
 

 

 
BRM.0012.6.10.2022 
 

Protokół nr 41/2022 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej  

Rady Miejskiej Inowrocławia,  

odbytego w dniu 20 września 2022 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia  

aleja Ratuszowa 36 

 

Czas  trwania posiedzenia 10.00 – 10:21 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

1. Stolarska Lidia     – Przewodnicząca Komisji 

2. Podogrodzka Ewa  – Członek Komisji  

3. Żukowska Maria   – Członek Komisji 

 

Nieobecny był radny Grzegorz Olszewski – członek Komisji. 
 

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia. 

2. Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji 

Zdrowia. 
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.  
 

Posiedzenie Komisji otworzyła Pani Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji, 

która po sprawdzeniu obecności członków Komisji stwierdziła, że w obradach 

Komisji uczestniczy 3 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji wynoszącego 

4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Komisji nr 40/2022 z 23 sierpnia 2022 r.  

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 

2022 r. 

5. Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. 

Analiza działań przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2022 roku.  

6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

7. Sprawy bieżące. 



 

 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 40/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 

Lidia Stolarska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 40/2022 z 23 sierpnia 2022 r.? 

 

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

 

Ad 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 

2022 r. - stanowi załącznik do LVI sesji RMI. 

 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I 

półrocze             2022 r. 
 

(Sprawozdanie stanowi załącznik do materiałów z LVI sesji RMI z 26 września 

2022 r.). 

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału? 

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji:  

Jaka jest według Pani ściągalność wykonania na koniec roku 2022? 

 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Ale ściągalność z jakiego tytułu?  

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji:  

Ogólnie. Bo tutaj w sprawozdaniu Pani podała, że wpłynęło 51% dochodów do 

budżetu, było to 213 milionów złotych jak dobrze pamiętam. 

 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Tak, ale to są ujęte subwencje i udziały, na co nie mamy wpływu, bo są to środki 

przekazywane z budżetu państwa, subwencje są przekazywane w 1/12 kwocie, 

także subwencja oświatowa jest przekazywana co miesiąc. Udziały w dochodach z 

PITów to też jest kwota równo w tym roku, bo do zeszłego roku były troszeczkę 

inne zasady, teraz jest przekazywana równo 1/12 co miesiąc, także na niektóre 

dochody nie mamy wpływu. Jeżeli chodzi o ściągalność z tytułu podatku od 

nieruchomości, to opłaty lokalne, za których ściągalność my odpowiadamy to jest 

prowadzona egzekucja na bieżąco, są wysyłane upomnienia i do komornika 

sądowego. Jest to prowadzone na bieżąco. Jeżeli chodzi o ściągalność z tytułu 

czynszów, bo tam są duże zaległości to tym zajmuje się IGKiM, akurat za ten 

kwartał jeszcze nie mieliśmy spotkania, bo mamy cykliczne spotkania, gdzie 

IGKiM przedstawia nam ile zostało wysłanych upomnień, czy to przez te e-sądy, 

taka nowość była wprowadzona i również przez odpracowanie, także jest to przez 



 

 

nas monitorowane. Wszystko, co jest umożliwione przepisami prawa to jest 

realizowane, także przykładamy się do tego, ale sami Państwo wiecie jak to jest, 

nie zmusimy kogoś żeby przyszedł i zapłacił.  

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Jeśli Pani skarbnik pozwoli w materiałach - budżecie na stronie 91, mamy 

wydatkowane w I półroczu 2022 r. na ochronę zdrowia środki w kwocie, które 

zostały rozdysponowane następująco i tu mamy w punkcie 5 na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi z powyższych środków dotacje dla stowarzyszeń na realizację 

zadań zawiera załącznik nr 8 na stronie 152 i tak samo w punkcie 6 w pozostałej 

działalności dotacje dla stowarzyszeń, ochrony zdrowia też jest podana strona 152 

w załączniku nr 8. Jak przejdziemy do tej strony 152 to mamy wykaz dotacji i 

wpłat na fundusze celowe dokonanych w I półroczu 2022 r. i jest dział I – 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a w drugim dziale – 

Oświata i wychowanie, a nasza ochrona zdrowia jest dopiero na stronie 154, to 

może tą stronę poprawimy czy to ma tak być?  

 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

To ma tak być, bo zawsze powołujemy się na załącznik. Taki jest przyjęty system 

w sprawozdaniu, że podajemy stronę załącznika, czyli pierwszą stronę, bo niektóre 

informacje są na dwóch stronach także tak nam jest łatwiej powoływać się na cały 

załącznik, bo od tej strony zaczyna się ten załącznik.  

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czyli trzeba dalej szukać, nie podaje się konkretnej strony tylko pierwszą stronę 

załącznika. Dziękuję za wyjaśnienie. 

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Przechodzimy do głosowania. 

 

• Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 

pierwsze półrocze 2022 r.: 

 

głosowanie:   za głosowało – 3 , przeciw – 0 , wstrzym. się – 0. 

 

Na podstawie § 68 ust. 1 i 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 z 2022 r. poz. 1091), Komisja Zdrowia, 

Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 18/2022 o pozytywnym 

zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 

pierwsze półrocze 2022 r. 

 

• Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 

pierwsze półrocze 2022 r.: 



 

 

głosowanie:  za głosowało – 3 , przeciw - 0, wstrzym. się – 0, 

 

Na podstawie § 68 ust. 1 i 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 z 2022 r. poz. 1091), Komisja Zdrowia, 

Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę  nr 19/2022 o pozytywnym 

zaopiniowaniu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

za pierwsze półrocze 2022 r. 

 

• Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej 

im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2022 r. : 

głosowanie:  za głosowało – 3, przeciw - 0  , wstrzym. się – 0, 

 

Na podstawie § 68 ust. 1 i 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 z 2022 r. poz. 1091), Komisja Zdrowia, 

Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 20/2022 o pozytywnym 

zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki 

Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2022 r. 

 

• Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego 

Centrum Kultury w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2022 r.: 

głosowanie:  za głosowało – 3, przeciw – 0 , wstrzym. się – 0. 

 

Na podstawie § 68 ust. 1 i 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 z 2022 r. poz. 1091), Komisja Zdrowia, 

Rodziny i Pomocy Społecznej podjęła uchwałę nr 21/2022 o pozytywnym 

zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Kujawskiego 

Centrum Kultury w Inowrocławiu za pierwsze półrocze 2022 r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww.  informacje. 

 

Ad 5. Informacja dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości. Analiza działań przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2022 roku.  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Przedstawił informację dotycząca przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości. Analiza działań przeprowadzonych przez Miejską Komisję ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2022 roku. 

 

 



 

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Otwieram dyskusję. Czy ma ktoś jakieś pytania do przedstawionego materiału?  

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji:  

Czy zmniejszamy liczbę miejsc, które mają decyzje na napoje alkoholowe? 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Kiedyś były punkty, a w tej chwili są zezwolenia, była zmiana w ustawie. Zajmuje 

się tym Pani Dekańska, ale z tego co wiem to jest mniej więcej na tym samym 

poziomie cały czas.  

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Ja mam pytanie, ponieważ we wcześniejszej Komisji członkiem była poprzednia 

Pani Dyrektor, która przeszła na emeryturę i czy jest zmiana Komisji i członkiem 

komisji został nowy dyrektor MOPSu?     

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Jest bez zmian. Wszyscy członkowie Komisji spełniają wymogi ustawowe. 

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

A Pan Dyrektor Niemczak też musi być w Komisji? 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Nie, nie musi być. Nie ma takiego wymogu formalnego. Kiedyś był taki wymóg, 

że członkami Komisji byli przedstawiciele instytucji, ale po zmianie ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości ten wymóg został zniesiony, został tylko wymóg, że w 

Komisji są osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje, czyli muszą być 

przeszkolone. To są fachowcy z różnych dziedzin, policja, więziennictwo… 

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Tak, tylko mnie właśnie interesowało czy musi być dyrektor MOPSu skoro 

poprzedniczka odeszła na emeryturę.  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Nie, z MOPSem Komisja tylko współpracuje.  

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czyli to jest niezależne. 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Tak, to jest takie gremium powołane z różnych instytucji, które jest niezależne od 

Miasta i jest gremium powołane z mocy ustawy.  

 

Lidia Stolarska  – Przewodnicząca Komisji: 

A czy kultura picia w Inowrocławiu poprawiła się? 



 

 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Jeżeli patrzy się na statystykę to jest gorzej niż było to 10 czy 15 lat temu. Klienci 

typu mężczyźni zostali zawładnięci, ale rynek alkoholowy dał dużą ofertę dla 

młodzieży i kobiet. Nie wiem czy pamiętacie państwo reklamę piwa ,,EB”, w 

której mówiono, że jak pijesz napoje niskoprocentowe to się tak nie uzależnisz i 

dużo młodzieży zaczęło spożywać alkohol, dzisiaj są to już często klienci, ale 

rynek alkoholowy poszedł też w kierunku kobiet i tutaj jest duży popyt. Wystarczy 

pojechać nad morze, 20 lat temu nie siedziała kobieta z butelką w ręku, a dzisiaj 

kobiety siedzą z butelką, a mężczyźni piją ,,małpki”, dlatego taki duży jest ten 

podatek, bo to terapeuci się wypowiadają, że przez to, że są mniejsze dawki to 

kiedyś alkoholik szedł do sklepu po butelkę to się krępował, bo jak ją wypić i 

poszli w coraz mniejsze butelki. Zauważmy charakterystyczną rzecz, wychodzi 

facet z Biedronki z zakupami, odkręca ,,małpkę”, wypija, wrzuca do kosza i idzie 

dalej. Chodzi o to, że to spożycie stało się uzasadnione społecznie i o wiele 

prościej jest spożyć taką butelkę nie krępując się. Ta dostępność alkoholu stała się 

niebezpieczna z punktu widzenia tego, że jakaś część ludzi się uzależni. 

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji:  

I akceptacja całego społeczeństwa, bo my to widzimy i akceptujemy. 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

W tej chwili taki model kobiet uzależnionych to wcale nie jest bieda tylko kobiety 

biznesu takie po 30 roku życia, które idąc do domu po pracy i kupują sobie jakąś 

wódkę, a przemysł alkoholowy tylko się cieszy z tego.   

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji:  

A propos tego picia alkoholu to zauważyłam w sprawozdaniu, że Komisja robiąc 

kontrole w sklepach, nie stwierdziła, aby sklepy, którym w zasadzie powinno 

zależeć na sprzedaży, nie sprzedała alkoholu nietrzeźwym i niepełnoletnim. 

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

Muszę powiedzieć, że są coraz bardziej czujni. W poprzednich latach zdarzało się, 

że dzięki tym naszym działaniom niektóre sklepy miały konfiskatę. Jest konfiskata 

alkoholu, jak była sprzedaż bez zezwolenia to jest konfiskata i sprawa w sądzie 

i utrata koncesji, a jak jest sprzedaż osobie nietrzeźwej to sprzedawca ma sprawę 

karną, a właściciel ma procedurę odebrania koncesji, bo to jest wbrew ustawie, jest 

to łamanie prawa.  

 

Ewa Podogrodzka – Członek Komisji:  

A w przypadku młodzieży jest taka sama procedura odnośnie tych kar?  

 

Grzegorz Gąsiorek – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia: 

To jest złamanie ustawy, a złamanie ustawy jest przestępstwem. Sprzedaż osobie 

nietrzeźwej i osobie małoletniej i na zeszyt to jest sprawa karna, dlatego tak 



 

 

pilnują.  W tej chwili nawet jak młodzież pokazuje dowód to sprawdzają datę 

urodzenia, bo są też dowody tymczasowe. Zauważyłem też w trakcie kontroli w 

sklepach, że młodzież też jest już taka, że w niektórych sytuacjach kupując 

papierosy czy alkohol to wyciąga dowód, bo wiedzą, że sprzedawca będzie chciał 

ten dowód zobaczyć i są już przygotowani. Także pod tym względem się 

poprawiło, jeżeli chodzi o Inowrocław ta świadomość sprzedawców jest większa 

niż była wcześniej. My jako Komisja stwierdzamy i oni mają nas jako mamy 

wnioski dowodowe, bo ludzie nie chcą dzwonić. Któryś radny mówił, że widział 

jak sprzedawczyni sprzedała komuś, to mówię, że musi Pan reagować, bo to jest 

przestępstwo, to jest Pana obowiązek zawiadomić organy ścigania, tylko zanim 

policja przyjedzie to wiadomo jak to wygląda.  

 

Ad 6. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

 

Nie było.  

 

Ad 7. Sprawy bieżące. 

 

Nie było.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie 

Komisji. 
 
 

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej 

 

/-/Lidia Stolarska 

Protokółowała: 

/-/Daria Górska 


