
 
 

BRM.0012.7.1.2021 

 

Protokół Nr 20/2021 

posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego 15 lutego 2021 r.   

 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

______________________________________________________________ 

 

Czas z trwania posiedzenia: 12.00 – 12.43.  

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

przewodnicząca    - Ewa Podogrodzka, 

zastępca  przewodniczącej   - Lidia Stolarska, 

członek:      - Jacek Bętkowski, 

nieobecny    - Damian Polak. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

− Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego 

i Funduszy Europejskich, 

− Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji 

Społecznej,  

− Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu. 

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 
 

Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Pani Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca 

Komisji, która na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach Komisji uczestniczy 

3 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum 

pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  

 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Nie było. 
 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 19/2020 posiedzenia Komisji.   

4. Plan w zakresie promocji Miasta na I kwartał 2021 r.  

5. Problematyka pozyskiwania funduszy unijnych oraz omówienie zrealizowanych i 

sfinansowanych lub dofinansowanych zadań w roku 2020.  

6. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r.  

8. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 18 Komisji Strategii i Promocji Miasta. 
 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 19 Komisji z 15 grudnia 2020 r.? 
 

Głosowanie:   za – 3, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 

 

Ad 4. Plan w zakresie promocji Miasta na I kwartał 2021 r. 
 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Proszę panią Naczelnik Herrmann o przedstawienie materiału. 
 

„Plan w zakresie promocji Miasta na I kwartał 2021 r.” stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej:  

Przedstawiła materiał. Ponadto dodała: 

Zaplanowaliśmy kilka wydarzeń w ramach naszej działalności. Tak jak teraz zobaczyliśmy 

z dnia na dzień można było zrobić np. koncert „Kobranocki”, który odbył się na żywo a nie 

on-line. Planujemy różne działania chociażby teraz na Wielkanoc, oczywiście będziemy to 

dostosowywać do stanu pandemii i obowiązujących obostrzeń. Mamy zaplanowane na razie 

te wydarzenia, które przedstawiło Kujawskie Centrum Kultury w ramach kalendarza 

wydarzeń. Takie coroczne imprezy, jeśli  Państwo byli na koncercie to można było usłyszeć, 

co jest w najbliższym czasie planowane czyli koncert w ramach zespołu „YA”, w marcu też 

„Tydzień Teatru”, oczywiście jeśli będą już te obostrzenia zniwelowane i będziemy mogli 

korzystać chociażby w takim stanie jaki jest teraz, bo wiadomo 50 % ale udało się to 

zrealizować. W ramach planu zrobiliśmy „Walentynki” w mieście. Nie planowaliśmy 

w takiej formie zgrupowania ale myślę, że się udało: przeprowadziliśmy grę miejską, 

właśnie zbieramy zgłoszenia od mieszkańców, udało się też zamówić takie serce, które 

będziemy wykorzystywać też na innych imprezach, bo jest to kupione na własność także 

warto będzie to później wykorzystywać. Bardziej stawiamy na tego typu działania w tym 

momencie. Razem z Punktem Informacji Turystyczno – Kulturalnej będziemy realizować 

kolejne działania, trochę promocji na zewnątrz, ale w ramach takich działań publikacji jeśli 

się uda coś takiego zrobić, bo też w ramach promocji mieliśmy okazję do publikacji 

w materiałach zagranicznych, ale to było przy okazji targów turystycznych. W tym 

momencie targi turystyczne są wstrzymane. To co się uda to będzie w drugiej połowie roku.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Czy są pytania do przedstawionego materiału?  

 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Pozwolę sobie odnieść się do tego materiału, bo nie ukrywam byłam w Informacji 

Turystyczno – Kulturalnej, pobrałam sobie taką książeczkę – broszurkę, ale poprosiłabym, 

aby uzupełnić je o nasze przepiękne obiekty sportowe: nasze stadiony, baseny. Szkoda, że 

tego nie ma. Musimy pokazać, że mamy inne piękne obiekty,  

z których mieszkańcy mogą korzystać.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Czy to jest możliwe Pani Naczelnik, aby uzupełnić ten folder o takie obiekty? 
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Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej:  

Chciałabym właśnie nawiązać do tego, ponieważ są te obiekty chociażby Inowrocławska 

Terma  jest informacja na ten temat. Także to nie jest tak, że tego nie ma. Być może na 

pierwszy rzut oka jak się przegląda folder to może to nie jest aż tak widoczne, bo zdjęcia są 

z różnych imprez i z różnych obiektów, ale na mapie są oznaczone te obiekty, z których 

można korzystać i w tekście też. Myślę, że nie ma co opisywać historii tych obiektów, bo to 

nie jest ten punkt, ale do skorzystania oczywiście zapraszamy. Jest mapka, są oznaczone 

obiekty jako uzdrowiskowy Inowrocław, są również oprócz tych opisanych obiekty typu: 

basen Delfin, Wodny Park, Terma inowrocławska. Ponadto kończymy przygotowywanie 

ulotek tematycznych do Punktu Informacji Turystyczno – Kulturalnej, która jest 

jednocześnie powiązana z tym folderem, chociażby graficznie, ale będą różne tematyczne 

ulotki. One będą w formacie DL, więc to będzie krótka lecz treściwa informacja dla osób, 

które chcą skorzystać. Te tematy dzielimy na uzdrowiskowy Inowrocław, rozrywkowy 

Inowrocław, w którym skupiamy się na obiektach sportowych i Inowrocław dla rodzin z 

dziećmi oraz kulturalny Inowrocław.  
 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

To mieszkańcy zwrócili na to uwagę, bo rzeczywiście mamy zbyt piękne te ośrodki, żeby 

nie zostały pokazane. Nie wystarczy zaznaczyć na mapie, bo wiadomo, każdy sobie mapkę 

otworzy i gdzieś szuka, ale chociaż mała ilustracja przydałaby się. Warto o tym pamiętać.  
 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Solanki są chyba ładniejsze niż nasze obiekty sportowe, przynajmniej wizualnie.  
 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Nie zapominajmy o innych naszych obiektach. Solanki oczywiście, ale mamy jeszcze inne 

obiekty.  
 

Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej: 

Tutaj fragment stadionu jest pokazany na 14 stronie akurat przy okazji imprezy, bo uważam, 

że lepiej tego typu obiekty robić z ludźmi i przedstawiać wtedy kiedy coś się dzieje. Akurat 

wspomnieliśmy o biegach, które odbywają się na naszym stadionie. Także lepiej wygląda 

obiekt żywy z ludźmi, tak jak to powinno być. 
 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Uważam, że p. Naczelnik ma najwięcej rozeznania i jeśli jest wzmianka w treści  

i z mapką o tych obiektach to wydaje mi się, że pokazanie tych pięknych obiektów jak 

Solanki, pokazuje to piękno jak sama nazwa wskazuje w folderze Inowrocław - Jest pięknie. 

Natomiast są też inne foldery tematyczne i te obiekty sportowe również zostaną pokazane.  

Jacek Bętkowski – członek Komisji: 

Mam pytanie do p. Naczelnik. Czy mamy jakieś imprezy przewidziane? Czy porostu będą 

one z marszu przygotowywane?  
 

Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej: 

Nic nie mamy z marszu przygotowywane. Jedynie może ulec zmianie forma bądź konkretne 

elementy, ale jeśli chodzi o duże imprezy, czyli organizowane głównie przez Kujawskie 

Centrum Kultury, to są one jak najbardziej w planie. Chociażby Dni Inowrocławia. 

Planujemy też w drugiej połowie roku Ino – Rock Festival. To wszystko jest planowane, 

pozostaje tylko kwestia dostosowania się do obostrzeń. W planie nie pisaliśmy o tych 

wszystkich imprezach, ze względu na to, że to jest plan kwartalny, dlatego nie jest 

przedstawiony plan na cały rok. 
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Jacek Bętkowski – członek Komisji: 

Miałem na myśli nie te duże imprezy, bo wiadomo, że ich się nie da przygotować  

z marszu. One są zaplanowane i w miarę możliwości jak pandemia pozwoli to one będą się 

odbywały.  

 

Ad. 5. Problematyka pozyskiwania funduszy unijnych oraz omówienie zrealizowanych 

i sfinansowanych lub dofinansowanych zadań w roku 2020. 
 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie materiału i zapytała czy są jakieś 

problemy z funduszami w związku z panującą pandemią.  
 

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

Przedstawił materiał. Ponadto dodał, że problemem jest w otrzymaniu dofinansowania 

napisanie wniosku i każdy pracownik merytoryczny zmaga się z tym, ponieważ jest to 

bardzo utrudnione. Kolejnym problemem jest również brak zabezpieczenia w budżecie 

w postaci środków własnych, który uniemożliwia napisania tego wniosku.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Mam pytanie. Czy ten wniosek o dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 10 poszedł 

dopiero do oceny i nie wiadomo czy dostaniemy pieniądze? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

Złożony on jest już dawno. Taki wniosek oznacza, że podlega on procedurą oceny  

w Urzędzie Marszałkowskim i bardzo często jest tak, że wnioski przynajmniej przez 

pandemię leżą przez jakich czas. Ocena polega też na tym, że Urząd Marszałkowski zwraca 

się często do nas z wyjaśnieniem, doprecyzowaniem, więc to, że jest tak napisane nie 

oznacza, że wniosek został dopiero złożony, czyli nie mamy oceny formalnej, 

merytorycznej. Byłaby informacja, że wniosek jest realizowany w momencie, kiedy mamy 

podpisaną umowę. Ewidentnie na to co Pani Przewodnicząca wskazała, czyli to jest odnowa 

części wspólnej budynków komunalnych, nie mamy jeszcze podpisanej umowy z Urzędem 

Marszałkowskim. 

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

A może Pan powiedzieć, czy ta umowa będzie podpisana? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

Myślę, że tak.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Rozumiem również, że umowy inwestycji zawartych w punktach 11,12, i 13 są już 

podpisane?  
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Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

W momencie kiedy była przygotowywana ta informacja, punkt 13 był w trakcie realizacji. 

Ta realizacja w Przedszkolu Stokrotka nie jest jeszcze rozliczona. Natomiast zadanie zostało 

tak jakby zakończone. Jeśli chodzi o punkty 11 i 10,  dopiero przygotowujemy procedury 

przetargowe. One będą realizowane w tym roku.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

A jeśli chodzi o 12 punkt to rozumiem, że te rzeczy proceduralne są już załatwione? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  

i Funduszy Europejskich: 

Umowy są podpisane. Przygotowujemy procedurę przetargową. 

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

A co to znaczy, że projekt jest w trakcie realizacji w punkcie 8 i 9? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  

i Funduszy Europejskich: 

To jest odnowa części wspólnej podzielona na 3 etapy.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Czy są pytania do przedstawionego materiału? 

 

Jacek Bętkowski – członek Komisji: 

Mam pytanie odnośnie punktu 14. Czy tam są jakieś wyliczone koszty projektowe? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  

i Funduszy Europejskich: 

W budżecie mamy zapisaną kwotę 4 mln zł na to zadanie. Nie wiem jak rozstrzygnie się 

przetarg. W tej chwili mamy jeszcze w trakcie aktualizacji niektóre kosztorysy.  

 

Jacek Bętkowski – członek Komisji: 

Czy otrzymamy jakąś dotację z Funduszu Marszałkowskiego, czy też innych 

zainteresowanych? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  

i Funduszy Europejskich: 

Wniosek został złożony w grudniu ubiegłego roku.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Panie Naczelniku a Konserwator też się odezwał odnośnie tego naszego muru? 

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  

i Funduszy Europejskich: 

Tak. 
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Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Mam prośbę, aby ta ogólna kwota, którą dysponujemy była rozbita na poszczególne 

projekty. Wtedy one byłyby bardziej czytelne. Mielibyśmy wiedzę, co tam jest już zrobione 

finansowo, jakie są plany, czy potrzebna jest większa ilość pieniędzy, jak to wygląda w 

przyszłości.  

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich: 

Przyszłość to dopiero będziemy realizować. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły to większość 

rzeczy, które tu są zakończone, możecie państwo bez problemu podejrzeć we 

wcześniejszych sprawozdaniach.  

 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

My nie chcemy szukać. Chcemy mieć to w materiałach.  

 

Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego  

i Funduszy Europejskich: 

W kolejnym materiale uwzględnimy tą sugestię Pani Radnej.  

 

Ad. 6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  
 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław oraz warunków  

i zasad korzystania z tych przystanków 

Projekt stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Rozumiem, że to są te przystanki autobusowe, które Pani Naczelnik przedstawiała nam 

propozycje usytuowania na ul. Poznańskiej ? 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Tak. Kiedy był projekt budowlany przygotowywany na rondo i na ul. Górniczą, wtedy 

wystąpiliśmy do Rady o lokalizację tych przystanków. Teraz jak one zostały już 

wybudowane to znalazły się w wykazie przystanków, z których mogą korzystać 

przewoźnicy.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Pani Radna zgłaszała taką uwagę, że kiedyś na posiedzeniu Komisji chyba  

w listopadzie omawialiśmy propozycję usytuowania przystanku autobusowego  

w drodze powiatowej. Chodzi o drogę od ul. Toruńskiej. I tutaj tych przystanków nie mamy. 

Mamy tylko jako pętlę. Czy mogłaby Pani powiedzieć, dlaczego tego przystanku nie ma? 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych, że nie mogą uwzględnić tej 

lokalizacji, z uwagi na gęstość indywidualnych zjazdów na posesje i istniejące zjazdy 

publiczne, istniejący drzewostan oraz oświetlenie uliczne zlokalizowane bezpośrednio przy 

tej jezdni. Czyli tam, gdzie chcieliśmy, żeby ten przystanek został usytuowany, zarządca 

drogi negatywnie to zaopiniował. Miał do tego prawo, bo Rada wnioskuje o lokalizację dla 



7 
 

danej drogi i przekazuje ją do zarządcy, ale ostateczną decyzję czy ta lokalizacja zostanie 

zaakceptowana podejmuje zarządca drogi. W miejscu na ul. Toruńskiej zostało nam to 

odmówione.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Czyli, gdyby nawet Miasto znalazło w tym roku lub na przyszły rok pieniądze, żeby samemu 

to wybudować w tej drodze, to i tak zarządca drogi się sprzeciwi? 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

W tym konkretnym miejscu nie. Sprzeciwił się co do konkretnego miejsca. Zaproponował 

inną lokalizację np. bliżej ul. Pileckiego, ale ta odległość od tego miejsca, które my 

wnioskowaliśmy wydłużyłaby się o dalsze 200 m. Czyli byłoby tak samo do ul. Pileckiego, 

jak w tej chwili do przystanku przy ul. Młyńskiej.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Czyli nie widzieli zasadności w budowaniu tego przystanku autobusowego? 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Twierdzą, że tu, gdzie my zaproponowaliśmy byłoby niebezpiecznie i nie mogliby się na to 

zgodzić, ze względu na ilość zjazdów itp., więc zaproponowali przy   

ul. Pileckiego, pod warunkiem wybudowania zatoki autobusowej. 

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Przypominam sobie, że tam chyba Pani Radna Lidia Stolarska, jako członek swojego 

Osiedla miała wniosek od mieszkańców o usytuowanie przystanku autobusowego  przy ul. 

Pileckiego. Był taki wniosek Pani Lidio tak? 

 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Oczywiście. Ale czy tego przystanku na żądanie przy ul. Toruńskiej jednak nie będzie? Ten 

przystanek na skrzyżowaniu ul. Szenica, kierunek ul. Toruńska zostaje? 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Na razie tak.  

 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Szkoda, że wcześniej się o tym nie dowiedzieliśmy. 

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Zaakceptowaliśmy ten projekt, a dopiero później Wydział występował do zarządcy drogi o 

zgodę?  

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Tak.  

 

Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Od kiedy Pani o tym wie?  

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Odpowiedź otrzymaliśmy w sierpniu ubiegłego roku. 
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Lidia Stolarska – członek Komisji: 

Szkoda, że Pani Naczelnik nie poinformowała Komisji o tym, bo  mieszkańcy są tym 

zainteresowani, a ja wprowadzam ich w błąd. Skoro my ustaliliśmy, że ten przystanek 

będzie, a okazuje się, że go nie ma to jest to smutne, że nie mamy prawidłowej komunikacji.  

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Ale Pani Naczelnik wysyłała odpowiedź?  

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Nie wiem, muszę  sprawdzić. Nie mam informacji czy Zarząd Osiedla występował  

w tej sprawie. 

 

Ewa Podogrodzka – Przewodnicząca Komisji: 

Nie ma więcej chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy zatem do głosowania. 

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu 

uchwały? 

 

Głosowanie   za – 3, 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 1/2021 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Inowrocław 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 

Ad. 7. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 r. – załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Pytań nie było.  

 

Ad 8. Sprawy bieżące. 

 

Ewa Podogrodzka – 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 

 

Ewa Podogrodzka 
Protokółowała 

 

Monika Kozioł 


