BRM.0002.4.2019
P r o t o k ó ł nr VIII/2019
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia,
odbytej 25 marca 2019 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
............................................................................................................................................
Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 930 otworzył sesję
Rady Miejskiej Inowrocławia i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości
stwierdził, iż w sesji uczestniczy 19 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:

Waldemar Kwiatkowski

Na sesję spóźnili się radni:

Jarosław Mrówczyński (940)
Marcin Wroński (950)

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad.
Przesłany radnym porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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:
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Propozycje zmian do porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.
Wybór sekretarza obrad.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania uchwał
Rady Miejskiej Inowrocławia.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019:
 wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów,
1.
2.
3.
4.
5.
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 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032:
 jak w punkcie 6.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2019/20202022/2023, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia
gimnazjum:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłaty
dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Dróg i Transportu,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Strategii i Promocji Miasta,
 wystąpienie Przewodniczącej 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 2019 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa,
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa
Obywateli i Ochrony Środowiska,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. wraz z wykazem potrzeb na 2019 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.:
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 jak w punkcie 11.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 r.:
 jak w punkcie 11.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za
2018 r.:
 wystąpienie Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za 2018 r.:
 jak w punkcie 14.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na stypendia sportowe
w 2017 r. i 2018 r.:
 wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi:
 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 zapytania do projektu uchwały i dyskusja,
 głosowanie.
18. Wolne wnioski i informacje bieżące.
19. Zakończenie obrad.
Ad 3. Przyjęcie protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia:
Ewa Kempska – sekretarz obrad VI sesji Rady Miejskiej:
Poinformowała, że protokół odzwierciedla przebieg sesji i wniosła o jego przyjęcie.
Głosowanie 1 - Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Inowrocławia:
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Jarosław Kopeć – sekretarz obrad VII sesji Rady Miejskiej:
Poinformował, że protokół odzwierciedla przebieg sesji i wniósł o jego przyjęcie.
Głosowanie 2 - Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia:
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Ad 4. Wybór sekretarza obrad
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Waldemara Kwiatkowskiego.
Czy są inne propozycje? Nie widzę. Czy pan radny wyraża zgodę?
Waldemar Kwiatkowski – radny RM:
Tak, wyrażam zgodę.
Głosowanie 3 - Wybór sekretarza obrad (Waldemar Kwiatkowski):
Wynik głosowania: za - 18, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Sekretarzem obrad został pan radny Waldemar Kwiatkowski.
Ad 5. Informacja o pracy Prezydenta
Miasta Inowrocławia, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia – informacja stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Informację tę otrzymaliście Państwo na piśmie wraz z materiałami na sesję. Prezydent
Miasta nie sygnalizuje woli jej złożenia ustnie, wobec tego przechodzimy do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 (projekt uchwały stanowi załącznik nr 8
do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Przed omówieniem projektu uchwały poprosiła, aby w uzasadnieniu do uchwały,
na str. 21 w pkt. II dokonać poprawki. Zapisane jest „wydatków, zwiększenie
o (- 787 914,98 zł), a winno być: „wydatków, zmniejszenie o (- 802 914,98 zł).
Przedstawiła projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W imieniu nieobecnej p. radnej Marii Stępniowskiej - Przewodniczącej Komisji
Budżetu i Finansów informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Maciej Szota.
Maciej Szota – radny RM:
Str. 21 pkt 18 - zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację
zadań z powodu braku odpowiedniego programu priorytetowego (rozdział 90095Pozostała działalność, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
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celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych)
- 5 000 zł. Proszę o wyjaśnienie powodów takiego zmniejszenia?
Str. 19 pkt 6 - zmniejszenie subwencji ogólnej na 2019 rok w części oświatowej
zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 (rozdział
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa); - 1 101 887 zł. Ten punkt
znajduje się także w wydatkach. Również tutaj proszę o wyjaśnienie powodów takiego
zmniejszenia? Z czym wiąże się ta zmiana?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Zmniejszenie subwencji ogólnej na 2019 rok w części oświatowej zgodnie
z załącznikiem do pisma Ministra Finansów (- 1 101 887 zł). Dostaliśmy decyzję
Ministerstwa Finansów, że subwencja oświatowa na ten rok ulega zmniejszeniu
i dlatego musimy to wprowadzić do budżetu. W tej chwili jeszcze czekamy na decyzję
o dotacji przedszkolnej. Też będziemy musieli korygować budżet w tym zakresie,
najprawdopodobniej w kwietniu, jeżeli ona będzie inna niż to jest zapisane w budżecie.
Natomiast o wyjaśnienie odnośnie środków w Wojewódzkiego Funduszu poproszę
p. Prezydenta Miasta lub Naczelnika Wydziału…
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Jeżeli chodzi o zmniejszenie tych środków o 5 000 zł, ma to swoją przyczynę
z powodu braku odpowiedniego programu priorytetowego w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska w Inowrocławiu. My od lat korzystaliśmy ze środków Funduszu
Ochrony Środowiska na walkę ze szkodnikiem, kasztanowcem, chroniąc drzewa
kasztanowców na terenie Inowrocławia. Każdego roku była taka możliwość. Niestety,
w tym roku takiego programu Wojewódzki Fundusz nie zapewnił, dlatego musieliśmy
tutaj wystąpić do państwa o zmianę w budżecie, musimy mieć środki na walkę z tym
szkodnikiem, tak jak w poprzednich latach.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Prezydenta Miasta udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Maciej Szota – radny RM:
Rozumiem, że ta odpowiedź dotyczyła również tych 10 000 zł, które są zapisane
w punkcie 16, dlatego już nie będę pytał o to. Mam jeszcze pytanie dotyczące zapisu na
str. 22 - zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zakupu nowych ławek
i koszy na śmieci na teren Tężni Solankowej.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Ławki zostały zakupione. Ławki są potrzebne przy Tężni.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Prezydenta Miasta udostępniono na stronie
internetowej: bip.inowroclaw.pl)
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Maciej Szota – radny RM:
Interesuje mnie, czy był ogłoszony przetarg, i czy planowana kwota została
przekroczona? Czy 165 000 zł to było nowe przedsięwzięcie, czy 165 000 zł, to była
kwota, którą trzeba było dołożyć do przetargu, który był zorganizowany?
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Jest tutaj jakieś niezrozumienie. Teraz zaczynam rozumieć o co panu radnemu chodzi,
ale jestem trochę zakłopotany, bo pan mnie pyta, w jakim trybie ławki mają być
zakupione? Będą zakupione w trybie zgodnym z prawem zamówień publicznych.
Maciej Szota – radny RM:
[Wypowiedź niezrozumiała – bez mikrofonu].
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Na te nie. Na te potrzebna jest państwa decyzja, po to jest ta uchwała. Jak będzie
przyjęta w głosowaniu ta uchwała, to będziemy mogli podjąć starania w celu zakupu
ławek.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja. Przystępujemy do
głosowania.
Głosowanie 4 za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019:
Wynik głosowania: za - 17, przeciw – 4, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/64/2019 zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032 (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 11 do protokołu).
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia:
Przedstawiła projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W imieniu nieobecnej p. radnej Marii Stępniowskiej - Przewodniczącej Komisji
Budżetu i Finansów informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
-6-

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 5 za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032:
Wynik głosowania: za - 16, przeciw – 4, wstrzym. się – 1.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/65/2019 zmieniającą uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2019-2032.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów
klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca
realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2019/20202022/2023, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia
gimnazjum (projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła projekt uchwały.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 6 za podjęciem uchwały w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Inowrocław, miejsca realizacji
obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2019/2020-2022/2023,
w publicznych szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum:
Wynik głosowania: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/66/2019 w sprawie wskazania
uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Inowrocław, miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w latach
szkolnych 2019/2020-2022/2023, w publicznych szkołach podstawowych, powstałych
z przekształcenia gimnazjum.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu).
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt uchwały. W ramach autopoprawki poprosiła o wprowadzenie
w uzasadnieniu do uchwały dwóch dat. W pierwszym akapicie od góry: „Uchwała ta
stanowiła podstawę do zawarcia w dniu 25 lutego 2019 r. porozumienia pomiędzy
Powiatem Inowrocławskim a Gminą Miasto Inowrocław…”, i w drugim akapicie od
dołu: „Projekt uchwały został przekazany 8 marca 2019 r. do zaopiniowania przez
Zarząd Powiatu Inowrocławskiego oraz Starostę Inowrocławskiego”.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji Strategii i Promocji Miasta:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W imieniu nieobecnej p. radnej Marii Stępniowskiej - Przewodniczącej Komisji
Budżetu i Finansów informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Marcin Wroński, Maciej Szota.
Marcin Wroński – radny RM:
Jak analizujemy tę uchwałę, to w tabeli załącznika do uchwały, nie ma możliwości
płatności kartą bankomatową w tych parkomatach. Czy one będą wymienione, czy
jakieś adaptery będą założone do nich? Obecnie coraz więcej osób płaci kartą i to jest
problem. Czy te parkomaty będą wymienione, czy obecne zostaną jakoś
zmodyfikowane?
Maciej Szota – radny RM:
Chciałem akurat pochwalić za możliwość wprowadzenia płatności poprzez urządzenia
mobilne i technologie mobilne, bo będzie to na pewno duże ułatwienie i zachęci
większą liczbę osób do przyjazdu do centrum Miasta, bo teraz są trudności
z zaparkowaniem auta.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W trybie ad vocem, p. radny Pan Patryk Kaźmierczak.
Patryk Kaźmierczak – radny RM:
Ad vocem do wypowiedzi p. radnego Marcina Wrońskiego. Powiem, jak to wygląda od
strony praktycznej. Wrzucając złotówkę do parkomatu, drukuje się bilet na pół godziny.
Tak samo wrzucając kwotę np., sześćdziesięciu groszy, ten automat automatycznie
wydłuża ten czas adekwatnie do kwoty, którą wrzucaliśmy. Można więc wykupić pół
godziny wrzucając złotówkę.
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Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Zgodnie z § 7. 1. „Wykupienie biletu postojowego w parkomacie następuje przy użyciu
monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu postoju następuje
proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet. Parkomaty nie wydają reszty”.
To jest wyjaśnienie w związku z tym, co powiedział p. radny Kaźmierczak.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Proponujemy wprowadzenie karty płatniczej do wszelkiego rodzaju usług
świadczonych w Inowrocławiu tam, gdzie jest to tylko możliwe. Również
dostosowujemy te urządzenia, o których p. radny wspomniał do takich możliwości.
Są dwa rodzaje, albo takie które muszą być wymienione, albo takie, gdzie wystarczy
tylko oprogramowanie wymienić. W tym momencie nie uzyska pan odpowiedzi, które,
przy jakich ulicach będą wymienione, a w których wystarczy zmiana oprogramowania.
Robimy to w ramach uczynienia Miasta, miastem smart city, miasta korzystającego
z nowoczesnych technologii, i takie same działania czynimy w kasownikach autobusów
miejskich. Myślę, że do końca tego roku uda nam się w Inowrocławiu wprowadzić takie
rozwiązania w zmianie oprogramowania, które pozwolą na opłacanie przejazdów
autobusami miejskimi w Inowrocławiu, korzystając z opłaty w kasowniku znajdującym
się w autobusie kartą płatniczą, a w przyszłości być może kartą miejską, bo tego też nie
wykluczamy. Jest to więc jeden z elementów, które bierzemy pod uwagę
i wprowadzamy w życie, jako nowoczesne rozwiązania, które powinny również
w Inowrocławiu zafunkcjonować. Skoro mamy autobusy nowoczesne, to powinniśmy
pomyśleć o każdym obszarze naszego życia publicznego również, w którym powinny
funkcjonować nowoczesne rozwiązania, przyjazne mieszkańcom i gościom naszego
Miasta.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 7 za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania
w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i wysokości opłaty dodatkowej
oraz sposobu pobierania tych opłat:
Wynik głosowania: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/67/2019 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za postój
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
i wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do
protokołu).
Katarzyna Bachorska – Kierownik, Referatu Gospodarki Komunalnej w
Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa:
Przedstawiła projekt uchwały.

Wydziale

Grzegorz Piński – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa
Obywateli i Ochrony Środowiska:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Elżbieta Jardanowska, Maciej Szota i Patryk Kaźmierczak.
Elżbieta Jardanowska – radna RM:
§ 3. 2. „Zabiegom, o których mowa w ust. 1, mogą być poddawane również zwierzęta,
które przybłąkały się lub zostały czasowo przygarnięte przez opiekunów społecznych
lub przedstawicieli organizacji społecznych…”. Kto pełni taką funkcję opiekunów
społecznych?
§ 4. „Ślepe mioty zwierząt bezdomnych, które urodziły się w Schronisku bez
możliwości zapewnienia im właścicieli, będą usypiane najpóźniej do 10 dnia ich życia”.
Czy to dotyczy tylko tych bezdomnych urodzonych w Schronisku, czy też te
bezdomne urodzone poza Schroniskiem przywiezione przez np. tego opiekuna
społecznego, też podlegają pod ten paragraf? Pytam o to, bo takie sformułowanie „które
urodziły się w Schronisku”, tutaj nie ma jakby zastosowania i proponowałabym to
wykreślić.
§ 8. „Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) akcje w lokalnych mediach; 2) informacje na stronie internetowej Miasta
www.inowroclaw.pl w zakładce dotyczącej Schroniska, o zwierzętach przeznaczonych
do adopcji”. Dalej przeczytałam, że pieniądze na ten cel będą przekazywane
Inowrocławskiej Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej. Kto odpowiada za te
działania, czy Wydział który proponuje tę uchwałę, czy skoro przekazujemy pieniądze,
to te działania pozyskania tych, którzy będą adoptować nasze zwierzęta prowadzone są
właśnie przez tą Inowrocławską Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową?
Maciej Szota – radny RM:
Str. 3 i kwota 30.500 zł na zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt
domowych oraz opiekę nad wolno żyjącymi kotami. Czy ta kwota w pełni odpowiada
zapotrzebowaniu i jak to było w poprzednich latach? Czy każda osoba, która złapie
np. kota wolno biegającego, może się zgłosić do schroniska? Czy jest gdzieś jakaś
ogólna informacja na ten temat przekazana?
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Pan radny Patryk Kaźmierczak zrezygnował z zabrania głosu.
Katarzyna Bachorska – Kierownik, Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa:
Jeśli chodzi o funkcje opiekunów społecznych, są to po prostu organizacje, które się
tym zajmują, jak np. „Kocia Dolina”, która zajmuje się bezdomnymi zwierzętami.
Odnośnie ślepych miotów, to wyłącznie urodzone w schronisku, tak jak to jest zapisane
w § 4, czyli „Ślepe mioty zwierząt bezdomnych, które urodziły się w Schronisku bez
możliwości zapewnienia im właścicieli, będą usypiane najpóźniej do 10 dnia ich życia”.
Odpowiadając na pytanie, kto odpowiada za te działania, administratorem jest PGKIM
i pieniądze będą przekazywane do administratora obiektu.
Elżbieta Jardanowska – radna RM:
[Wypowiedź niezrozumiała – bez mikrofonu].
Katarzyna Bachorska – Kierownik, Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale
Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa:
Jeśli chodzi o promocje adopcyjne, to administrator prowadzi stronę na facebooku, jak
również w Informatorze „Nasze Miasto Inowrocław”, czyli my Urząd Miasta.
Odpowiadając na kolejne pytania, to każdy może się zgłosić do schroniska
i kwota jest wystarczająca. Nigdy się tak nie zdarzyło… W razie gdyby, można
zwiększyć po prostu…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 8 za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na
terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r.:
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/68/2019 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Miasta Inowrocławia na 2019 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Ad 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. wraz z wykazem potrzeb
na 2019 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały.
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Lidia Stolarska – radna RM:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 9 za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. wraz z wykazem potrzeb na 2019 r.:
Wynik głosowania: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/69/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 r. wraz
z wykazem potrzeb na 2019 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Ad 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r. (projekt uchwały
stanowi załącznik nr 26 do protokołu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały.
Lidia Stolarska – radna RM:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrał radny: Maciej Szota.
Maciej Szota – radny RM:
Chciałbym zapytać w sprawie dopalaczy. Czy nastąpiła jakaś poprawa, czy temat
problemu dopalaczy się ciągle rozwija?
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Jeśli chodzi o statystyki, są one przedstawione w materiale, łącznie z omówieniem więc
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myślę, że tutaj komentarze dodatkowe są zbędne. Natomiast mogę powiedzieć, że jeżeli
chodzi o kwestię rozwijania, jest terapia indywidualna i terapia grupowa. Obydwie
te terapie są realizowane. Natomiast walka z dopalaczami, jeżeli chodzi
o instytucjonalne ściganie, jest to już inny temat i z mediów wiecie państwo, jak to
wygląda.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 10 za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.:
Wynik głosowania: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/70/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Ad 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu).
Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia:
Przedstawił projekt uchwały.
Lidia Stolarska – radna RM:
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Informuję, że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony
projekt uchwały.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 11 za podjęciem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2019 r.:
Wynik głosowania: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/71/2019 w sprawie Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Ad 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu za 2018 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu).
Adrianna Hermann – 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 zabrał radny: Maciej Szota.
Maciej Szota – radny RM:
Chciałbym bardzo podziękować za tak szczegółowy materiał dotyczący działalności
Biblioteki Miejskiej i wszystkich jej filii. Na pewno Biblioteka Miejska, która pełni rolę
ponad miejską, powinna być przykładem dla wielu miejsc w kraju i nie mamy się tutaj
czego wstydzić. Także aktywność, która jest poza samym wypożyczaniem książek,
może budzić podziw. Sam wielokrotnie przekonałem się, jak zaangażowani są
pracownicy Biblioteki Miejskiej odwiedzając ją, czy podczas organizacji różnych
wydarzeń. Jeżeli chodzi o tę kwestię, Biblioteka funkcjonuje wzorowo i warto byłoby,
żeby inni w taki sposób prowadzili biblioteki, żeby tętniły życiem tak, jak to jest
w Inowrocławiu. Na pewno wiele młodych osób jest zachęcanych w mieście do tego
żeby korzystać z książek, ale także posiadamy bardzo bogaty zbiór. Pracownikom
Biblioteki trzeba tutaj chylić czoła, że z takim dużym zaangażowaniem wykonują swoją
pracę.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 12 za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2018 r.:
Wynik głosowania: za - 19, przeciw – 0, wstrzym. się – 2.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/72/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności merytorycznej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu za 2018 r.
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Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Ad 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za
2018 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 35 do protokołu).
Adrianna Hermann – 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: Maria Żukowska, Maciej Basiński, Marcin Wroński, Maciej Szota,
Magdalena Łośko i Patryk Kaźmierczak.
Maria Żukowska – radna RM:
Na str. 15 sprawozdania jest napisane o udziale Kujawskiego Centrum Kultury (KCK)
w jednym projekcie zewnętrznym. W ilu projektach KCK wzięło udział, ile wniosków
zaaplikowano, czy też był to jedyny i dzięki temu mamy pozyskany monitor
(wyświetlacz zewnętrzny)? Chodzi mi o pozyskiwanie środków zewnętrznych
Maciej Basiński – radny RM:
Materiał jest dość obszerny. Wynika z niego, że KCK działa bardzo sprawnie. Wiele
imprez się odbywa. O całej działalności nie możemy teraz powiedzieć, bo mamy tutaj
tylko sprawozdanie z działalności merytorycznej, nie mamy jeszcze sprawozdania
z działalności finansowej. Po tym, co tutaj tu widzę, to jestem pewny, że dzielenie KCK
jest na pewno nieuzasadnione, bo jeżeli działa tak sprawnie, to po co burzyć coś, co
dobrze działa…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Podział KCK był przedmiotem poprzedniej sesji…
Maciej Basiński – radny RM:
Mamy tutaj sprawozdanie z działalności merytorycznej, dlatego możemy w tym
momencie odnieść się do tego. KCK działa dość sprawnie i dlatego powtórzę to, co już
powiedziałem, że bezzasadne jest rozbijanie czegoś, co działa sprawnie.
Marcin Wroński – radny RM:
Mam pytanie odnośnie mediów, które wydaje KCK, Telewizji Miejskiej. Chodzi między
innymi o to, że my jako radni opozycji składamy wiele inicjatyw, zgłaszamy wiele
interpelacji i jesteśmy pomijani w tych mediach, czy w Telewizji Miejskiej, czy na
portalu inianie, czy w innych. Jesteśmy niczym tacy „radni wyklęci” tak naprawdę.
Jeżeli ktoś obserwuje te media…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chcę tylko uzupełnić, że to co p. radny Wroński podaje do mediów, i to co porusza w tej
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chwili na sesji jest absolutną nieprawdą, kłamstwem. Od wielu lat, jak tylko istnieje
„Nasze Miasto Inowrocław”, czy też telewizja, o którą pan pyta, to praktycznie nigdy
nie było takiej sytuacji, żeby radni, tzw. koalicji, byli tam jakoś szczególnie naznaczani,
albo były tam ich wypowiedzi. Myślę, że organ, który to prowadzi zachowuje się tu
sprawiedliwie wobec wszystkich. Jest to organ Miasta „Nasze Miasto Inowrocław, czy
telewizja prowadzona przez KCK. I nie jest tutaj w żaden sposób opozycja, jak to pan
tutaj próbuje powiedzieć „pomijana, niedopuszczana”, bo ja w takim samym stopniu,
jak pozostali koledzy i koleżanki radni mogliby odnieść takie wrażenie, ale takiego
wrażenia nie odnoszą. Misja tych dwóch podmiotów jest zupełnie inna.
Maciej Szota – radny RM:
Zacznę od takiej ogólnej konkluzji, że w zasadzie podsumowanie z zeszłorocznej
działalności KCK, powinno także obejmować to, co w przyszłości ma się wydarzyć
z KCK. Nie mamy tutaj nawiązywać do podziału KCK, ale to się wiąże z tym, że Rada
powinna myśleć o przyszłości tej instytucji. Najpierw podsumowujmy to co było, jak
funkcjonowało KCK i jak gdyby z tej debaty powinno wypływać, co nas w przyszłości
czeka, co powinniśmy zrobić, w jakim kierunku powinniśmy działać. My, jako ciało
uchwałodawcze, to jest zresztą wpisane w dokumentach KCK, też nadzoruje pracę
KCK. Odnosząc się do tego materiału, powtórzę to, co powiedział p. radny Basiński,
że KCK działa bardzo sprawnie, realizuje wiele wydarzeń, mamy tutaj omówione
szczegółowo bardzo dobre funkcjonowanie wielu sekcji zainteresowań…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chcę bardzo podziękować p. radnemu Szocie za to, że w swojej wypowiedzi zwrócił
właśnie uwagę, że debatujemy nad sprawozdaniem za 2018 r. Też chcę podziękować
p. radnemu Szocie, jak też kilku występującym wcześniej radnym, że tak wspaniale
oceniają działalność KCK. Myślę, że to ucieszy i p. Dyrektor i wszystkich pracowników
tego podmiotu. Mam nadzieję, jestem wręcz pewien, że jeszcze lepiej będziemy oceniać
to sprawozdanie w roku przyszłym. Ale, jak podkreślam nie debatujemy na temat
przyszłości, tylko debatujemy na temat przeszłości.
Magdalena Łośko – radna RM:
Odwołując się do moich poprzedników, chciałam poinformować, że ja również dobrze
oceniam KCK, i w związku z tym przyjmę dzisiejsze sprawozdanie i projekt niniejszej
uchwały. Przyjmując to sprawozdane z działalności KCK chciałabym podkreślić, że nie
przeczy temu podział KCK, który ma służyć jeszcze lepszej organizacji jednostki
kulturalnej…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnej udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Patryk Kaźmierczak – radny RM:
Moim zdaniem, działalność merytoryczną KCK trzeba ocenić w miarę pozytywnie.
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Odnosząc się do tego, co powiedzieli koledzy radni, jestem przekonany, że ten podział
otworzy nowe możliwości, zbliża się nowa perspektywa finansowa, p. Prezydent ma na
pewno pełną tego świadomość, nowe środki, nowy regionalny program operacyjny…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Maciej Szota – radny RM:
Ad vocem. Mieliśmy nie mówić o podziale KCK…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Elżbieta Jardanowska – radna RM:
KCK i Biblioteka Miejska są mi bardzo bliskie, bo podlegają pracy mojej Komisji.
Sprawozdanie ma charakter sprawozdawczy z tego, co się wydarzyło i ono nie ma nic
wspólnego z tym, co planuje Prezydent i Rada Miejska. Zapraszam państwa z opozycji
na posiedzenie Komisji, na którym dokonujemy oceny wraz z dyrekcją KCK
i urzędnikami Urzędu Miasta, planujemy plan pracy na następny rok dla danej instytucji
i dla Biblioteki i dla KCK. Zapraszam na tę Komisję i myślę, że znajdziemy tam ogrom
miejsca, żeby omówić to, co będzie w planie działań dla tej Komisji. Natomiast
w sprawozdaniu za poprzedni rok, nie możemy mówić o tym, że taką decyzję chwilę
temu podjęliśmy. Odnośnie działalności sekcji w KCK pragnę zapewnić ze swej strony,
myślę że w imieniu p. Prezydenta również, że żadna z tych sekcji po zmianie nie
zostanie zamknięta. Tu się nic nie zmieni.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnej udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Maciej Basiński – radny RM:
Ad vocem do wypowiedzi p. radnego Patryka Kaźmierczaka. Jak w swojej wypowiedzi
powiedziałem dwa zdania na temat podziału KCK, to zaraz p. Przewodniczący mnie
zaatakował, a wypowiedź p. radnego była na temat podziału KCK i tutaj jakoś
p. Przewodniczący nie zareagował.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W kwestii zarzutów. W państwa wypowiedziach pojawiały się kwestie nie związane z
projektem uchwały i rzeczywiście reagowałem. Tak samo, jak pozwoliłem wam
powiedzieć dwa, trzy zdania na temat przyszłości, to tak samo potraktowałem p.
Kaźmierczaka. Państwo oczekujecie, że wam wolno mówić wszystko, a radnym z
koalicji już nie. Tak nie będzie.
Zgłasza się p. radny Grzegorz Kaczmarek, w trybie formalnym.
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Grzegorz Kaczmarek – radny RM:
Uważam, że na temat tego sprawozdania powiedzieliśmy sobie wszystko, składam więc
wniosek o zamknięcie dyskusji.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W myśl § 34, takie wnioski głosuje się od razu…
Maciej Szota – radny RM:
Zdarza się, że dyskusja trwa długo, że temat jest drażliwy, ale uważam że nie powinno
się zamykać ust nikomu, a kwestia jest taka, że nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi nas
nasze pytania. Nie wiem, jak można zamykać dyskusję przed tym, jak ktokolwiek
z przedstawicieli władzy wykonawczej będzie miał okazję odpowiedzieć na pytania.
Nie głosujmy uchwały przed uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytania.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Z tego, co pamiętam, to jedyne pytanie, jakie padło na tej sali odnośnie tego
sprawozdania zadała p. radna Maria Żukowska, nikt więcej.
Jest głos przeciw, był wniosek i należy go przegłosować.
Poddaję pod głosowanie wniosek p. radnego Grzegorza Kaczmarka o zamknięcie
dyskusji.
Głosowanie 13 za wnioskiem o zamknięcie dyskusji:
Wynik głosowania: za - 15, przeciw – 6, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Wniosek został przyjęty.
Głosowanie 14 za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu za 2018 r.:
Wynik głosowania: za - 20, przeciw – 0, wstrzym. się – 1.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/73/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury
w Inowrocławiu za 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Ad 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na stypendia
sportowe w 2017 r. i 2018 r. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu).
Waldemar Wąśniewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Przed omówieniem projektu uchwały poprosił, aby w załączniku do uchwały dokonać
poprawki W pkt. VII ppkt 2 jest zapis: „listy kandydatów do stypendiów sportowy
ch w 2017 r.”, a powinno być „listy kandydatów do stypendiów sportowych w 2017 r.
i 2018 r.”. Przedstawił projekt uchwały.
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Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Nie było.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 15 za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli
przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na stypendia sportowe w 2017 r.
i 2018 r.:
Wynik głosowania: za - 21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/74/2019 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w zakresie wydatkowania środków na
stypendia sportowe w 2017 r. i 2018 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Ad 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt
uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu).
Danuta Jaskulska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Przedstawiła projekt uchwały. Wniosła o uznanie skargi za bezzasadną.
Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:
Głos zabrali radni: Maciej Szota, Patryk Kaźmierczak.
Maciej Szota – radny RM:
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że po raz kolejny osoba skarżąca nie była obecna
podczas rozpatrywania skargi. W tej kadencji niestety jest niewiele uchwał,
w których osoba skarżąca jest w ogóle na Komisji. Prośbę mam taką, żeby to jakoś
przeanalizować, mówię to do koleżanek i kolegów radnych, i żeby p. Przewodniczący
też się zainteresował tym tematem, bo zaczyna to wyglądać trochę źle. Cztery lata
byłem Przewodniczącym Komisji ds. skarg, i tylko jedna, czy dwie osoby nie przyszły
na Komisję. Zawsze staraliśmy się dostosować termin tak, żeby była ta osoba skarżąca,
a tutaj mamy notorycznie brak obecności. Nie posądzam tutaj o cokolwiek, żeby radni
nie poczuli że jest to atak w ich stronę, ale powinniśmy się postarać i znaleźć jakieś
rozwiązanie żeby ci skarżący docierali na posiedzenie Komisji.
Patryk Kaźmierczak – radny RM:
W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapisane: „Skarżący został prawidłowo
zawiadomiony o posiedzeniu Komisji (…). To jest jasne, wyraźne i czytelne. Nikogo na
siłę nikt nie zmusi tutaj z urzędu żeby pojawił się na posiedzeniu Komisji. Tym
bardziej, jak był pan Przewodniczącym Komisji ds. skarg, to powinien wiedzieć, jak to
wygląda.
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Maciej Szota – radny RM:
Jak byłem Przewodniczącym Komisji ds. skarg, to staraliśmy się zawsze skontaktować
telefonicznie z osobami, które składały skargę, bo zazwyczaj podają swoje dane
kontaktowe w dokumentach, które składają do Urzędu i starałem się z nimi uzgodnić
taki termin, żeby im pasowało przyjście na posiedzenie. Rozpatrywanie skargi bez
udziału osoby skarżącej ma jakiś sens, bo procedura się odbywa i mamy zrealizowane
procedowanie dotyczące skargi, tylko w moim odczuciu, przynajmniej jak ja byłem
Przewodniczącym Komisji ds. skarg, to zależało mi na tym żeby przede wszystkim
rozwiązać problem osoby, która zgłasza się do Rady Miejskiej…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
My wiemy o co panu chodzi. Dla wszystkich jest to sprawa oczywista i kolejne zdanie,
które pan wypowiada nie wnosi nic nowego…
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Przewodniczącego Rady udostępniono na
stronie internetowej: bip.inowroclaw.pl)

Danuta Jaskulska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Ad vocem. W projekcie uchwały jest wyraźnie napisane, że skarżący otrzymał
odpowiedź. Był na spotkaniu z panią Zastępcą Prezydenta Miasta Inowrocławia
i z panem Naczelnikiem. Według mojej opinii, odpowiedź była satysfakcjonująca,
skoro nie pojawił się na Komisji. Został też powiadomiony pisemnie o trybie
załatwienia tej sprawy. Więc tutaj nie doszukiwałabym się złych chęci, czy niemocy
Komisji. Po prostu wydaje mi się, że skarżący jest usatysfakcjonowany odpowiedzią.
Marcin Wroński – radny RM:
Ad vocem. Jestem też członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, i powiem że
nawet członkowie tej Komisji nie mają takiej możliwości idealnej ustalenia daty
Komisji. Rozmawiałem z panią Przewodniczącą ostatnio, wymieniliśmy się telefonami,
bo nie każdy jest emerytem i nie każdy ma pracę na terenie Miasta, że może w każdej
chwili i o każdej dacie dotrzeć na Komisję. Mam wiele spotkań w terenie, na terenie
województwa i mimo, że wymieniliśmy się telefonami, też nie ustalamy w ogóle dat
Komisji…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Ustalanie dat Komisji nie jest temat tego punktu.
Marcin Wroński – radny RM:
Ale chcę żeby pan zainterweniował w tej sprawie.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Od tego jest punkt wolne wnioski i informacje bieżące.
Maciej Szota – radny RM:
Ad vocem. Pani Przewodnicząca podaje tu nowe fakty, że ostatecznie skarga jest uznana
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przez Komisję za bezzasadną dlatego, że sprawa została załatwiona przez Zastępcę
Prezydenta Miasta. To procedura powinna być taka, że powinno się prosić skarżącego
o wycofanie skargi. Jeśli jest usatysfakcjonowany, to sprawa jest zamknięta i temat nie
powinien trafiać na sesję.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Muszę zamknąć tę dyskusję. W sprawie ad vocem zabiera się głos tylko raz, więc
przeproszę p. Danutę Jaskulską – Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
ale tego głosu też nie udzielę. Myślę, że to uzasadnienie jest na tyle krótkie i na tyle
czytelne, że chyba nie było potrzeby zabierania przez tak długi okres czas głosu przez
p. radnego Szotę. Nie pamiętam dokładnie, jak było za czasów, jak pan był
Przewodniczącym Komisji ds. skarg i nie wiem, co też takiego się stało, że kiedyś na
zaproszenia Komisji skarżący odpowiadali i przychodzili, a teraz nie. Ponieważ pan
mnie wywołał do odpowiedzi, dlatego zabieram ten głos, ja nie mam takiego
instrumentu żeby spowodować, by Komisja przyjęła jakieś specjalne procedury, które
nie są określone w Statucie i w zakresie jej działań, ani też indywidualnie, jako
Przewodniczący Rady, też nie mam takiego instrumentu, żeby kogokolwiek kazać
doprowadzić na posiedzenie Komisji, bo tak odczytuję pana intencję, że skoro ktoś
dostaje zaproszenie, ale nie chce na nie odpowiedzieć, to należałoby go, zgodnie z pana
tokiem rozumowania, może doprowadzić. Jeżeli to nie było pana intencją, to nie wiem,
może Komisja wypracuje jakiś wniosek i zaproponuje panu jakieś specjalne
pełnomocnictwo i to pan tak jak w poprzednich kadencjach będzie zajmował się
doprowadzaniem skarżących na posiedzenia tej Komisji. Odnośnie wypowiedzi
p. radnego Wrońskiego, to odniosę się do tego we właściwym punkcie obrad, bo to nie
jest temat tego punktu.
Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.
Przystępujemy do głosowania.
Głosowanie 16 za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i uznaniem skargi
za bezzasadną:
Wynik głosowania: za - 18, przeciw – 1, wstrzym. się – 2.
Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr VIII/75/2019 w sprawie rozpatrzenia
skargi.
Uchwała stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Ad 18. 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? Przypomnę, że chodzi tylko i wyłącznie o te tematy. Jeżeli
będą państwo poruszać inne tematy, będę wyłączał przyciskiem możliwość zabrania
głosu.
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Marcin Wroński – radny RM:
Powrócę do tego, co zacząłem mówić w poprzednim punkcie. Chciałem też pana prosić
o pomoc i interwencję. Tak, jak powiedziałem, każdy z nas ma różną specyfikę pracy,
czy jest emerytem i jest zawsze, w każdej godzinie dostępny, w każdym dniu, bez
wcześniejszego ustalenia. Mam problem w uczestnictwie w Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Wcześniej ustaliłem z p. Przewodniczącą, wymieniliśmy się telefonami,
że będziemy sobie konsultować godziny posiedzeń i takie posiedzenie będzie ustalane.
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Danuta Jaskulska – radna RM:
Ad vocem. Tak, wymieniliśmy się z p. radnym Wrońskim telefonami, tylko chciałabym
poinformować, że ja również pracuję i dla mnie ustalenie terminu też nie jest prostą
sprawą. Więc nie tylko pan. Jeśli ma pan jakiś problem, wydaje mi się, że ma pan dość
dużo czasu na przygotowanie się, czy zmianę swoich planów. Też muszę za każdym
razem brać urlop, czy zwalniać się z pracy. To nie jest takie proste, jak panu się wydaje.
Grzegorz Olszewski – radny RM:
Na poprzedniej sesji Rady, zwróciłem się do pani Prezydent z zapytaniem na temat
podania przyczyn nie włączenia do ruchu drogi, na takim krótkim odcinku…
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Uprzedzałem p. radny, że tylko organizacja prac Rady i komisji i ważnych dla Miasta
uroczystości lub imprez. To, o czym pan mówi, może pan napisać w formie interpelacji.
Maciej Szota – radny RM:
Mam kilka uwag dotyczących funkcjonowania Rady i komisji. Na wstępie powiem,
że bardzo dobrym przykładem do kontaktu jest radny p. Waldemar Wąśniewski,
bo bardzo sprawnie komunikuje się z Komisją i jestem pełen podziwu. Polecam go,
jako kontakt do pomocy w organizacji pracy, jeśli są takie problemy. Odnośnie Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, tutaj ja naprawdę nie chciałem, żeby radni też nie odebrali
tego w taki sposób, że chciałem powiedzieć, że radni robią coś nie tak, bo to nie było
moją intencją … .
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)

Patryk Kaźmierczak – radny RM:
Rezygnuję z zabrania głosu.
Marcin Wroński – radny RM:
Wracając do tematu ustalania terminów Komisji, chciałbym tylko zaapelować żeby pan
jakoś wpłynął na p. Przewodniczącą … .
(nagranie z obrad sesji zawierające pełną wypowiedź Radnego udostępniono na stronie internetowej:
bip.inowroclaw.pl)
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Kilka informacji. Pierwsza, którą poruszył p. radny Wroński, zwoływanie wszelkiego
rodzaju posiedzeń sesji, komisji należy, albo do Przewodniczącego Rady, albo do
Przewodniczącego Komisji, i w żaden sposób nie będę wpływał na te decyzje. Mogę
prosić, żeby się państwo rzeczywiście jakoś dogadywali, a żadnym argumentem
p. radny Wroński nie jest to ja, ja, ja. Chce powiedzieć, że pewnie mam dużo więcej
spotkań w miesiącu niż pan gdziekolwiek i możemy się po sesji spróbować
policytować. Prawie każdy na tej sali jest gdzieś zatrudniony, albo prowadzi jakąś swoją
własną działalność, albo jedno i drugie. Ktoś, kto zgadza się na kandydowanie do takich
organów, jak Rada Miejska Inowrocławia, potem chce brać udział w pracach komisji
i uczestniczyć w sesji, bo to jest obowiązek radnego, to musi zdawać sobie sprawę,
że to w jakimś stopniu koliduje z jego obowiązkami zawodowymi i tego uniknąć się nie
da. Czy można to zminimalizować? Pewnie można, tylko proszę pamiętać,
że w komisji jest kilku radnych, sesja to 23 radnych i nigdy nie jest tak, bo tam gdzie są
dwie osoby, to interesy są różne. Jeżeli Przewodniczący będą próbować dogadywać się
z trzema, czy czterema pozostałymi członkami Komisji, to będzie tak, że temu pasuje,
a temu nie pasuje. Do tej pory nikt tego nie wnosił. Pan Wroński jest pierwszą osobą,
która przez ostatnie 15 lat, jak przewodniczę tej Radzie podnosi taki temat. Dlatego
proszę nie stawiać się w takiej sytuacji wyjątkowej ja, ja, ja, bo wszyscy pozostali są
w podobnej sytuacji. Odnośnie zarzutów, to taka jest moja rola p. radny Szota, że muszę
ingerować i mam do tego prawo. Mam prawo zwracać uwagę każdemu radnemu co do
formy, treści i czasu wypowiedzi. Nawet jeżeli radny ma nieograniczony ten czas
wypowiedzi, jeżeli w kółko powtarza to samo, używa niepotrzebnych słów po to żeby
wyrazić coś jednym, dwoma zdaniami, to wtedy reaguję. Jeszcze jedna uwaga do
p. radnego Szoty, nie złośliwa. Nie jest pan pierwszy raz rannym i doskonale pamiętam
jak tu siedząc obok mnie, zwracał mi pan czasami uwagę, że zadaje te same pytania
radny na Komisji, przecież Komisje są od tego żeby tam to wszystko rozstrzygać,
a sesja jest od podejmowania uchwał. Co takiego się stało, że zmienił pan pogląd? Ja
szanuję, bo ludzie mają prawo do zmieniania poglądów, ale żeby nie było tak,
że prezentowanie, czy zmiana tych poglądów zależy od tego, gdzie się siedzi, czy za
stołem prezydialnym Rady, czy za stołem, gdzie siedzi opozycja. Powtarzam, nie sesja
powinna być przedmiotem jakiejś debaty hucznej na temat treści uchwał. Po to się
państwo spotykacie w Komisjach, żeby tam urzędnicy przychodzący, udzielali wam
informacji na wszelkie wasze wątpliwości i pytania. Jeżeli tam ich nie uzyskacie, to
proszę bardzo, zadajcie je na sesji, albo napiszcie interpelacje. Ale proszę żeby tam się
odbywała praca, a nie sesja… Po co wtedy te Komisje? Po co się państwo tam
spotykacie?
Maciej Szota – radny RM:
[wypowiedź niezrozumiała – bez mikrofonu].
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Nie będzie tu dyskusji, bo to nie jest punkt dyskusji. Panie radny Szota, w życiu trzeba
brać co daje życie, a nie oczekiwać, co by się samemu chciało. Tak to jest. Ja bym
chciał zarabiać tak jak pana kolega 20 000 zł miesięcznie, a niestety zarabiam dużo,
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dużo mniej i żyję jakoś i funkcjonuję. Jak zwróciła uwagę p. Jardanowska, jeżeli chce
pan przyjść na Komisję Budżetu, to serdecznie zapraszam, terminy są publikowane,
można też dowiedzieć się w Biurze Rady, kiedy one są.
Następną sesję i to jest plan, przewiduję na dzień 29 kwietnia 2019 r. Materiały
na sesję w statutowym terminie będą do odbioru w skrzynkach na korespondencję oraz
zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy e-mail.
Przypominam również, że do 30 kwietnia br. należy złożyć oświadczenia
majątkowe za 2018 r. Powinno ono być złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018
roku. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią PIT za rok poprzedni i jego ewentualną
korektą, radni składają na ręce Przewodniczącego Rady w dwóch egzemplarzach, mają
to być 2 oświadczenia oryginały, z czego 1 egz. przesyłany jest do Urzędu Skarbowego.
Jeszcze żeby podkreślić powiem, bo za chwilę pojawi się relacja z naszej sesji,
do radnego Szoty, punkt wolne wnioski i informacje bieżące nie przewiduje dyskusji,
to jest punkt informacyjny. W tym punkcie może pan zapoznać Radę z organizacją jej
pracy.
Ad 19. Zakończenie obrad.
Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam VIII sesję Rady Miejskiej
Inowrocławia.
Sesja trwała od godz. 930 do godz. 1120.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Sekretarz obrad
Waldemar Kwiatkowski
Protokółowała: Dorota Trojanowska
Nagranie z obrad sesji oraz imienne wykazy głosowań radnych udostępniono w Biuletynie Informacji
Publicznej: bip.inowroclaw.pl
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