BRM.0012.5.3.2019
Protokół Nr 5/2019
posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytego 18 marca 2019 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36.
______________________________________________________________
Czas z trwania posiedzenia: 13.00 – 13.50.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
przewodnicząca
- Maria Żukowska,
zastępca przewodniczącej
- Lidia Stolarska,
członek:
- Jacek Bętkowski,
członek:
- Damian Polak.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia,
2. Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu,
3. Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej,
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią - załączniki nr 1 i 2
do protokołu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Pani Maria Żukowska –
Przewodnicząca Komisji, która na podstawie listy obecności stwierdziła,
że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu
Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Proponuję, aby punkt 4 – sprawy wymagające opinii Komisji omówić jako
pkt 3, a tym samym zmieni się kolejność omawianych punktów.
Kto jest za przyjęciem zmiany i przyjęciem porządku dziennego obrad ze
zmianą?
głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Sprawy wymagające opinii Komisji.
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4. Informacja dotycząca współpracy Miasta Inowrocławia z miastem
partnerskim.
5. Sprawy bieżące.
Ad 3. Sprawy wymagające opinii Komisji.
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Przedstawiła projekt 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 – załącznik
nr 3 do protokołu.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Chciałbym dopowiedzieć, że jest to naturalny, dalszy ciąg tych działań jakie
podejmowaliśmy wcześniej, jak pamiętacie po przejęciu Zarząd Parkingów
Powiatowy, to jest bardzo korzystne rozwiązanie dla Miasta i oczekiwane.
Miasto w obszarze swoich działań powinno mieć do czynienia z koordynowaną
polityką w zakresie zagospodarowania tej przestrzeni również i w zakresie
parkingów. Mieliśmy do czynienia z takim bardzo niedobrym porządkiem, bo
część parkingów była powiatowa, a część Miasta. To w tej chwili się kończy
i dobrze, że przy tej okazji pojawia się nowy system. Proszę zatem o wsparcie
tego nowego systemu.
Lidia Stolarska – członek Komisji:
Ja również uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ był problem
z płatnością. Tutaj będzie system mobilny, czyli udogodnienie super.
Damian Polak – członek Komisji:
Pani Naczelnik powiedziała, że w aplikacji, czyli będzie aplikacja, w której
będzie można wykupić bilet parkingowy?
Czy zastanawialiście się Państwo, żeby doposażyć automaty, które już istnieją
do możliwości płatności kartą?
Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu:
Tak, już jest sześć parkomatów, które są wyposażone w możliwość płatności
kartą. A po wejściu w życie tej uchwały, na tych które posiadamy będzie taka
możliwość płatności kartą. W tym roku kupujemy kolejne parkomaty, które
będą też częściowo wymieniane w tych najbardziej uczęszczanych miejscach.
Wyposażymy również w parkomaty te miejsca na drogach powiatowych, gdzie
ich nie ma.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Prowadzimy również działania w tym kierunku, żeby w autobusach płacić karą
płatniczą i tak w najbliższym czasie się stanie.
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Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn, zm.), Komisja
Strategii i Promocji Miasta podjęła uchwałę nr 4/2019 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.
Ad 4. Informacja dotycząca współpracy Miasta Inowrocławia z miastem
partnerskim – załącznik nr 4 do protokołu.
Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej:
Współpraca Inowrocławia z miastem partnerskim istnieje już prawie 30 lat.
W 1989 r. władze Inowrocławia podpisały ramowe porozumienie o współpracy
z niemieckim miastem Bad Oeynhausen (Północna Nadrenia-Westfalia). Obie
strony zobowiązały się współpracować we wszystkich możliwych dziedzinach,
a w szczególności w zakresie ochrony środowiska, służby zdrowia, kultury,
sportu i gospodarki.
2 listopada 1990 r. zawarto porozumienie o współpracy między
Towarzystwem Partnerskim Miasta Inowrocławia i Towarzystwem Partnerskim
Miasta Bad Oeynhausen, które ma na celu pogłębienie współpracy gospodarczej
we wszystkich dziedzinach, rozszerzenie wymiany kulturalnej i sportowej,
nawiązanie kontaktów rodzinno-towarzyskich poprzez wzajemne odwiedziny
mieszkańców obu miast.
Bad Oeynhausen to państwowe uzdrowisko w Północnej NadreniiWestfalii, do którego co roku przyjeżdża na kurację ponad 100 tysięcy osób. Od
Inowrocławia dzieli je ponad 800 km, ale łączy wiele wspólnego. Przede
wszystkim zbliżony, oparty o solankę, profil lecznictwa uzdrowiskowego, ale
także osoba barona Karla von Oeynhausena (1795-1865), wybitnego geologa i
starosty górniczego, który odkrył gorące słone źródła w Neusalzwerk (obecnie
Bad Oeynhausen) i poszukiwał złóż soli na innych obszarach, w tym pod
Inowrocławiem.
Partnerskie stosunki Inowrocławia z Bad Oeynhausen rozwijają się na
kilku płaszczyznach. Niezależnie od oficjalnych wizyt delegacji miast oraz
przyjacielskich spotkań członków Towarzystw Miast Partnerskich w Bad
Oeynhausen i Inowrocławiu, ma miejsce współpraca kulturalna i sportowa.
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W minionych latach organizowane były językowe wyjazdy młodzieży
szkolnej. Na specjalnych koncertach prezentowali swoje umiejętności młodzi
artyści ze szkół muzycznych, w obu miastach odbywały się indywidualne
i zbiorowe wystawy plastyczne zaprzyjaźnionych twórców.
W roku 2018 w ramach uroczystości związanych z jubileuszem 95-lecia
Towarzystwa Śpiewu „Halka” do Inowrocławia przyjechał chór Quartettverein.
Śpiewacy gościli w inowrocławskim ratuszu, gdzie spotkali się z Prezydentem
Miasta Inowrocławia Ryszardem Brejzą, jednocześnie prezentując próbkę
swoich możliwości. Nie zabrakło rozmów, wymiany doświadczeń oraz
wręczenia pamiątkowych upominków. Tego samego dnia chóry zaśpiewały
wspólnie dla licznie zgromadzonej w Teatrze Miejskim publiczności. Koncert
jubileuszowy „Halki” zebrał bardzo pochlebne opinie, a goście z Niemiec
zapewnili, że jeszcze nie raz pojawią się w Inowrocławiu, jednocześnie
zapraszając do Bad Oeynhausen.
W roku 2018 Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina” kontynuowało
współpracę z przedszkolem Kindergarten z Bad Oeynhausen realizując projekt
ekologiczny pt.: „Chcesz szczęśliwym być kolego, dbaj o zdrowie od małego”.
Działania realizowane w ramach współpracy przyczyniały się do kształtowania
u dzieci postaw prozdrowotnych i ekologicznych. W ramach projektu między
przedszkolami odbywała się wymiana materiałów merytorycznych,
a nauczyciele konsultowali się telefonicznie i e-mailowo.
W czerwcu 2018 roku nastąpiło wspólne podsumowanie akcji
przeprowadzonych w obu przedszkolach. Wspomniany projekt uzupełniały
również działania Urzędu Miasta Inowrocławia, które promowały ekologiczny
tryb życia wśród najmłodszych. Milusińscy dzięki odwiedzinom „Wiewiórinki”
mogli dowiedzieć się dlaczego warto zadbać o „Zielony Inowrocław”. Obydwa
przedszkola planują w przyszłości kontynuować współpracę na rzecz
najmłodszych.
Ważnym ogniwem współpracy Inowrocławia z Bad Oeynhausen są
Towarzystwa Miasta Partnerskich. Wzajemne wizyty odbywają się regularnie,
tym samym zacieśniając więzy oparte na wzajemnej współpracy oraz wymianie
doświadczeń.
W
ramach
współpracy
wspomnianych
towarzystw
inowrocławianie odwiedzili Bad Oeynhausen również w 2018 r.
Widocznym świadectwem trwałości stosunków partnerstwa są: niemiecki
Inowroclaw Platz w Bad Oeynhausen i Plac Bad Oeynhausen w Inowrocławiu,
ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 2003 roku.
Władze miasta Inowrocławia i Bad Oeynhausen utrzymują oficjalne
stosunki partnerskie. Średnio raz w roku mają miejsce wizyty burmistrza
w Inowrocławiu i rewizyty prezydenta Inowrocławia w Bad Oeynhausen.
W najbliższych miesiącach – w ramach obchodów 30-lecia współpracy
miast partnerskich - do Niemiec wybierze się inowrocławska delegacja
z Prezydentem Miasta Inowrocławia oraz przedstawicielami Towarzystwa
Śpiewu „Halka”. Do Inowrocławia planuje również przyjechać niemieckie
Towarzystwo Miast Partnerskich.
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Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego materiału?
Jacek Bętkowski – członek Komisji:
Czy w najbliższym czasie to rozszerzenie struktur Kujawskiego Centrum
Kultury jakie jest planowane, czy KCK będzie to realizowało?
Czy będzie wspólnie z miastem partnerskim organizowało jakieś imprezy?
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Niewykluczone.
W czerwcu br. udaję się z rewizytą do Bad Oeynhausen i taką propozycję
z pewnością zgłosimy. Jest to bardzo ciekawa materia, ale spotykamy się
z pewnego rodzaju trudnościami. W Bad Oeynhausen wymiera Towarzystwo
Miast Partnerskich, ponieważ młode osoby nie przystępują do tego
Towarzystwa, są tylko osoby w starszym wieku i chyba zmierza to ku
rozwiązaniu. Natomiast u nas działa dosyć aktywnie grupa mieszkańców
w ramach TMP i są to osoby w różnym wieku.
Naszym naturalnym partnerem to są władze Miasta jednego i władze Miasta
drugiego. Ale taką otoczką, która uaktualniała tą działalność było Towarzystwo
składające się z miłośników Inowrocławia i Bad Oeynhausen. Także z naszej
strony nie ma żadnych przeciwskazań do nawiązania takiej współpracy,
szczególnie w zakresie kultury. Współpracowała również kiedyś Szkoła
Muzyczna, bo muzyka jest ponad podziałami i wspaniali artyści zawsze byli
doceniani. Ale obecnie już nie współpracuje, natomiast chór „Halka” i kwartet
„Krajn” skupił na sobie uwagę i te aktywność jednocześnie tamtego środowiska.
Dobrze by było, żeby również ośrodek kultury mógł się w to włączyć. Między
innymi temu będzie poświęcone moje spotkanie w Bad Oeynhausen. Dodam
jeszcze, że na tej wizycie w czerwcu odbędzie się spotkanie trójstronne, gdzie
burmistrz Bad Oeynhausen będzie gościł jeszcze mera miasta z Francji. Każda
taka wizyta odbija się takim pozytywnym odzewem w środkach masowego
przekazu i ma bardzo duże znaczenie dla Polaków tam mieszkających.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Panie Prezydencie, w trakcie Pana wypowiedzi nasunęła mi się pewna myśl.
Wiemy ze sprawozdania, że przedszkole z Inowrocławia współpracuje
z przedszkolem z Bad Oeynhausen. Dobrze byłoby pomyśleć o współpracy
szkoły podstawowej z Inowrocławia ze szkołą podstawową z Bad Oeynhausen.
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Szkoły z Inowrocławia współpracują ze szkołami z krajów europejskich, między
innymi z Niemiec. Ale problem polega na tym, że nie są wskazywane te miasta,
z którymi chcielibyśmy współpracować. Ale niezależnie gościmy młodzież
z różnych krajów.
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Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej:
Nie zamykamy się tylko na miasto partnerskie Bad Oeynhausen , jesteśmy
otwarci na współpracę. Przy okazji wizyt młodzieży z różnych krajów
przekazujemy materiały promocyjne.
Lidia Stolarska – członek Komisji:
Chciałabym powiedzieć kilka słów.
Współpraca miast partnerskich jest bardzo ważna. Ja mam to szczęście, że
śpiewam w chórze „Halka” i jestem członkiem Towarzystwa Miast
Partnerskich. Jeśli chodzi o współpracę z Bad Oeynhausen, to muszę
powiedzieć, że wybrany został nowy przewodniczący ich Towarzystwa i powoli
się odbudowuje. Owszem, były problemy, ale w tej chwili już się to normuje.
W tym roku w lipcu będziemy obchodzić 30. lecie istnienia Towarzystwa Miast
Partnerskich z Bad Oeynhausen. W związku z tym zorganizowana zostanie
impreza w Inowrocławiu, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?
Damian Polak – członek Komisji:
Posiadanie miasta partnerskiego jest bardzo ważne dla Inowrocławia
i współpraca na płaszczyźnie kultury, oświaty i gospodarki.
Pan Prezydent powiedział, że zamiera zainteresowanie Towarzystwem w Bad
Oeynhausen. Czy Państwo, jako Urząd, jako Wydział macie jakieś plany, żeby
nawiązać współpracę jeszcze z innym miastem? Może na czerwcowym
spotkaniu będzie okazja nawiązać współpracę jeszcze z innym miastem?
Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Jeśli będzie takie zapotrzebowanie ze strony Państwa jako radnych, to proszę
uprzejmie. Ja ze swej strony nie zauważyłem takiego zapotrzebowania do tej
pory, chociaż się różne pojawiały propozycje. Trzeba pamiętać, że są to zawsze
koszty. Były propozycje z Ukrainy, Białorusi i Czarnogóry. Każda taka
propozycja jest przez nas analizowana. Potrzebna jest rozwaga, jeżeli chodzi
o podejmowanie współpracy oficjalnej, bo przeciętny mieszkaniec Inowrocławia
takiej bezpośredniej korzyści nie ma. Cieszę się, że ta współpraca z Bad
Oeynhausen się utrzymuje. Jestem wdzięczny tym, którzy się do tego
przyczyniają.
Lidia Stolarska – członek Komisji:
To członkowie Towarzystwa Miast Partnerskich na własny koszt goszczą
przyjeżdzających członków Towarzystwa z Bad Oeynhausen, oczywiście
władze Miasta również wspierają jak mogą.
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Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:
Staramy się mieć jakieś gadżety i upominki, aby obdarować gości nie tylko
z Bad Oeynhausen, ale z innych krajów. Jak my jedziemy do nich, to też
otrzymujemy różne upominki.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn, zm.), Komisja
Strategii i Promocji Miasta podjęła uchwałę nr 5/2019 o przyjęcie materiału pt.
„Informacja dotycząca współpracy Miasta Inowrocławia z miastem
partnerskim”.
Ad 5. Sprawy bieżące.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie żadnych spraw nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie
dzisiejszej Komisji.
Przewodnicząca
Komisji Strategii i Promocji Miasta
Maria Żukowska
Protokółowała
Maria Legwińska

