciła pani Dyrektor KCK, która wygrała w sierpniu
konkurs i jeszcze przez trzy lata może być dyrektorem? Czy to nie jest środek do
tego, żeby rozwiązać z nią stosunek pracy, ponieważ nie ma żadnych innych
zarzutów do jej pracy?
Jacek Tarczewski – radny RMI:
Nie wiem, czy pan Prezydent odsłucha sobie zadane przez mnie pytania, zrobimy
20 minutową przerwę, bo na żadne z nich nie otrzymałem odpowiedzi,
a wysłuchałem wypowiedzi, które nie miały nic wspólnego z przedmiotowym
projektem uchwały…
Nie dostałem odpowiedzi czy Pan, jako organizator zatwierdził program pracy
instytucji samorządowej kultury, pn. Kujawskie Centrum Kultury na rok 2019?
A teraz zadziwiająca rzecz, o której w swojej wypowiedzi mówiłem wcześniej,
jeżeli coś złego to Rada, jeśli coś dobrego to ja Prezydent. Teraz Radę obarcza się
tym, jaki to ma nastąpić podział, bo to funkcjonuje nie tak, kiedy z radnych nikt
nie podjął tego tematu. To nie jest na wniosek jakiegokolwiek klubu czy komisji,
ale jest przedłożony przez Prezydenta Miasta. To Prezydent, jako organizator
dokonuje takiego, a nie innego podziału, bo tak sobie zaplanował.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Maciej Szota – radny RMI:
Jeszcze raz proszę o odpowiedź na zadane wcześniej pytania.
Zadziwia mnie to, że w wypowiedzi pana Prezydenta zabrakło uzasadnienia, co
nas goni, skąd takie tempo tych zmian? Dlaczego była potrzebna sesja
nadzwyczajna i dlaczego nie mogliśmy poczekać do marca?
Tutaj też miałem wrażenie, że gdy pan Prezydent mówił i szukał jakiegoś
uzasadnienia dla tej decyzji podziału, sam nie wierzył w słowa, które mówi. Ale to
mam prawo do swojej opinii, tylko ją wyrażam w dyskusji.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Będzie głosowanie to wówczas okaże się, kto został przekonany, a kto nie. Jeszcze
jedna rzecz. Ja proszę o takie wytonowanie…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Przewodniczącego udostępniono na
stronie internetowej: bip.inowroclaw.pl)
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Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
… Padały także tutaj pytania dotyczące wypowiedzi pani Dyrektor KCK.
Ja odpowiedziałem Państwu, że jestem zaskoczony taką wypowiedzią publiczną
z dnia dzisiejszego i myślałem, że to zamyka sprawę. Jeżeli nie zamyka to mogę
jedynie dodać tyle, że jeżeli nastąpiło jakiekolwiek podejrzenie naruszenia prawa,
to tym się zajmą stosowne służby lub też organy ku temu powołane. Na pewno nie
jest od tego Prezydent i na pewno nie są na tym etapie od tego radni. A ja nie
wykluczam, że takie działania będą nadal prowadzone. Z jakiej strony to nie jest to
miejsce i czas, żeby w tej chwili o tym mówić. O jednym jednak chcę Państwa
zapewnić, że ja żadnego przedstawiciela do pani Dyrektor KCK wbrew temu, co
dzisiaj oświadczyła publicznie nie kierowałem… . Podnosicie Państwo problem,
którego tutaj nie było, nie powinno być. To jest problem osoby, która dzisiaj
kieruje KCK, a nie problem należytej staranności zachowania przy dokonaniu
zmian organizacyjnych o jakie ja występuje. Ja występuję z tą inicjatywą i za nią
biorę pełną odpowiedzialność. Czy ja powiedziałem coś innego, co daje Wam
prawo mówienia i zgłaszania zarzutów wobec mnie, że nie jestem tego
inicjatorem? Wprost przeciwnie, bardzo proszę, aby stosując takie różne wzniosłe
określenia pod moim adresem, nie używać tego typu słów, które są niezgodne ze
stanem rzeczywistym… .
Dziękuję wszystkim, którzy wyrażali troskę o Inowrocław i troskę o kulturę.
Zapewniam, że z mojej strony uczynię wszystko, aby nie zawieść oczekiwań
mieszkańców Inowrocławia.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Prezydenta udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Maciej Basiński – radny RMI:
Ad vocem.
Panie Prezydencie, my tylko oczekujemy faktów, my tu nic nie wymyślamy… .
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Maciej Szota – radny RMI:
Ad vocem.
Pan Prezydent zwrócił uwagę, że my tylko o tematach nie merytorycznych
rozmawiamy, ale chciałbym zwrócić uwagę, że ja wypowiadałem się na
merytoryczne tematy, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Jeszcze raz proszę
o udzielenie wyjaśnień na następujące pytania: co nas goni?, skąd takie tempo, że
z dnia na dzień podejmujemy takie decyzje o tak przemyślanej koncepcji podziału
KCK? Zadałem również pytanie o kontrole, które odbyły się w KCK
i bardzo bym prosił, jeśli potrzeba przerwy to proszę, ale proszę odpowiedzieć mi
jak wyglądały te kontrole i co one wykazały? Następne pytanie dotyczyło, jak
wyglądają kadry KCK? Chyba takie dane posiadamy? Rozumiem, że pan
Prezydent nie nakreślił budżetu, bo już powiedział, że nie jest przygotowany na
dzisiaj, żeby to przedstawić, ale chyba wie ilu pracowników jest w KCK? Pytałem
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również, żeby porównać tego molocha, jakim jest KCK do innych instytucji, ilu
jest pracowników w Ośrodku Sportu i Rekreacji? Kolejne pytanie, kto
przygotowywał ten podział KCK?
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Dobromir Szymański – radny RMI:
Z ogromnym szacunkiem do pana Prezydenta, zabieram pierwszy raz głos na sesji
Rady Miejskiej, ale pragnę powiedzieć, że tak działają każde media, zarówno
Wyborcza, TVP, czy TVN. Każde media tak samo działają … .
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Jacek Tarczewski – radny RMI:
Ad vocem.
Panie Prezydencie, nie otrzymałem odpowiedzi na tak prosto postawione przeze
mnie pytania. Czy Pana wysłannik pojawił się w KCK i przedstawił ofertę,
o której mówiła pani Dyrektor KCK, która zgodnie z regulaminem i ze Statutem
jest osobą, która ma prawo reprezentować na zewnątrz KCK?
Nie otrzymałam również odpowiedzi na pytanie, czy zatwierdzał Pan
harmonogram pracy instytucji samorządowej o nazwie Kujawskie Centrum
Kultury na rok 2019? Również z harmonogramem pracy wiąże się harmonogram
finansowy, który powinien mieć odzwierciedlenie w budżecie Miasta. O to
pytałem i prosiłem panie Prezydencie, że mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości,
żeby posłużyć się pełną nazwą. Jeżeli to nie chce Panu przez usta przejść, to proszę
powiedzieć lewa strona, czy prawa strona sali, a niekoniecznie mówić radni PiS,
bardzo proszę używać precyzyjnych sformułowań…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Panie radny, albo Pan kończy…
Prosił Pan o zabranie głosu, po czym Pan mówi, że ten głos chce zabrać
w dowolnym momencie.
Jacek Tarczewski – radny RMI:
… Jeżeli dostajemy uzasadnienie, które nijak ma się do uzasadnienia, o którym
tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że nie ma mowy o finansach, nie ma precyzyjnym
przedłożeniu planów, a tylko panu Prezydentowi wydaje się, że to sprawi lepsze
funkcjonowanie to mi się też wydaje, że to będzie inaczej. Wydawać się nam
wszystkim może. Nie będę się dalej wypowiadał, ale oczekuję odpowiedzi na
postawione pytania.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Zanim udzielę głos panu Prezydentowi, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na
tytuł tego projektu uchwały – w sprawie zamiaru – to jest pierwszy krok.
Z mojej praktyki zawodowej i samorządowej wynika, że do tego typu uchwał,
które są pierwszym krokiem do jakiegoś działania nie przygotowuje się tego,
o czym Państwo mówicie i czego oczekujecie, a więc żadnych analiz finansowych,
czy analiz kadrowych. Jeżeli Rada uzna zasadność pomysłu organu
wykonawczego i podejmie tą uchwałę to wtedy rozpoczną się nad tym prace, to
jest naturalne.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Pan Przewodniczący w części już odpowiedział na pytanie, na które ja miałem
odpowiedzieć również.
Przejrzeliśmy kilkanaście podobnych uchwał w ostatnich latach podejmowanych,
bo nie jesteśmy jedynym miastem w Polsce, w którym do tego typu zmian
dochodzi i w żadnej uchwale, która wchodziła do obiegu prawnego nie ma takich
informacji, jakich Państwo radni z PiS, z lewej mojej strony wymagają dzisiaj.
Państwo w taki nieładny sposób kreujecie u telewidzów, czy mieszkańców
Inowrocławia poprzez dziennikarzy, którzy nas tutaj obserwują, wizerunek źle
przygotowanej uchwały przez nas, bo nie zawierającej informacji finansowej. Jest
to wizerunek nieprawdziwy, niezgodny z ustawą, niezgodny ze spoczywającymi na
nas obowiązkami. Na nas, jako Prezydencie Miasta, który przygotowałem
i zgłaszam Państwu, jak i na radnych Państwa, którą macie podjąć decyzję taka czy
inną. Nie na tym etapie panowie. Jeżeli nie wierzycie to proszę zapoznać się ze
stosunkiem prawnym z ustawą, z innymi uchwałami, jakie były w tej sprawie
podejmowane. Wy oczekujecie wszystkiego od razu w tej chwili, jeszcze pewnie
gotowe statuty, co do tych dwóch instytucji, jakie mamy powołać. To nie ten etap.
Nie pani Dyrektor jest przedmiotem naszym rozważań, tylko projekt uchwały
o powołaniu dwóch nowych jednostek w miejsce likwidowanej, starej, tej, która
w tej chwili istnieje, nie pani Dyrektor. Wszystkie te działania, które dotyczyły
pani Dyrektor w dzisiejszych wypowiedziach to już podsumowałem,
odpowiedziałem Państwu. Tu odpowiadam też panu radnemu Tarczewskiemu,
proszę sobie przesłuchać nagranie.
Proszę Państwa, ja rozumiem, że każdy z Was ma prawo do własnego zdania,
każdy podejmuje decyzje w oparciu o informacje, jakie posiada i wierzę w to, że
decyzję, jaką podejmiecie za chwilę będzie decyzją w pełni odpowiedzialną biorąc
pod uwagę możliwości realizowania tak bardzo ważnego zadania na poziomie
najbardziej optymalnym w stosunku do majątku, jakim dysponujemy
i pracowników, jakimi dysponujemy w tej nowej formule organizacyjnej.
Mówię to bez emocji, proszę bardzo, aby w moich słowach i moim tonie nie starać
się upatrywać jakiejkolwiek emocjonalnych wypowiedzi, bo tego nie ma.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Prezydenta udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI:
Szanowni Państwo, w mojej opinii, a takie uprawnienia daje mi Statut oceniam, że
czas zakończyć ten punkt mimo, że Państwo próbują tą debatę sztucznie
przedłużać.
Korzystając ze swoich uprawnień, że mogę czynić radnemu uwagi, a także
regulować czas jego wypowiedzi oraz mam uprawnienia do tego, żeby udzielać i
odbierać głos, to chciałbym przypomnieć, kończąc tą dyskusję, bo będziecie
Państwo w nieskończoność wykorzystywać tryb ad vocem, bo chyba to temu
służy.
Przypomnę, że pan radny Wroński zabierał pięć razy głos, pan radny Basiński trzy
razy, pan radny Szota trzy razy, pan radny Polak dwa razy, pan radny Tarczewski
trzy razy i pan radny Olszewski i Szymański po jednym razie.
W związku z tym, pozwolę sobie zamknąć tą dyskusję, argumentując to tym, co
powiedziałem wcześniej, bo Państwo nic w tych wypowiedziach nie wnosicie
nowego, powtarzacie swoje wypowiedzi innych kolegów.
Wracam do początku naszych obrad, gdzie radny Tarczewski zaproponował
wniosek o zmianę nazwy tej uchwały. Przypomnę, że chodziło o to, żeby zamiast
tytułu w sprawie zamiaru i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury i tu
proszę o wrócenie uwagi kolegę Jacka Tarczewskiego, żeby zaproponować
w sprawie zamiaru wyodrębnienia z KCK instytucji pod nazwą Inowrocławski
Dom Kultury. Chyba taka była intencja pana radnego?
Jacek Tarczewski – radny RMI:
Wycofuję ten mój wniosek.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 2 za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru i przyczyn podziału
samorządowej instytucji kultury Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu.
Wynik głosowania: za - 14, przeciw – 7, wstrzym. się – 1.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VII/63/2019 w sprawie zamiaru
i przyczyn podziału samorządowej instytucji kultury Kujawskie Centrum Kultury
w Inowrocławiu.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Ad 4. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam VII sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 14.30 do godz. 16.20.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Sekretarz obrad
Jarosław Kopeć
Protokółowała: Maria Legwińska
Nagranie z obrad sesji oraz imienne wykazy głosowań radnych udostępniono w Biuletynie
Informacji Publicznej: bip.inowroclaw.pl
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