
 

BRM.0002.9.2022 

P r o t o k ó ł  nr  LIV/2022 

sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, 

odbytej 1 sierpnia 2022 r.  
w Urzędzie Miasta Inowrocławia 

 
................................................................................................................................ 
 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 

Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1000 otworzył LIV 

sesję Rady Miejskiej Inowrocławia i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 

stwierdził, iż w sesji uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 23 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji i uchwał.  
 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Sesji przewodniczył: Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI 
 

Sekretarz obrad: Jarosław Mrówczyński  

 

Na sesję spóźnili się radni: Marcin Wroński, Damian Polak 

 

Radny nieobecny na sesji: Waldemar Wąśniewski 

 

Wysoka Rado, dzisiejsza sesja została zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym, w trybie określonym w § 21 ust. 2 Statutu Miasta, na 

wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia, złożony w dniu 29 lipca 2022 r. Do 

wniosku o zwołanie sesji został dołączony także porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. Materiały otrzymaliście państwo drogą mailową.    
 

 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Filii nr 3 z Filią nr 2 dla 

Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu:  

− wystąpienie Kierownika Referatu Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej,  

− wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury, 

− zapytania do projektu uchwały i dyskusja, 

− głosowanie. 
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie 

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku  

z połączeniem filii bibliotecznych: 

− wystąpienie Kierownika Referatu Kultury i Promocji w Wydziale Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej,  

− wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury, 

− zapytania do projektu uchwały i dyskusja, 

− głosowanie. 

5. Zakończenie obrad. 
 

 

Ad 2.  Wybór sekretarza obrad. 
   

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Jarosława Mrówczyńskiego. 

Czy są inne propozycje? Nie widzę. Czy pan radny wyraża zgodę? 
 

Jarosław Mrówczyński – Radny RMI: 

Tak, wyrażam zgodę. 
 

Głosowanie 1  -  wybór sekretarza obrad (Jarosław Mrówczyński):  
 

Wynik głosowania: za -  19, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 2 do protokołu. 
 

Sekretarzem obrad został pan radny Jarosław Mrówczyński. 
 

Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Filii nr 3 z Filią  

nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 
 

Karolina Sobieraj – Kierownik Referatu Kultury, Promocji w Wydziale Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej: 

Przedstawiła projekt uchwały.  
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury: 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

uchwały.  
 

Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   

Głos zabrali radni: Patryk Kaźmierczak, Marcin Wroński.  
 

Patryk Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący RMI: 

Szanowni Państwo trudno przejść obojętnie koło tego projektu uchwały, który jest 

niestety konieczny. W uzasadnieniu czytamy, że powodem połączenia Filii są 

zmniejszone dochody własne Miasta. Trudno jest się z tym nie zgodzić. Chciałbym 

zwrócić Państwa uwagę na inną przyczynę, spowodowaną wzrostem cen energii 

elektrycznej. Mam wrażenie, że ten projekt uchwały jest dopiero przedsmakiem 

tego, co czeka nasze Miasto. Wiadomo przecież, że z prądu korzystają praktycznie 

http://bip.inowroclaw.pl/bip_download.php?id=32314
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wszystkie nasze jednostki. Oświetlenie ulic też kosztuje. Zbliża się sezon jesienny. 

A zgodnie z zapowiedziami URE podwyżki cen prądu mogą nawet wynieść od 

1 stycznia 180%. To tak na marginesie, ale musimy mieć to z tyłu głowy i musimy 

mieć to na uwadze, jakie są powody takiej a nie innej decyzji. Decyzji niestety, ale 

koniecznej.  

 

Marcin Wroński – Radny RMI: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zastanawiający jest taki fakt, że 

mieliśmy sesję jeden dzień roboczy wcześniej, w piątek. Dzisiaj jest poniedziałek, 

czyli powiedzmy, że jest dzień po dniu roboczym. Dlaczego te dwie uchwały nie 

mogły być wprowadzone w poniedziałek? My jako radni wykonujemy swój mandat 

cały czas przez miesiąc, także dla nas jest to bez różnicy tak naprawdę, ale jeśli 

chodzi o obsługę, przygotowanie sesji, o zaangażowanie pracowników Urzędu 

Miasta, którzy są oderwani od normalnej pracy, żeby tą sesję przygotować i na tą 

sesję przyjść no to jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. I dlaczego nie dało 

rady tych dwóch uchwał na piątkowej sesji przygotować, tylko trzeba było 

zwoływać sesję nadzwyczajną w poniedziałek? Także tutaj kolega radny wcześniej 

martwił się o prąd, a to też jest marnotrawienie prądu, jeżeli przychodzimy tutaj  

i dodatkowo wszystkie urządzenia są włączane, pomieszczenia oświetlane itd.  
 

Patryk Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący RMI: 

A ja Szanowni Państwo nie będę narzekał, że mamy dwie sesje dzień po dniu, bo po 

to zostałem wybrany radnym i myślę, że większość z Państwa również po to, żeby 

być cały czas w gotowości, aby pracować na rzecz naszego Miasta i mieszkańców.  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Rozumiem zbulwersowanie Pana radnego Marcina Wrońskiego, pewnie musiał 

wziąć urlop. Kolejny. A przyczyny proszę Pana są dosyć oczywiste, ale pewnie ktoś 

inny wyjaśni.   
 

Ryszard Brejza – Prezydenta Miasta Inowrocławia: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pan radny zechciał 

kolejny raz stwierdzić, że zastanawiający jest fakt. Rzeczywiście zastanawiający jest 

to fakt, dla mnie również. Wolałbym ten czas poświęcić innym sprawom. Proszę mi 

wierzyć, ale niestety taki jest wymóg prawny. Takie prawo w Polsce obowiązuje. 

Pani Kierownik, niech będzie Pani uprzejma Państwu przypomnieć. 
 

Karolina Sobieraj – Kierownik Referatu Kultury, Promocji w Wydziale Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej: 

Szanowni Państwo, w myśl art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach, organizator jest 

zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub 

likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze 

wraz z uzasadnieniem. Taka informacja została podana, a ponieważ sesja styczniowa 

odbyła się 31 stycznia, dlatego dopiero wczoraj minął termin 6 miesięcy, który nas 

obliguje do podjęcia uchwały dopiero w dniu dzisiejszym.  
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Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja. Przystępujemy do 

głosowania. 
 

Głosowanie 2 – za podjęciem uchwały w sprawie połączenia Filii nr 3 z Filią  

nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 
 

Wynik głosowania: za -  16, przeciw – 0, wstrzym. się – 5. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 3 do protokołu. 
 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr LIV/507/2022 w sprawie 

połączenia Filii nr 3 z Filią nr 2 dla Dzieci Biblioteki Miejskiej im. Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu. 
 

Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie 

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku  

z połączeniem filii bibliotecznych. 
 

Karolina Sobieraj – Kierownik Referatu Kultury, Promocji w Wydziale Kultury, 

Promocji i Komunikacji Społecznej: 

Przedstawiła projekt uchwały. Ponadto poprosiła o uzupełnienie daty i numeru 

podjętej wcześniej uchwały. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury: 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt 

uchwały.  
 

Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   

Nie było. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja. Przystępujemy do 

głosowania. 
 

Głosowanie 3 – za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie 

Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku  

z połączeniem filii bibliotecznych. 
 

Wynik głosowania: za -  16, przeciw – 0, wstrzym. się – 5. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 
 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr LIV/508/2022 w sprawie dokonania 

zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu  

w związku z połączeniem filii bibliotecznych. 
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Ad 5. Zakończenie obrad. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam LIV sesję Rady Miejskiej 

Inowrocławia.  
 

Sesja trwała od godz. 1000 do godz. 1012. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

 

/-/ Tomasz Marcinkowski 

 
 

 

Sekretarz obrad: 

 

/-/ Jarosław Mrówczyński 
 

Protokółowała: /-/ Monika Kozioł  

 

 

Nagranie z obrad sesji oraz imienne wykazy głosowań radnych udostępniono w Biuletynie 

Informacji Publicznej: bip.inowroclaw.pl  

 


