
 
BRM.0002.11.2022 

 P r o t o k ó ł  nr  LVI/2022 

sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, 

odbytej 26 września 2022 r. 

w Urzędzie Miasta Inowrocławia 

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

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 
 

Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 10
00

 otworzył sesję 

Rady Miejskiej Inowrocławia i po powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 

stwierdził, iż w sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady 

wynoszącego 23 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji i uchwał.  
 

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

protokołu. 
 

Sesji przewodniczył:  Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI 
 

Sekretarz obrad:  Grzegorz Piński 
 

Na sesji nieobecny był radny: Grzegorz Olszewski  

 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Wysoka Rado, zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 23 września 

2022 r., proszę o dokonanie korekty porządku obrad i wykreślenie punktu 10 – projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Inowrocław.  
 

Tym samym w pozostałych punktach porządku obrad ulegnie zmianie numeracja. 
 

W związku z wpływem korespondencji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego proszę 

również o ujęcie w porządku obrad punktu: Rozpatrzenie pisma Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego nr WNK.IV.4130.I.30.2022.KB. 
 

Głosowanie 1 – za ujęciem w porządku obrad punktu: Rozpatrzenie pisma Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego nr WNK.IV.4130.I.30.2022.KB. 
 

Wynik głosowania: za – 22, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 
 

Przegłosowaną zmianę proszę umieścić w punkcie 11 porządku obrad.  
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Czy ktoś z państwa ma inne propozycje zmian do porządku obrad? 
 

Nie widzę chętnych do zabrania głosu. 
 

Stwierdzam, że Rada obradować będzie zgodnie z przesłanym porządkiem obrad, który 

uwzględnia przyjęte przed chwilą zmiany. 
 

Porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów LV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia.  

4. Wybór sekretarza obrad. 

5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania uchwał 

Rady Miejskiej Inowrocławia. 

6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 

I półrocze 2022 roku:  

– wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia, 

– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, 

– zapytania i dyskusja. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022: 

 wystąpienie Skarbnika Miasta Inowrocławia, 

 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, 

 zapytania do projektu uchwały i dyskusja, 

 głosowanie. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej    

Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034: 

 jak w punkcie 7. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenie 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 

prowadzonych przez Miasto Inowrocław: 

 wystąpienie Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu, 

 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury, 

 wystąpienie Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów, 

 zapytania do projektu uchwały i dyskusja, 

 głosowanie. 

10. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych 

składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Inowrocław:  

jak w punkcie 9. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów członków Zarządu 

Osiedla ,,Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu: 

  wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
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 zapytania do projektu uchwały i dyskusja, 

 głosowanie. 

12.  Wolne wnioski i informacje bieżące. 

13.  Zakończenie obrad. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia: 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Poinformował, że nieobecny na sesji Grzegorz Olszewski, sekretarz LV sesji RMI 

przekazał telefonicznie, że protokół odzwierciedla przebieg sesji i wnosi o jego 

przyjęcie. 
 

Głosowanie  2 – za przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Miejskiej Inowrocławia: 
 

Wynik głosowania: za -  22, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 4 do protokołu. 
 

Ad 4.  Wybór sekretarza obrad: 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Na sekretarza obrad proponuję pana radnego Grzegorza Pińskiego. 
 

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

Grzegorz Piński – Radny RMI: 

Tak, wyrażam zgodę. 
 

Głosowanie 3  -  wybór sekretarza obrad (Grzegorz Piński):  
 

Wynik głosowania: za -  21, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 5 do protokołu. 
 

Sekretarzem obrad został pan radny Grzegorz Piński.  
 

Ad 5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Inowrocławia, w tym z wykonania 

uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Informację tę otrzymaliście Państwo na piśmie wraz z materiałami na sesję. Zapytania 

do Informacji radni mogli i mogą składać na piśmie. 
 

Ad 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta 

Inowrocławia za I półrocze 2022 roku. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Prezydent Miasta w oparciu o ustawę 

o finansach publicznych przedstawił Informację o przebiegu wykonania budżetu za 

I półrocze 2022 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

http://bip.inowroclaw.pl/bip_download.php?id=32309
http://bip.inowroclaw.pl/bip_download.php?id=32314
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oraz o realizacji planów przez instytucje kultury: Kujawskie Centrum Kultury 

w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jak 

wynika z przedstawionych materiałów w I półroczu zrealizowano dochody w 57%, tj. 

kwota ponad 213 milionów 500 tysięcy złotych, wydatki w 51% co daje kwotę 

196 milionów 600 tysięcy złotych. Miasto wypracowało nadwyżkę budżetową 

w kwocie prawie 17 milionów złotych. W I półroczu poniesiono wydatki na transport 

8 milionów 800 tysięcy złotych, w tym na transport lokalny ponad 6 milionów 400 

tysięcy złotych. Na oświatę ponad 57 milionów 600 tysięcy złotych, na pomoc 

społeczną ponad 21 milionów złotych, na rodzinę ponad 46,5 miliona złotych, 

gospodarkę komunalną prawie 19 milionów złotych. W I półroczu Miasto spłaciło dług, 

zgodnie z umowami w kwocie ponad 4 miliony 760 tysięcy złotych wraz z odsetkami 

w kwocie prawie 2,5 miliona złotych. Dla porównania w analogicznym okresie roku 

2021 wydatkowaliśmy na odsetki ponad 630 tysięcy złotych. Miasto posiada dług na 

dzień 30 czerwca w kwocie ponad 122 miliony złotych. Spełniliśmy normy określone 

w ustawie o finansach publicznych uzyskując nadwyżkę operacyjną w kwocie prawie 

9 milionów złotych. W I półroczu na inwestycje wydatkowano ponad 2 miliony 100 

tysięcy złotych realizując plan w 7%. W I półroczu również wykorzystano środki 

niewygasające w kwocie ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych. Przedstawiona została 

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 

bieżącego roku oraz sprawozdanie z Kujawskiego Centrum Kultury, które otrzymało 

dotacje w kwocie 2 miliony 50 tysięcy złotych. Zostało również przedstawione 

sprawozdanie z Biblioteki Miejskiej za I półrocze, która uzyskała dotację w kwocie 

1 milion 750 tysięcy złotych. Prezydent Miasta otrzymał pozytywną opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2022 r., 

uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 września 2022 r., w której to Skład 

Orzekający opiniuje pozytywnie informację Prezydenta Miasta Inowrocławia 

o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2022 r.  
 

Maria Stępniowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów: 

Komisja Budżetu i Finansów informację z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 

I półrocze 2022 r. wraz z dodatkowymi materiałami zaopiniowała pozytywnie. Ponadto 

informuję, że pozostałe komisje branżowe również pozytywnie zaopiniowały ww. 

informacje. 
 

Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   

Nie było. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja.  
 

Ad 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022: 
 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 

Maria Stępniowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów: 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  
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Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   

Nie było. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja. Przystępujemy do 

głosowania. 
 

Głosowanie 4 – za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022. 
 

Wynik głosowania: za -  17, przeciw – 5, wstrzym. się – 0. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 7 do protokołu. 
 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr LVI/514/2022 w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022. 
 

Ad 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034: 
 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Przedstawiła projekt uchwały. 
 

Maria Stępniowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów: 

Komisja Budżetu i Finansów 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 5 – za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034. 
 

Wynik głosowania: za -  17, przeciw – 5, wstrzym. się – 0. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 8 do protokołu. 
 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr LVI/515/2022 zmieniającą uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2022-2034. 
 

Ad 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 

prowadzonych przez Miasto Inowrocław: 
 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:  

Przedstawiła projekt uchwały. 
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Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury: 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 

Maria Stępniowska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów: 

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 

Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   
 

Marcin Wroński  – Radny RMI: 

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości chciałem zgłosić poprawkę § 2 pkt 1, żeby otrzymał brzmienie 

,,Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar 

określony w § 1 jest bezpłatne”. Dlaczego? To jest kwota, którą rodzice płacą za 

godziny, które korzystają powyżej 5 godzin, tj. około 100 zł miesięcznie, ale 

zasugerowaliśmy się innymi miastami. Jako przykład podam tutaj Warszawę, gdzie 

przeciętne wynagrodzenie wynosi ponad 8 000 zł brutto miesięcznie, a w Inowrocławiu 

oscyluje gdzieś w granicach 5 000 zł brutto i w Warszawie od 2017 roku miasto nie 

pobiera takich opłat, korzystanie jest bezpłatne. Także wydaje mi się, że powinniśmy 

wyjść naprzeciw rodzicom, bo koszty utrzymania dzieci wzrastają, tak jak i koszty 

utrzymania gospodarstw domowych przez inflację, dlatego myślę, że powinniśmy wyjść 

naprzeciw i zlikwidować tę opłatę. Tak jak powiedziałem, od 5 lat funkcjonuje ona 

w Warszawie, rodzice sobie chwalą, a skala dzieci jest o wiele większa w Warszawie, bo 

do miejskich przedszkoli chodzi w granicach 46 tysięcy dzieci.  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zwracam uwagę, że takie zmiany wywołują skutki finansowe dla budżetu. 
 

Wojciech Piniewski – Zastępca Prezydenta Miasta: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie będę się tu specjalnie wywodził 

odpowiadając Panu Radnemu. Pomysł uważam za absolutnie nie do przyjęcia, pomysł 

zwolnienia, gdzie rodzice od 9 lat płacą tą złotówkę i nie wywołuje to najmniejszych 

kontrowersji, nie stanowi to obciążenia. Przypomnę Panu Radnemu, że rodzice 

otrzymują na swoje dzieci świadczenie 500+, które ma kompensować różne wydatki 

związane z wychowaniem, natomiast ubolewam nad jedną rzeczą tylko, że Pan Radny 

dostrzegł wzrost kosztów utrzymania dzieci i rodzin. Oczywiście, że się z tym zgadzam, 

tylko Pan, jako Radny miejski doskonale wie jak bardzo wzrastają koszty utrzymania 

placówek oświatowych. Proszę popatrzeć jak narastają koszty utrzymania placówek 

w strukturze budżetu Miasta, subwencja tego w ogóle nie kompensuje, ani subwencja 

ani dotacja przedszkolna i ta niewielka kwota, która pozostaje w przedszkolach, 

gdybyśmy ją zdjęli, będzie pogłębiała ten rozdźwięk. Dziwię się takiej propozycji 

i powiem szczerze, że uważam ją za nieprzemyślaną. 
 

Marcin Wroński  – Radny RMI: 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, to bardzo miło, że Pan wspomniał o tym, że 

wprowadzono 500+, za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono to świadczenie, 

wcześniej rodzice nie mieli tych pieniędzy co miesiąc, ale myślę, że powinniśmy wyjść 

naprzeciw potrzebom rodziców, zrobić im taki miły gest i zrezygnować z tych 1,14 zł, 



 

 
 

- 7 - 

jak to teraz by było za godzinę po podniesieniu tej stawki. Także jeżeli nie dziś, to 

proszę żebyśmy to przemyśleli w późniejszym czasie, żeby nas było na to stać. 
 

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:  

Pan Radny Wroński zwrócił się o dobry gest, więc pozwalam sobie również jako 

Prezydent Inowrocławia w imieniu mieszkańców Inowrocławia, zwrócić się o dobry 

gest do Pana jako przedstawiciela klubu Prawa i Sprawiedliwości i do PiS-u rządzącego 

w Polsce, oddajcie nam 35 milionów złotych do budżetu Miasta, jakie straciliśmy przez 

decyzję rządu, dajcie nam te 30 milionów na basen otwarty. Dajcie nam dotację 

kilkadziesiąt milionów na budowę dróg osiedlowych w Inowrocławiu, zróbcie taki gest 

przez spółki energetyczne i dajcie nam możliwość takiego rządzenia miastem, aby 

mieszkańcy Inowrocławia nie ponosili więcej kosztów, tak wysokich kosztów. No 

i wreszcie podejmijcie decyzje takie, aby nie tracić po kilkadziesiąt milionów złotych na 

inwigilacje Prezydenta Inowrocławia, parlamentarzysty z Inowrocławia. Podobno 

20 milionów kosztowała inwigilacja senatora, to ile mnie za Pegasusa, za podsłuchy? To 

są kwoty kilkudziesięciomilionowe. Zróbcie taki gest.  
 

Marcin Wroński  – Radny RMI: 

Ad vocem. 

Panie Prezydencie, używajmy takiej retoryki populistycznej ,,dajcie, dajcie, dajcie”. To 

ja równie dobrze mogę powiedzieć niech Pan odda mieszkańcom kwoty za niesłusznie 

naliczone opłaty za śmieci, przecież o tym też media piszą. Niech Pan odda te kwoty, to 

samo mogę powiedzieć. Także możemy się tak przerzucać godzinami prawdopodobnie. 

Po co Pan zgadzał się na podwyższenie sobie wynagrodzenia? Dlaczego mamy aż tylu 

członków rad nadzorczych spółek miejskich? Czy ci członkowie nie mogą bezpłatnie 

być członkami tych rad nadzorczych? Mogą, wystarczy zmienić umowę spółki. 

A jedynym właścicielem powiedzmy jest Miasto. No to zmienić umowę spółki przez 

Miasto nie ma problemu, nie trzeba zgody wspólników. Także możemy się taką retoryką 

posługiwać oczywiście, ale nie o to chodzi. Kwota nie jest jakaś duża, a moglibyśmy 

wyjść naprzeciw rodzicom, zrozumieć ich potrzeby, rosnące wydatki. Wydatki rosną 

wszędzie, w Warszawie i w Inowrocławiu, także nie bądźmy złośliwi.  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Muszę zareagować, bo jeżeli posługujemy się argumentacją to proszę Pana Wrońskiego, 

żeby się posługiwał argumentacją prawdziwą, a nie fałszywą. Pan Prezydent nie mógł 

odmówić wynagrodzenia, bo to Rada ustala mu to wynagrodzenie. Pan doskonale o tym 

wie i wie Pan, że nie ma wyjścia takiego pracowniczego żeby nie przyjąć albo zrzec się 

wynagrodzenia. Niech się Pan zrzeknie swojego, bo pewnie ma Pan wyższe niż 

Prezydent Brejza. A druga rzecz nieprawdziwa to liczebność rad nadzorczych. Ja nie 

zajmuje się naszymi spółkami, nie jest to moje hobby, natomiast pan Radny Wroński 

doskonale wie, że rady nadzorcze w Inowrocławiu liczą tyle osób ile wymaga kodeks 

spółek handlowych i przepisy wykonawcze do tego. Słyszał Pan co mówiłem? No 

chyba nie. Z ramienia organu, który stanowi właściciela jest minimalna liczba osób, 

3 osoby są. Pozostałe dwie, tak jak nakazuje kodeks spółek to są przedstawiciele 

pracowników i tu nie ma żadnego przerostu. Kłamie Pan Panie Wroński i mam nadzieję, 

że to się nie przebije do opinii publicznej. 



 

 
 

- 8 - 

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia:  

Dziękuję Panu Przewodniczącemu za sprostowanie informacji nieprawdziwej, 

kłamliwej, nie pierwszej i niestety nie ostatniej. Boleję nad tym poziomem prowadzenia 

dyskusji z Panem Radnym Wrońskim, bo tak od lat trwa. Podaje nieprawdę z pewnym 

przekonaniem, a potem uważa, że nic się nie stało, a to on jest oczerniany podobno. Co 

do wynagrodzenia członków rad nadzorczych, chciałbym Panu przypomnieć jedynie, że 

nie mogą bezpłatnie pełnić swoich obowiązków. Takie prawo ustanowili w Polsce ci, 

którzy rządzą, są ponad nami, liczebność oczywiście jest minimalna w radach miejskich 

w Inowrocławiu w spółkach miejskich, w przeciwieństwie do spółek Skarbu Państwa do 

olbrzymich dochodów jakie osiągają członkowie rad nadzorczych, prezesi, zarządy, 

żeby nie wspomnieć o tym najbardziej znanym prezesie, którego nazwisko rozpoczyna 

się chyba na literę ,,O”. Rzeczywiście odeszliśmy dosyć daleko od spraw 

inowrocławskich, chciałbym powrócić do tego dobrego gestu. Inowrocławianie 

potrzebują pieniędzy na rozwój i my dzieląc te środki budżetu Miasta Inowrocławia na 

rozwój Miasta, na zapewnienie również realizacji podstawowych funkcji, utrzymania 

w tej chwili żeby nie zamykać basenów, stadionów, hal, nieograniczania 

funkcjonowania szkół, nieprzechodzenia na nauczanie hybrydowe ze względów na 

zimę, jaka ciężka nas czeka i tu potrzebujemy wsparcia i mądrych oraz roztropnych 

decyzji. Niezabierania Miastu Inowrocławiowi dochodów, a udzielanie wsparcia 

i dotacji na równych zasadach, jakie się udziela innym.  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zamykam punkt zapytania do projektu uchwały i dyskusja. Przystępujemy do 

głosowania wniosku. 
 

Głosowanie 8 – za wnioskiem radnego Wrońskiego, aby § 2 pkt 1 uchwały, otrzymał 

brzmienie ,,Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

wymiar określony w § 1 jest bezpłatne”. 
 

Wynik głosowania: za -  6, przeciw – 16, wstrzym. się – 0. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 10 do protokołu. 
 

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 
 

Przystępujemy do głosowania. 
 

Głosowanie 9 – za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych 

przez Miasto Inowrocław. 
 

Wynik głosowania: za -  16, przeciw – 5, wstrzym. się – 1. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 11 do protokołu. 
 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr LVI/516/2022 w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych 

przez Miasto Inowrocław. 
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Ad 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów członków 

Zarządu Osiedla ,,Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem przez Ogólne Zebranie Mieszkańców 

Osiedla ,,Uzdrowiskowe” rezygnacji z funkcji członka Zarządu Osiedla Pani Hanny 

Rydzik oraz objęciem przez nią funkcji Przewodniczącej Zarządu tegoż organu, a także 

złożeniem rezygnacji przez innego członka Zarządu Osiedla ,,Uzdrowiskowe”, 

konieczne jest uzupełnienie składu tego organu, aby mógł on prawidłowo działać. 

Wspominałem o tym na poprzedniej sesji, że ten organ nie może w tej chwili 

podejmować żadnych decyzji w związku z tymi brakami. Zarządzenie wyborów oraz 

wskazanie terminu, do którego powinny być one przeprowadzone należy, zgodnie ze 

Statutem Osiedla do Rady Miejskiej Inowrocławia.  
 

Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   

Nie było. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Zamykam punkt zapytania i dyskusja. Przystępujemy do głosowania. 
 

Głosowanie 10 – za podjęciem uchwały w sprawie zarządzenia wyborów członków 

Zarządu Osiedla ,,Uzdrowiskowe” w Inowrocławiu.   
 

Wynik głosowania: za -  22, przeciw – 0, wstrzym. się – 0. 
 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 12 do protokołu. 
 

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę nr LVI/517/2022 w sprawie rozpatrzenia 

skargi. 
 

Ad 11. Rozpatrzenie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr  WNK.IV.4130.I. 

30.2022.KB. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Wysoka Rado, w materiałach na sesję otrzymaliście Państwo pismo Wojewody wraz 

z załącznikami, w którym Wojewoda zwraca się z prośbą o zbadanie, czy przedmiotowe 

Zarządzenie Prezydenta Miasta wydane zostało zgodnie z regułami ustanowionymi 

przez Radę Miejską w uchwale Nr XXVII/283/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. 

Przypomnę, że Rada Miejska kontroluje działalność Prezydenta Miasta na podstawie 

uchwalanych przez siebie półrocznych planów pracy, w których ujmuje się również 

plany kontroli określające przedmiot, zakres kontroli, podmiot oraz termin jej 

przeprowadzenia. Co jest najistotniejsze, w uzasadnionych przypadkach na zlecenie 

Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna może podjąć czynności kontrolne nieprzewidziane 

w planie, o którym mówiłem przed chwilą. W związku z powyższym, aby dokonać 

takiej kontroli koniecznym staje się zlecenie Komisji tej kontroli przez Radę Miejską. 
 

Zapytania do projektu uchwały i dyskusja:   
 

Jan Gaj – Radny RMI: 

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Prezydencie, chciałbym zadać 

pytanie, bo na jutro była zaplanowana kontrola właśnie w Wydziale Oświaty i Sportu na 
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temat stypendiów, otrzymałem telefon od Pana Naczelnika Eichstaedta, że tej kontroli 

nie będzie i chciałbym zadać pytanie dlaczego, jeśli była zaplanowana?  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Proszę pytać Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ale to nie jest przedmiotem naszej 

debaty. Chodzi o zlecenie nowej kontroli, czy nowego zakresu. 
 

Głosowanie 11 – za zleceniem Komisji Rewizyjna Rady Miejskiej Inowrocławia, 

przeprowadzenie kontroli w zakresie wskazanym w piśmie Wojewody. 
 

Wynik głosowania: za -  18, przeciw – 3, wstrzym. się – 0. 
  

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik  nr 13 do protokołu. 
 

Ad 12. Wolne wnioski i informacje bieżące. 
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby przedstawić informacje lub złożyć wnioski 

dotyczące organizacji prac Rady i Komisji lub miejsca i czasu ważnych dla Miasta 

uroczystości lub imprez? (§ 40 ust. 1 Statutu Miasta).  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

Szanowni Państwo: 

Następną (roboczą) sesję przewiduję na dzień 24 października 2022 r. Materiały na 

sesję w statutowym terminie zostaną przesłane drogą elektroniczną na adresy e-mail. 

Kolejne sesje przewiduję na dzień 28 listopada oraz 19 grudnia. 
 

Jeszcze jedna informacja, część naszych Radnych brała udział w XII Mistrzostwach 

Polski Samorządowców w piłce nożnej, odbywało się to w dniach 23-24 września i miło 

mi poinformować Państwa, że w tym turnieju zajęli II miejsce, czego dokumentem jest 

medal, a Ci radni to Jarosław Kopeć i Patryk Kaźmierczak, natomiast byli wspomagani 

również pracownikami naszych podległych spółek i instytucji.  
 

Ad 13.  Zakończenie obrad.  
 

Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RMI: 

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

Inowrocławia.  
 

Sesja trwała od godz. 1000 do godz. 1040. 
 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Inowrocławia 
 

 /-/ Tomasz Marcinkowski 
Sekretarz obrad: 
 

/-/ Grzegorz Piński 
 

Protokółowała: /-/ Daria Górska 
 

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

Publicznej: bip.inowroclaw.pl  


