
 

 

 

BRM.0012.5.1.2021 

 

Protokół nr  20/2021  

posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami     

 i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej Inowrocławia, 

 odbytego w dniu 26 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym  

(z wykorzystaniem  środków porozumiewania się na odległość). 

 

Czas trwania posiedzenia 14.00 – 14.15. 
 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

1. Jacek Bętkowski    – Przewodniczący Komisji 

2. Tomasz Marcinkowski  – członek Komisji  

3. Waldemar Kwiatkowski  – członek Komisji  

4. Waldemar Wąśniewski – członek Komisji  

 

Nieobecny na posiedzeniu był Grzegorz Kaczmarek – członek Komisji. 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła: 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu 

 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2  

do protokółu. 
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył Pan Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji, 

który zgodnie z listą obecności stwierdził, że w obradach Komisji uczestniczy 

4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
 

Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

3. Plan zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020/2021. 

4. Sprawy wymagające opinii Komisji (zaopiniowanie projektu uchwały). 

5. Sprawy bieżące. 

 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad? 
  

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 
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Ad 3. Plan zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020/2021. 
 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Przedstawiła materiał pn. „Plan zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 

2020/2021”. 

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Czy są pytania do przedstawionego materiału ? 

Ja chciałbym zapytać, jak to wygląda z wyjazdem w miasto, jaki jest czas do 

wyjazdu, bo dostawałem ostatnio informacje, że może za późno są te wyjazdy na 

odśnieżanie. 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Zgodnie z umową mamy pół godziny na przystąpienie do akcji, a te pierwsze akcje 

to prawie natychmiast ten sprzęt wyjechał, bo 15.10 było zgłoszenie, a 15.30 już 

byli na drogach. Nie mamy tutaj żadnych pretensji, bo bardzo szybko działają. 

Muszą być określone zdarzenia na drodze. To, że pada śnieg i on za chwilę 

rozmięka to wtedy nie uruchamiamy akcji, tylko wtedy, kiedy jest taka potrzeba. 

Jeżeli są jakieś zdarzenia do usunięcia to decyzje są podejmowane niezwłocznie. 
 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym materiałem. 
 

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. 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 

Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 

podjęła uchwałę nr 1/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu materiału pn. „Plan 

zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2020/2021”. 

 

Ad 4. Sprawy wymagające opinii komisji. 
 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

W tym punkcie mamy do zaopiniowania projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii gminnej na terenie Miasta 

Inowrocławia.  

Proszę panią Naczelnik Bogusławę Mikołajczak o przedstawienie projektu uchwały. 

 

Bogusława Mikołajczak – Naczelnik Wydziału Dróg i Transportu: 

Przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Jacek Bętkowski – Przewodniczący Komisji: 

Czy są pytania do projektu uchwały? Pytań nie było. 
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Przystępujemy do głosowania. 
 

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego 

projektu uchwały? 
 

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. 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 

Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Mieszkaniowych 

podjęła uchwałę nr 2/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg kategorii 

gminnej na terenie Miasta Inowrocławia. 

 

 Ad 7. Sprawy bieżące.  
 

Spraw bieżących nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Jacek Bętkowski 
Protokółowała 

Adriana Tarnas 


