Protokół nr XL/18
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 27 marca 2018r.
VII kadencji

Miejsce posiedzenia: sala nr 4 Urzędu Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13

W dniu 27 marca 2018 roku o godzinie 9:10 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XL sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji,
którą zwołał i której przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski.
Ad. 1
Sprawy organizacyjne
- otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski otworzył obrady XL sesji Rady Miasta
Włocławek, witając Prezydenta Miasta – Pana Marka Wojtkowskiego, Zastępców Prezydenta
Miasta, zaproszonych gości, przedstawicieli mieszkańców, mediów, urzędników,
przedstawicieli służb mundurowych oraz radnych uczestniczących w obradach.
- stwierdzenie quorum
Po oficjalnym otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski
stwierdził, że na stan 25 radnych na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z listą
obecności 20 radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 27 marca br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XL sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
Lista osób uczestniczących w XL sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XXXIX
sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że w Biurze Rady Miasta
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta udostępniony był do wglądu projekt
protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która odbyła się w dniu
12 marca 2018 roku, z którym to protokołem radni mogli się zapoznać i wnieść ewentualne
uwagi. Nie zgłoszono uwag, poprawek i uzupełnień.
- zmiany do porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami o obradach sesji otrzymali porządek obrad. Przewodniczący Rady Miasta
zgłosił kilka wniosków o rozszerzenie porządku obrad. Zaproponował, aby w punkcie 11
dodać projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego
przez Gminę Miasto Włocławek na rzecz Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z
o.o. we Włocławku poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. wniosek. Za
wnioskiem głosowało 11 radnych.
W rezultacie dokonanego głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości.
Kolejną propozycją zmiany zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady Miasta był projekt
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018 roku zadań
na rzecz osób niepełnosprawnych.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za rozszerzeniem porządku
obrad o ww. projekt uchwały opowiedziało się 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się.
W rezultacie dokonanego głosowania wniosek uzyskał wymaganą większości.
Następną propozycją zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady Miasta było rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawskopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych
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wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za rozszerzeniem porządku
obrad o ww. projekt uchwały opowiedziało się 23 radnych przy braku głosów przeciwnych i
braku głosów wstrzymujących się.
W rezultacie dokonanego głosowania wniosek uzyskał wymaganą większości.
Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że przedmiotowe projekty uchwały uzyskały
opinie komisji stałych, zatem został spełniony wymóg § 55 Statutu Miasta.
Wobec braku innych zgłoszeń zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta radny
Rafał Sobolewski poinformował, że obrady XL sesji Rady Miasta będą realizowane według
zmienionego porządku obrad.
Ad. 2
Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski przedstawił Radzie Miasta informację z działalności
miasta w okresie międzysesyjnym, która obejmuje okres od 6 lutego 2018 roku do dnia 27
marca 2018 roku i przedstawia się następująco:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto 2 umowy dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie
mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miasto
Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek z
podziałem na 2 zadania”. W toku są postępowania m.in. na: „Oczyszczanie miasta w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie letnim i
zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, zamiatania mechanicznego ulic oraz
opróżniania koszy ulicznych, pojemników, transport i utylizacja padłych zwierząt” - na to
zadanie wpłynęła jedna oferta, komisja przetargowa wystąpiła z wnioskiem o wybór oferty
najkorzystniejszej. Kilkanaście postępowań jest w przygotowaniu. Chodzi m.in. o
następujące zadania: - Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Włocławek z podziałem
na 5 zadań, - Przebudowa ulicy Pustej na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Prostej, - Przebudowa
ulicy Brzegowej, - Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej oraz Rozbudowa
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod
urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11.
Wydział Inwestycji koordynuje zadania inwestycyjne z różnym stopniem zaawansowania
realizacji. Ponadto wydział na bieżąco wykonuje działania związane z przeglądami
gwarancyjnymi, podejmuje działania związane z usuwaniem awarii oraz zleca przewidziane
w ramach zadań inwestycyjnych opracowania dokumentacji.
W zakresie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego m.in.:
- w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz „Aktywny
Samorząd” do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesłano
wniosek o dofinansowanie m.in. na zakup samochodów dla Domu Pomocy Społecznej „Na
skarpie” i Szkoły Podstawowej nr 5, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
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- we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku i Starostwem Powiatowym
zorganizowano VIII Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych odbywający się pod
hasłem „Nie jestem wytworem okoliczności - jestem konsekwencją moich decyzji”. Finał
odbył się 22 marca w Centrum Kultury Browar B. W przeglądzie wzięło udział 5 grup.
- ogłoszono otwarty konkurs ofert Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Łączna wysokość
środków publicznych planowanych na realizację zadań objętych procedurą konkursową
wynosi 99 500,00 zł.
- realizując Uchwałę Rady Miasta Włocławek z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) miasta Włocławek” na lata 2016-2018, w drodze konkursu ofert dokonano
wyboru realizatora programu w 2018 r. 20 marca zawarta została umowa z Miejskim
Zespołem Opieki Zdrowotnej na kwotę 150 320 zł. Program będzie realizowany do 10
grudnia tego roku. Zaplanowano wykonanie szczepień u 383 dziewcząt ur. w 2006 r. oraz
doszczepienie II dawką 8 dziewcząt zaszczepionych w 2017 r., a także zorganizowanie
spotkań edukacyjnych dla dziewcząt i chłopców oraz rodziców.
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- zakończyły się ferie zimowe, podczas których we włocławskich placówkach zostały
zaplanowane półkolonie. Dzieci brały udział w zajęciach zorganizowanych w SP 2, SP 3, SP 5,
SP 7, SP 10 i SP 19. Uczestnicy półkolonii nie narzekali na nudę, ponieważ zaproponowano
im szeroki wachlarz zajęć, m. in. na lodowisku, w Multikinie, Międzyosiedlowym Basenie
Miejskim, Galerii Sztuki Współczesnej i innych instytucjach.
- 19 marca odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych z prezydent
Barbarą Moraczewską i dyrektor wydziału edukacji Agnieszką Białopiotrowicz w sprawach
organizacyjnych.
Do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w omawianym okresie
należało m.in.:
- przygotowanie i koordynacja miejskiej uroczystości pn. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” oraz przygotowanie Włocławskiego Jarmarku Wielkanocnego.
W zakresie działań Wydziału Rozwoju m.in.:
- w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie konkurs na
dotacje w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym 15 lutego złożony został wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię
zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół Nr
11”. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 450 tys. zł., przy dofinansowaniu ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 25.000 zł.
- uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektowi pn. „Budowa żłobka
integracyjnego na osiedlu Południe we Włocławku wraz z wyposażeniem”, przyznano
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 2 199 610 zł. Całkowita wartość projektu wynosi
6 700 000 zł.
W zakresie działań Wydziału Gospodarki Miejskiej m.in.:
- zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji
fontanny zlokalizowanej przy Teatrze Impresaryjnym w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Zagospodarowanie terenu na Placu Teatralnym przy Teatrze Impresaryjnym".
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W okresie międzysesyjnym w Wydziale Środowiska m.in.
- przygotowano i przesłano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi na terenie Gminy Miasto Włocławek w ramach programu EKOpiec2018.
W ramach informacji międzysesyjnej Biuro Sportu i Turystyki informuje, że przeprowadziło
procedurę przyznania nagród i wyróżnień prezydenta za osiągnięte wyniki sportowe
zawodników i trenerów w roku 2017. Jednocześnie, wzorem ubiegłego roku, przedstawiciele
środowiska sportowego mogli wskazać kandydata do wyróżnienia tytułem Mecenasa
Włocławskiego Sportu, czyli sponsora (osoby/firmy/instytucji), której wsparcie finansowe
pozwala realizować sportowe cele włocławskich klubów.
W zakresie działań Centrum Obsługi Inwestora 6 marca przedstawiciele Centrum
uczestniczyli w Warszawie w Konferencji pn.: „Centra usług biznesowych”, zorganizowanej
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Pracownicy COI spotkali się z
przedstawicielami organizacji zrzeszającej największych inwestorów z branży centrów usług
biznesowych oraz ekspertami zajmującymi się umiędzynarodowieniem uczelni wyższych. W
wyniku nawiązanej współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii Centrum
Obsługi Inwestora przygotowało dla ministerstwa analizę sytuacji miasta Włocławek pod
kątem inwestorów z branży centrów usług biznesowych.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że otwiera dyskusję nad
zagadnieniami dotyczącymi przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji między
sesyjnej.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Ja mam pierwsze pytanie
do Pana Prezydenta, wynikające z faktu, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła naszą
uchwałę związaną z Wieloletnią Prognozą Finansową chciałbym zapytać, czy w tym czasie do
dnia dzisiejszego od początku roku zaciągał Pan jakieś zobowiązania finansowe, które
wynikają z par. 4 tejże uchwały o WPF. Ja nie oczekuję tej odpowiedzi teraz, ale chciałbym,
aby ona została udzielona”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Damian Chełminiak. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, chciałbym zapytać Pana Prezydenta czy już został rozliczony budżet za 2017 rok, a
odnoszę się dlatego do tego konkretnego pytania, bowiem kiedy składaliśmy propozycje do
budżetu na transport publiczny, Pan Prezydent obiecał, że jak zostanie rozliczony to na
marcowej sesji stanie te 800 tysięcy bądź 1.000.000 złotych dla transportu publicznego. Tak
jak wcześniej też przedstawiałem, Pani Skarbnik pomyliła się też w swoich wyliczeniach,
bowiem zakładała dochody na poziomie 6 mln. zł. za bilety, wyszło 838 tys. więcej.
Natomiast na komunikację miejską przeznaczono równie mało pieniędzy, co w latach
ubiegłych i ten wozokilometr jest niewystarczający, mieszkańcy zwracają się do radnych o
kolejne połączenia, jednak z racji tak niskiego wozokilometra nie jesteśmy w stanie sprostać
potrzebom mieszkańców, co nie pozwala również dokończyć poprawnie audytu jeszcze na
trzech kolejnych liniach. A więc ta zmiana, którą Pan obiecał mieszkańcom na marcowej sesji
dobrze byłoby, aby stanęła na kolejnej. No i jeszcze jedno pytanie kiedy będzie ogłoszony
przetarg na autobusy elektryczne, bowiem nowa ustawa z dnia 18 stycznia o elektro
mobilności już mobilizuje wszystkie miasta w Polsce do tego, żeby kupowały autobusy
elektryczne i do 2025 20% taboru musi stanowić autobusy elektryczne, więc wiele czasu nie
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zostało i zarówno ta władza jak i kolejna po wyborach będzie się musiała poważnie zmierzyć
z transportem publicznym więc Państwo moglibyście już też nakreślić kierunek na kolejne
lata jak transport publiczny ma funkcjonować w naszym mieście, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Przypominam, że w tym
punkcie zadajemy pytania dotyczące informacji Prezydenta i proszę o zadawanie krótkich,
zwięzłych pytań”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Chmielewski. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący tak jak
Pan prosił, krótkie zwięzłe pytania do Prezydenta. Pierwsze pytanie dotyczące hali OSiR,
mogliśmy od ostatniej sesji zaobserwować pewne rzeczy wydania 10 mln. zł. na halę OSiR, ja
chciałbym zapytać Pana Prezydenta czy Pan Prezydent zamierza coś zmienić może w
procedurze, która powinna obowiązywać w mieście dotycząca odbioru końcowego
inwestycji miejskich, bo to, że protokół końcowy jest bez uwag, a można gołym okiem
zauważyć usterki, które są i wypowiedź Pana Prezydenta, że jak jest inwestycja za 10 mln. zł.
to muszą być usterki to jest dla mnie skandal i myślę, że powinien Pan jakieś wnioski
wyciągnąć i chciałbym zadać pytanie czy w związku z tym zostały podjęte jakieś kroki czy
została zmieniona jakaś procedura dotycząca odbiorów końcowych, czy Pan Prezydent
wyciągnął wnioski na sam koniec, to jest pierwsze pytanie, drugie Panie Prezydencie,
właściwie to nie będzie pytanie, to będzie apel. Wczoraj miało miejsce posiedzenie Komisji
Doraźnej ds. studium – my jako radni opiniowaliśmy wczoraj wnioski, które wpłynęły do
sklepów wielkopowierzchniowych i ze zdziwieniem zaobserwowaliśmy, że wpłynął wniosek z
Centrum Obsługi Inwestora gdzie poproszono nowego kierownika tego Centrum, który nie
potrafił nam odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące tegoż przedsięwzięcia i
chciałbym zapytać Pana Prezydenta czy coś w tej materii się zmieniło jeżeli chodzi o Pańską
wypowiedź, wypowiedź marszałka również dotyczącą budowy w naszym mieście centrum
przesiadkowego jeżeli chodzi o kwestię dworca autobusowego, bo taki wniosek przez COI
wpłynął odnośnie budowy galerii handlowej właśnie na części powierzchni dotyczącej
dworca autobusowego i proszę Pana Prezydenta, aby Pan Prezydent się w tej materii
wypowiedział. Następna Komisja jest za 2 tygodnie w poniedziałek wtedy to Centrum
Obsługi ma się wypowiedzieć na ten temat, czy podtrzymuje swój wniosek czy nie. Może
byśmy się dowiedzieli od Pana Prezydenta jakie jest zdanie Pana, co innego mówicie w
lutym, co innego mówicie w marcu czy coś w tej materii się wydarzyło, dziękuję”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Rozumiem, że jedyny
supermarket, który będzie otwarty w niedzielę, to będzie supermarket miasta Panie
Prezydencie”.
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni
Państwo, mam jedno pytanie, w okresie międzysesyjnym Panie Prezydencie przydzieliliśmy
środki dla organizacji pozarządowych w zakresie tematyki sportowej i kulturalnej i wszystko
ładnie przebiegło organizacje otrzymały z resztą byłem sam głosem doradczym tej komisji.
Ale nie o to chcę pytać wracam do wydarzenia, które miało miejsce na sesji Rady Miasta pod
koniec zeszłego roku, kiedy dostaliśmy do zaopiniowania projekt uchwały o współpracy z
organizacjami pozarządowymi. Jak Pan dobrze pamięta służby Pana przygotowały w
pewnym sensie wadliwy, kłamliwy projekt uchwały ze względu na to, że w uzasadnieniu była
napisana nieprawda, że ten projekt uchwały był konsultowany z Miejską Radą Pożytku
Publicznego. Z informacji, które do mnie na dzień dzisiejszy docierają, jeden z członków
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Miejskiej Rady Pożytku Publicznego kwestionował ważność tej uchwały, nie wiem, czy złożył
skargę do władz miasta. Ja tutaj mam do Pana Prezydenta pytanie, co w tym aspekcie
mógłby Pan nam powiedzieć, czy istnieje zagrożenie czy ta uchwała, którą przyjęliśmy
poprzednio, czyli o współpracy z organizacjami, warunkiem dalszego działania, jeśli chodzi o
środki finansowe dla organizacji pozarządowych istnieje niebezpieczeństwo unieważnienia
tej uchwały ze względu na to, że nie była ona konsultowana z Miejską Radą Pożytku
Publicznego, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski. „Panie
Przewodniczący, Panie Prezydencie jako przedstawiciel spółek miejskich mam do Pana
pytania, ponieważ nie będę pytał Pana Prezesa Spółki, ponieważ Pan Prezes Spółki nie
podlega bezpośrednio radnym i mam tą wiedzę i będę pytał Pana, ponieważ dostałem
odpowiedź właściwie nie od Pana Prezesa, gdzie Pan Prezes był pytany na sesji Rady Miasta,
lecz od prokurentów, nie podpisał się Pan Prezes pod tymi odpowiedziami, na które tak
naprawdę nie dostaliśmy odpowiedzi. Ja tylko kilka punktów zapytam się Pana Prezydenta,
ponieważ akurat tutaj mogę. Jeżeli chodzi o wyjazdy służbowe, prokurenci, może Pan
Prezes, w związku z wieloletnim zaniedbaniem poprzedniego Zarządu Spółki w zakresie
inwestycji Zarząd stosował politykę niedopuszczania pracowników do różnych rodzajów
form kształcenia i zdobywania wiedzy, zatem Zarząd Spółki nie podziela opinii wyrażonej w
trakcie sesji Rady Miasta Włocławek w tym zakresie, więc nie interesuje Zarząd Spółki to, co
radni pytali. Panie Prezydencie, dlatego pytam Pana, taką dostałem odpowiedź od Zarządu
Spółki. Pytałem też odnośnie środków pieniężnych na koniec okresu 2014/2015 i tu już
kompletnie się mi nic nie zgadza, ponieważ na 30.04.2014 było 10 mln. zł. tutaj Zarząd Spółki
mówi, że ma 11 mln. co prawda mówi o grudniu, następnie ma 11 potem 9 i następnie ma 9
i tu jest największe zaskoczenie dla mnie Panie Prezydencie, ponieważ na 31 grudnia 2017
rok Zarząd Spółki wykazuje, że ma 17 mln. zł. na koncie. Z 9 mln. – 17 mln. a zatem jest
pytanie po co kredyt, skoro mają 17 mln. zł. na koncie to po co brać kredyt na inwestycję na
Michelin, niezrozumiałe jest to dla mnie kompletnie. Informuję Pana jaką dostałem
odpowiedź. Pytałem też o ciepło systemowe Panie Prezydencie, Zarząd Spółki znowu
odpowiada, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Włocławek jest członkiem Izby
od 1 września i płaci 16 tys. zł. i teraz jest pytanie czy płaci na to, że jest członkiem Izby czy
za to, że ciepło systemowe pokazuje się co miesiąc w naszej telewizji i w radio, bo nie
dostałem odpowiedzi na to pytanie. Ja rozumiem, że chyba tutaj 16 tyś. płaci się po to, że się
wpisało, bo jeżeli się wpisało to wiemy, ale pytanie, ile jeszcze co miesiąc się płaci i po co to
w ogóle jest potrzebne. Więc Panie Prezydencie też nie dostałem na to odpowiedzi,
lakoniczna odpowiedź. Następne pytanie moje były które kompletnie nie ma tu umieszczone
w tym odpisie, cały czas się pytam, gdzie jest ten samochód, który został zakupiony w MPEC,
a więc ta Toyota RAV 4, nie ma kompletnie żadnej odpowiedzi, jeżeli chodzi o ten
samochód. Nie dostałem też odpowiedzi w jakim celu powstała specjalna komórka o nazwie
Biuro Zarządu – skoro Zarząd jest jednoosobowy, nie mam na to też odpowiedzi, dlatego się
pytam Pana Prezydenta. Następne pytanie – w jakim celu dział ochrony środowiska i kontroli
jakości podlega dyrektorowi ds. technicznych, jeśli zobowiązany jest do kontrolowania jego
działalności, podlega sam pod siebie, nie można sprawdzać. I nie dostałem też odpowiedzi,
dlaczego w latach 2015-2016 zaniechano budowy 7 km. bocznicy kolejowej, gdzie było
zagwarantowane na to 31 tyś. zł. wydano na to tylko 1000 zł. Cały czas nie mam odpowiedzi
Panie Prezydencie, dlatego też pytam Pana, Pan Prezes się nie podpisuje tylko prokurenci się
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podpisują więc jak coś jest nie tak to nie ja tylko prokurenci. Ja bym prosił niech się Pan
Prezydent podpisze pod tym będzie wiadomo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo Radni, ja mam pytanie do Pana Prezydenta w zakresie międzysesyjnym, a
mianowicie na stronie internetowej ogłosił Pan zamówienie publiczne pn. Budowa drogi
dojazdowej w ramach zadania budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcję
placówek opiekuńczo-wychowawczych czternastek. Z opisu tego przedmiotu zamówienia
przeczytałem, że to jest bardzo szerokie, duże zadanie, bardzo obszerne, bardzo duży zakres.
W związku z tym mam pytanie z jakiego rozdziału, paragrafu zamierza Pan to zrealizować i
sfinansować, dwa poproszę o wartość szacunkową przedmiotu zamówienia orientacyjne,
ponieważ wiemy jakie mamy środki na „14”, ja prosiłem wcześniej, żeby się zastanowić, czy
będziemy realizować”14” przy ul. Łubnej, bo mamy termin do 2021, już wydaliśmy 250 tys.
zł. na „14” związane z odwodnieniem w związku z tym proszę o udzielenie informacji czy
nam starczy, z jakiego rozdziału, paragrafu. I drugie pytanie mam odnośnie hali OSiR,
ponieważ co sesję pytałem, czy w protokole odbioru, proszę o jednoznaczną odpowiedź, Pan
Dyrektor Andrzej Walczak jako użytkownik podpisał protokół bez usterek, czy w trakcie
odbioru zgłaszał usterki jako użytkownik czy nie, tylko to jedno proszę, ponieważ uważam,
że to użytkownik powinien najwięcej tutaj wnieść jeżeli były usterki, najwięcej może nie
protestować, ale zgłaszać bo on będzie użytkować to, czy zadanie zostało rozliczone
finansowo Pani Prezydent i wiemy, że nie zostało wykonane w terminie czy Pan jako
zamawiający podpisywał umowę , zostały naliczone odsetki wykonawcy, jeśli tak to w jakiej
wysokości, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Andrzej Kowalski. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni
Państwo Radni ja chciałbym w króciutkiej informacji uzupełnić wypowiedź Pana Prezydenta,
ponieważ może Panu Prezydentowi umknęło, ale wczoraj został otworzony ośrodek
koordynacyjno-edukacyjno-terapeutyczny w ZS nr 3, jest to bardzo ważny ośrodek, ze
względu na to, że po raz pierwszy zostały uruchomione środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej na kwotę prawie 800 tys. zł. jest do Program „Za życiem”, który będzie
wspomagał dzieci, które mają przypisane wczesne wspomaganie rozwoju. Chciałbym
powiedzieć Panie Prezydencie, że jest bardzo ważne, ponieważ ZS nr 3 ma wyjątkowych
specjalistów i ta pomoc, która będzie udzielana dzieciom akurat w dobre ręce trafiła. A taka
osobista dygresja, chciałbym podziękować Pani Prezydent Moraczewskiej za osobiste
zaangażowanie właśnie w ten projekt, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska. „Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo
Radni, Szanowni zaproszeni goście, Panie Prezydencie problem remontu mostu i ul.
Grodzkiej, więc króciutko, mieszkańcy oczekują, że zwiększy Pan nadzór nad pracami,
zwłaszcza jeżeli chodzi o ul. Grodzką. Jest w tej chwili tam wahadło, bardzo uciążliwa
sprawa, Państwo wiecie, że zdarzają się kosmiczne korki, jeżeli chodzi o most i Grodzką,
trudne sprawy czasem jakieś kolizję, mieszkańcy życzą sobie, aby Pan Prezydent zwiększył
nadzór, aby odcinek, który jest przejezdny przy ul. Grodzkiej, jeżeli chodzi o to wahadło,
żeby zabezpieczać na bieżąco za każdym razem nawierzchnię, niwelować tzw. dziury, żeby
samochody mogły przemieszczać się bezpiecznie, ale też nadzór nad tzw. bhp dla
pracujących tam ludzi, którzy pracują przy tym remoncie, obsługują maszyny ponieważ sama
widziałam jak swobodnie pozwolę sobie powiedzieć zachowują się osoby tam pracujące,
dobrze, że do tej pory nikomu nic się nie stało. Bywa, że samochody przejeżdżają w tym
momencie pracuje jakaś maszyna i zajmuje ten pas ruchu, który jest w tej chwili przejezdny.
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Proszę również pamiętać i na to zwrócić uwagę o chodniki, rok szkolny trwa, dzieci zmagają
się z problemem bezpiecznego przemieszczania się do szkoły i mieszkańcy do swobodnego
przemieszczania się ulicami i chodnikami osiedla, bardzo proszę. I pytanie Panie
Prezydencie, czy planuje Pan czy jest możliwość, aby na czas świąt wstrzymać prace na
moście i na ulicy Grodzkiej, żeby swobodnie mogli przemieszczać się mieszkańcy chociażby
w tym krótkim czasie przedświątecznym, świątecznym i poświątecznym, bardzo proszę o
odpowiedź, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
jakkolwiek dosyć długo mnie nie było, to sprawa MPEC jest dla mnie ważna i informacja,
którą złożył Pan Prezes można zaliczyć jako nie do przyjęcia, tak jak informacja, która nie
została przyjęta podczas pobytu na tej sali Pana Prezesa i złożenia informacji o działalności
MPEC. Panie Prezydencie, Pan na jednej z sesji nie odpowiedział na moje pytanie jaki był i
jest cel rzeczywisty i proszę to wreszcie ujawnić powołania nowej spółki pomiędzy MPEC a
Saniko. To co napisał Pan Prezes w tym piśmie dla radnych o działalności MPEC, można
potraktować z najwyższym zdziwieniem o ile nie z innymi odczuciami, a mianowicie
wszystkie zadania oczyszczania miasta, zbieranie odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych,
utrzymanie porządku, utrzymanie zieleni to są zadania, które wymienił w tym, że piśmie
odnośnie spółki Pan Prezes MPEC. Bardzo proszę o wyjaśnienie mieszkańcom czy spółka
Saniko przerzuciła część swoich obowiązków w utrzymaniu porządku w mieście odnośnie
odpadów najróżniejszych przejął te obowiązki MPEC. A jeżeli jest to zupełnie inny cel to
wreszcie proszę prosto i wyraźnie to powiedzieć, a nie taki kamuflaż, który stosuje Prezes
MPEC. Bo albo MPEC będzie utrzymywał zieleń a Saniko będzie nas ocieplać, albo jest
zupełnie coś innego na rzeczy i mieszkańcy muszą to wiedzieć a nie takie zaciemnianie istoty
powstania tego nowego organizmu. Jest to bardzo bulwersująca sprawa, dziękuję”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Hupało. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Szanowni
Państwo Radni i zgromadzeni mieszkańcy, ja miałem w tym punkcie, który odnosił się
oczywiście do zadań, które wykonał Prezydent w okresie międzysesyjnym nie zadawać
pytań, miało to być pytanie Klubu radnych SLD w innym miejscu myślę, że w wolnych
głosach, ale wszyscy Państwo pytacie o prezesów, pytacie o powstałe spółki i inne rzeczy,
które funkcjonują już dużo wcześniej, więc zadam pytanie Panu Prezydentowi w imieniu
Klubu radnych SLD. Czy prawdą jest to, że Pan Prezydent planuje zatrudnić
Przewodniczącego Rady Miasta Rafała Sobolewskiego w jednej ze spółek naszego miasta,
jeśli tak jest to proszę, aby Pan się wyraźnie do tego ustosunkował. Natomiast mówię
wyraźnie, że Klub radnych SLD sprzeciwia się takiemu działaniu, bo chcę powiedzieć, że
będzie Pan autoryzował pewne działania, które nie są związane z etyką wypełniania
mandatu radnego. Więcej na ten temat nie będę mówił, ale proszę Pana o ustosunkowanie
się do tego pytania, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski. „Panie radny przede wszystkim
trzeba było zadać pytani mi, czy ja chcę podjąć takie zatrudnienie a nie wypuszczać takie
informacje, które są bezsensowne. Ale ja nie udzielę Panu następnym razem głosu, jeżeli
Pan będzie mówił takie pierdoły. Proszę podać przykład, kiedy łamię prawo, proszę podać to
na piśmie”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała Pani radna Katarzyna Zarębska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo, Szanowni goście, ja bym chciała tutaj odnieść się do słów Pana radnego
Jarosława Chmielewskiego. Panie radny Chmielewski ja też jestem członkiem Zespołu
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Doradczego ds. zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek. W dniu wczorajszym
odbyło się takie posiedzenie Zespołu, ale my uczestniczyliśmy w dwóch różnych
posiedzeniach tego Zespołu. Bo w dniu wczorajszym byli przedstawiciele Centrum Obsługi
Inwestora, którzy wyczerpująco przedstawili informację nt. wniosku złożonego tylko
przypomnę, że ten wniosek został złożony w październiku przez kierownika Zarębę, a my
wczoraj, czyli w marcu dopiero debatowaliśmy, dyskutowaliśmy na temat tego wniosku,
więc od października do miesiąca marca nic w tym zakresie nasz Zespół nie zrobił, dziękuję
bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Dobrze, że jeszcze nie ma
jednej osoby zatrudnionej z tej rodziny, bo wtedy więcej głosów byśmy mieli, jeśli chodzi o
obronę prac urzędników w tym zakresie”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka
Rado, najpierw dwa słowa do Pana Przewodniczącego, ja się zgłaszałem, tylko Pan
notorycznie nie widzi moich zgłoszeń, tak było na ostatniej sesji, i jeszcze na poprzedniej
sesji, kiedy zgłaszałem się do ważnej i istotnej dyskusji dotyczącej budżetu i finansów
naszych mieszkańców, a Pan albo zamyka dyskusję, albo nie widzi tak jak przed chwilą
mimo, że za stołem prezydialnym siedzi nie tylko Pan i Panu podpowiadają, więc to
rozumiem, że jakieś osobiste ma Pan kompleksy, ale to już jest Pana sprawa nie moja.
Wracając do sytuacji z wczorajszego Zespołu Doradczego to tak naprawdę to ja bym tak do
końca nie bronił tej kwestii, bo faktem jest, że Centrum Obsługi Inwestora złożyło wniosek w
którym nie potrafiło uzasadnić swojej koncepcji i niezależnie od tego czy to jest wniosek
poprzedniego kierownika czy obecnego kierownika, ja rozumiem, że m.in. przez takie
wnioski poprzedni kierownik przestał być tym kierownikiem i być może to jest krok w
dobrym kierunku, bo jeżeli byśmy mieli poddać analizie efekty działalności poprzedniego
kierownika COI to chyba byłaby to nienajlepsza laurka, więc ja mam dużą nadzieję związaną
ze zmianą tego kierownika i z faktem, że będzie nowa osoba i być może będzie miała pomysł
jak to Centrum ma funkcjonować a przede wszystkim jak ma sprawić, że nasze miasto
gospodarczo stanie na nogi . Gdyby było tak jak mówiła przed chwilą Pani radna, że było to
wyjaśnione w sposób oczywisty i nie pozostawiając żadnych wątpliwości to nie
odkładalibyśmy naszej decyzji o 2 tygodnie. Jednak prawda jest taka, że daliśmy trochę
czasu na to, żeby COI zrozumiało, co poprzedni autor miał na myśli składając ten wniosek a
po drugie, żebyśmy my z czystym sumieniem mogli podjąć decyzję. A decyzja i zagadnienie
są niezwykle ciekawe i interesujące stąd też tak delikatnie do tematu podchodzimy, bo
wniosek dotyczył objęciem w studium terenu znajdującego się przy dworcu, obszarem
przeznaczonym dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, czyli docelowo
rozumiem, że taka była idea autora, że na tym terenie miałaby powstać być może jakaś
galeria w powiązaniu oczywiście z usługami publicznymi. Wątpliwości, które się wczoraj
pojawiły na tym Zespole ….
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Panie radny czy to jest
pytanie, ja nie chcę Panu przerywać, ale naprawdę Pan nie rozumie chyba treści tego
punktu, to jest pytanie do Prezydenta dotyczące informacji, którą złożył w okresie
międzysesyjnym a nie swobodna wypowiedź na temat tego, co się Panu wydaje, co się
powinno wydarzyć w pewnych częściach miasta”. (wypowiedź dosłowna).
Ponownie głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Przewodniczący niech się Pan wykaże
odrobiną cierpliwości zaraz dojdę do pointy, zdaje się, że Statut określa ramy czasowe w
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których mogę zadawać pytanie i zdaje się, że tych ram czasowych nie przekroczyłem…”
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Właśnie przekroczył Pan
te ramy czasowe także proszę zmierzać do pointy”. (wypowiedź dosłowna).
Ponownie głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Wracając do wątku, Pan Przewodniczący jest
niecierpliwy, znany jest z tego, że dużo nie lubi pracować, natomiast ja chciałbym
dowiedzieć się konkretnie od Prezydenta, bo być może jest jakiś inwestor, który chciałby
zainwestować na tym terenie, jeżeli tak to byłaby ważna i kluczowa informacja dla naszego
Zespołu, żeby podjąć tą decyzję i być może ten teren, który został we wniosku wskazany jest
terenem zbyt ostrożnie wskazanym , dlatego, że teren ten został zaznaczony na placu
manewrowym dzisiejszego PKS-u , być może we wniosku należałoby go rozciągnąć, aż do ul.
Miłej i wtedy zresztą takie koncepcje się od czasu do czasu w naszym mieście pojawiają,
żeby tą funkcję publiczną z komercyjną połączyć i taki większy obiekt wielkopowierzchniowy
mógłby na tym terenie powstać. Pytanie tak jak powiedziałem tak jak zadałem dotyczy czy
jest zainteresowanie tym terenem prywatnych inwestorów, jeżeli nie ma to być może cały
wniosek staje się bezprzedmiotowy, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Miałem nie stosować
takich osobistych wypowiedzi, ale chcę zaznaczyć tylko jedną rzecz, wypowiedź Pana
Jarosława Hupało i Kukuckiego była bardzo mijająca się z prawdą. Chciałem powiedzieć
Państwu i Panom przede wszystkim, że większość decyzji na tej sali podejmują radni Rady
Miasta Włocławek nie Przewodniczący sam. To radni przegłosowują przerwy, to radni
przegłosowują zakończenie dyskusji, radni też przegłosowują wreszcie w większości
porządek obrad i same uchwały. To wreszcie radni Panie Kukucki w większości zadecydowali,
żeby odwołać Pana z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek i to oni w większości
zdecydowali, żeby Pan nie prowadził tych obrad. W związku z czym, jeśli ktoś miałby leczyć
kompleksy to chyba bardziej Pan niż ja, także proszę o tym pamiętać”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrała radna Agnieszka Chmielewska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo Radni, Pan Przewodniczący wywołał mnie do odpowiedzi i początkowo
nie zamierzałam zabierać głosu, natomiast chciałabym prosić Pana Prezydenta, jeżeli chodzi
o remont ulicy Grodzkiej, nie jest to pytanie, ponieważ dynamika prac rzeczywiście od
jakiegoś czasu jest bardzo intensywna, prosiłabym, żeby rzeczywiście dopilnować, żeby była
ona taka do końca. Dziękuję Pani Prezydent Magdalenie Korpolak-Komorowskiej za osobiste
zaangażowanie i dopilnowanie tej dynamiki prac. W tej chwili pracują dwie ekipy, od 1
kwietnia wchodzi jeszcze trzecia, więc sytuacja będzie dość trudna, dodatkowo remont
mostu. I tutaj moja prośba do Pana Prezydenta, żeby te odcinki na moście, jeżeli będzie
wymagała tego technika prac były wydłużane nie w okresie kiedy jest największa
intensywność ruchu w godzinach szczytu bo czasami te prace wymagają przedłużenia tych
umownych 150 metrów, żeby tych przesunięć dokonywać w nocy, nie w okresie szczytu
ponieważ jest wtedy mnóstwo skarg mieszkańców i przejazd przez most jest bardzo
utrudniony, to taka moja prośba i jeszcze raz bardzo dziękuję za to wzmożenie nadzoru na
Grodzkiej i tą intensywną dynamikę prac i ta druga prośba, żeby dopilnować, żeby tak było,
żeby te ekipy się wzajemnie ze sobą sprężały i tak dobrze ze sobą współpracowały jak do tej
pory, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Stanisław Krzemieniewski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no
musiałem się odezwać, bo ja walczyłem o tą Grodzką proszę Państwa, no a teraz ma
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Prezydent problemy z tą Grodzką cały czas. Bym chciał, żeby ta Grodzka była zrobiona jak się
należy, od samego początku powinien być zrobiony dobry plan a nie te poprawki itd. I bym
prosił radnych, bo mówią o tym moście itd. A ja bym miał prośbę do Pana Komendanta
Policji, tutaj jest na sali, żeby też zwrócił uwagę jak są korki np. w sobotę lub w niedzielę a
ludzie już nie kierują ruchem w tych dniach na moście, żeby Policja też się włączyła i wysłała
patrol, żeby ten ruch odblokowała, jeżeli jest nasilony itd. dziękuję bardzo”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
zaproszeni Goście, postaram się udzielić odpowiedzi na pytania, które tutaj padły, bardzo
dziękuję Państwu Radnym za te pytania, bo jak mniemam są one wyrazem troski o realizację
wielu zadań na terenie miasta, które z urzędu nadzorujemy i inicjujemy. Natomiast jeśli
Państwo pozwolą zanim przejdę do udzielania konkretnych odpowiedzi bądź w niektórych
sprawach poproszę moich zastępców, chciałbym jeszcze swoją opinię wyrazić na temat tego
głosowania, które się odbyło przy okazji rozszerzenia porządku obrad, a chodzi mi tutaj
bardzo konkretnie o umowę wsparcia, która nie zyskała akceptacji Państwa Radnych i nie
została ona włączona do programu tej sesji. Bardzo żałuję drodzy Państwo, że tak się stało,
bo jest to niezwykle ważny projekt społeczny dla naszego miasta, ja wiem, że ten proces
trwał dość długo, ale był on wynikiem przede wszystkim naszej troski, żeby ta umowa była
jak najkorzystniejsza dla naszego miasta, negocjacje z bankiem trwały bardzo długo i dlatego
teraz dopiero byliśmy w stanie przedstawić tą ostateczną jej wersję. Dlatego też ta uchwała
dotycząca tej umowy wsparcia była i jest nam niezwykle potrzebna, żebyśmy mogli
rozpocząć budownictwo mieszkaniowe we Włocławku. Ja oczywiście będę konsekwentny i
będę projekt tej uchwały składał, tym bardziej, że chcę przypomnieć, że w piątek odbyła się
komisja finansów, która zaakceptowała projekt tej uchwały i tutaj nie było większej dyskusji i
Państwo Radni wyrazili akceptację i dlatego powiem szczerze jestem bardzo zdziwiony i
uważam, że bardzo źle się stało i chcę też powiedzieć, że warto byłoby mówić też
mieszkańcom i tym setkom osób oczekujących dlaczego tak się stało, my od strony
formalno-prawnej i od strony finansowej jesteśmy gotowi, natomiast my nie możemy
podejmować żadnych uchwał, które tworzą zobowiązania miasta bez akceptacji Rady
Miasta. Dlatego też bardzo proszę o przemyślenie tej kwestii i włączenie projektu tej
uchwały na najbliższej sesji, bo niestety czas płynie, miesiące nam uciekają, jak Państwo
wiedzą musieliśmy unieważnić jeden przetarg, dlatego też cały czas czekamy na Państwa
decyzję. Ustosunkowując się do Państwa pytań – Pan radny Damian Chełminiak, chcę
powiedzieć, że rozliczenie budżetu za 2017 rok będzie miało miejsce z końcem marca tego
roku i jak będziemy mieli to rozliczenie to oczywiście będziemy dyskutować nad kwestią
zwiększenia dotacji dla MPK, mam świadomość tego, że stawka za tzw. wozokilometry w
naszym mieście jest stosunkowo niska, dlatego też podjęliśmy taką decyzje dbając o stan
finansów miasta, mam tą świadomość, że to wsparcie i zwiększenie dotacji jest cały czas
potrzebne. Jeśli chodzi o autobusy elektryczne i przetarg to pragnę Wysoką Radę
poinformować, że obecnie specyfikacja przetargowa jest w Biurze Zamówień Publicznych i
jak tylko zostanie ona zaakceptowana, ten przetarg zostanie ogłoszony. Pan radny Jarosław
Chmielewski pyta o bardzo ważną dla nas kwestię remontu i modernizacji hali OSiR czy
zmienić procedurę w kwestii odbiorów, rzeczywiście rozważamy, aczkolwiek ja jeszcze chcę
powiedzieć i oczywiście nie odżegnuję się od swoich słów, że dla nas te usterki, które
wystąpiły mają charakter jednostkowy i w skali całego procesu inwestycyjnego są one
niezwykle istotne, jeśli ktoś z Państwa Radnych ma wątpliwości serdecznie zapraszam do
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wyremontowanej hali OSiR, ostatnio odbyło się tam przedstawienie jednego z kabaretów,
myślę, że pełna widownia i mieszkańcy, którzy tam przyszli sami mogli zobaczyć ostateczny
efekt, zresztą po tym cyklu materiałów medialnych my przygotowujemy, nie chcemy
oczywiście organizować uroczystego otwarcia bo to nie o to chodzi, ale chcemy
zorganizować dni otwarte w hali OSiR, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się z ostatecznym
efektem i wyrobić sobie opinię oglądając ten stan ostateczny. A zatem jeśli ktoś z Państwa
chciałby odwiedzić to oczywiście serdecznie zapraszam , uważam, że efekt jest imponujący,
niekiedy tak to bywa w samorządzie, że trzeba wybrać lepszą koncepcję, my rozważaliśmy ,
też głosy padały na tej sali, że lepiej byłoby ta halę całkowicie wyburzyć, być może i basen
wyburzyć, natomiast ja cały czas powtarzam, że w momencie, kiedy dochodzimy do zimnej
kalkulacji finansowej to podejmujemy decyzje przede wszystkim w dbałości o budżet miasta,
bo chcę jeszcze raz powtórzyć, że wyburzenie tej hali to też jest określony koszt szacowany
na ok. 5 mln. zł. z utylizacją, także Państwo mogą sobie wyobrazić, że ten koszt wystawienia
nowego obiektu byłby nieporównywalnie wyższy od tego który został przeprowadzony. Jeśli
chodzi o sprawę dworca autobusowego i zawirowań związanych z wnioskiem Centrum
Obsługi Inwestora, to ja co najmniej pół roku temu spotkałem się z inwestorem prywatnym,
kiedy my rzeczywiście zastanawialiśmy się, co dalej z dworcem PKP/PKS, tak jak
powiedziałem ja też poważnie rozważałem wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o
komercjalizację tego terenu i niestety wzięcie na barki miasta i budżetu miasta tej
inwestycji. Dlatego też szukaliśmy innych rozwiązań z komercjalizacją włącznie i rozmowami
z inwestorami prywatnymi, którzy rzeczywiście zgłosili się do Włocławka i przedstawili
projekt inwestycji na dworcu w oparciu o środki prywatne. Taka rozmowa się odbyła,
wniosek został złożony do COI i w tej chwili toczy się standardowa procedura, my cały czas
nie ukrywam czekamy na ostateczną decyzję władz PKP/PLK w sprawie budowy nowego
dworca, mamy już zapewnienie, zresztą Pan Przewodniczący Chmielewski doskonale wie, bo
tym tematem się bardzo interesuje, nie ukrywam, że ja w tej kwestii oczekuję wsparcia Pana
Przewodniczącego Chmielewskiego, którego przecież partia w tej chwili tworzy większość
rządową, większość parlamentarną i mam nadzieję, że dzięki wsparciu szacownego Pana
Radnego uda nam się ten proces zakończyć, którego ostatecznym efektem będzie budowa
nowego dworca czy też budowa nowoczesnego centrum przesiadkowego. My generalnie od
swojej strony jesteśmy gotowi, a ten wniosek o którym wspominałem wcześniej był efektem
rozmów prowadzonych wcześniej z inwestorem prywatnym, czekamy na ostateczne decyzje,
bo uważam, że z punktu widzenia miasta wzięcie na siebie kosztów inwestycji mam na myśli
PKP/PLK byłoby najbardziej racjonalne i uzasadnione, to tyle jeśli chodzi o tą kwestię. Pan
radny Dariusz Jaworski pytał o uchwałę w sprawie organizacji pozarządowych, więc
rzeczywiście ta opinia, chcę Pana radnego i Państwa radnych poinformować, że ta opinia
Rady Pożytku Publicznego była, aczkolwiek z tego co pamiętam, Pani Prezydent mnie
informowała, dwóch członków akurat nie brało udziału w tym posiedzeniu i być może ten
protest czy też skarga, której złożenie jest planowane może jest efektem braku obecności.
Natomiast chcę Państwa radnych uspokoić, że jeśli chodzi o kwestię dotacji dla organizacji
pozarządowych, tutaj nic złego się nie dzieje, uchwała jest ważna, w tej chwili analizowana
jest też pod kątem prawnym i mam nadzieję, że ostateczną odpowiedź też Państwu radnym
w najbliższym czasie udzielimy. Pan radny Dariusz Wesołowski pyta o kwestie związane z
informacją Prezesa MPEC, jestem przekonany, że te pytania są oczywiście wyrazem troski o
stan funkcjonowania spółki komunalnej, której Gmina Miasto Włocławek jest 100%
właścicielem, oczywiście doskonale rozumiem te wątpliwości, doskonale rozumiem te
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pytania i również rozumiem, no powiedzmy ten deficyt informacji z MPEC. Dlatego też, jeśli
mogę zaproponować to w najbliższym czasie oczywiście odbędzie się Rada Nadzorcza, bo już
taką informację posiadam, więc ja Przewodniczącemu Rady Nadzorczej te pytania i te
wątpliwości oczywiście przekażę, a myślę, że jeśli Państwo radni rzeczywiście by wyrazili
taka wolę to zawsze możemy poprosić Pana Prezesa MPEC na sesję Rady Miasta, żeby
ewentualnie te wszystkie wątpliwości rozwiał. Jeśli taki wniosek Państwa radnych trafi do
mnie to ja bardzo chętnie to zrobię, bo uważam, że niezbędne jest transparentne i
racjonalne gospodarowanie mieniem miasta, wszyscy jesteśmy tym zainteresowani łącznie
ze mną, dlatego jeśli są wątpliwości to bardzo chętnie Pana Prezesa poproszę, żeby tutaj
taką informację złożył. Jeśli chodzi o pytania Pana radnego Józefa Mazierskiego to poproszę
Panią Prezydent Magdalenę Korpolak-Komorowską o szczegółowe ustosunkowanie się do
nich. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa Panu radnemu Krzysztofowi Kowalskiemu, rzeczywiście
wczoraj odbyło się otwarcie tej placówki przy ZS nr 3, reprezentowała mnie Pani Prezydent,
ja niestety nie mogłem być, ponieważ byłem na Konwencie Prezydentów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, ale również cieszę się, że ten ośrodek został ulokowany przy ZS nr 3
i podtrzymuje tą opinię, że pracują tam znakomici fachowcy i będą potrafili znakomicie
wykorzystać te nowe możliwości. Pytania Pani radnej Mariol Gawłowskiej też poproszę
Panią Prezydent, chodzi o kwestię mostu i ul. Grodzkiej, tylko odpowiem, że rzeczywiście
rozważymy, żeby w okresie świątecznym ten most udrożnić tak jak to było w przypadku
świąt Bożego Narodzenia, jest to wniosek zasadny i będziemy rozmawiać z wykonawcą, żeby
rzeczywiście to zrobić. Jeśli chodzi o pytania Pani radnej Olgi Krut-Horonziak to myślę, że
sprawę MPEC wyjaśniłem, jeżeli będzie taka potrzeba to oczywiście Prezes złoży informacje.
Natomiast jeśli chodzi o powołanie tzw. spółki córki, spółki, która została powołana przez
dwie spółki komunalne- MPEC i Saniko, to chcę powiedzieć, że my podjęliśmy taką decyzję
tylko i wyłącznie z myślą o przekazaniu dużej części zadań właśnie tej spółce na zasadach i
house i chcę Panią radną zapewnić, że od czerwca odbiór i zagospodarowanie odpadów
powierzymy tej nowej spółce, która będzie realizowała to zadanie w imieniu miasta, Saniko
także będzie miało co robić, także proszę się o to nie martwić. Jeśli chodzi o pytania Pana
radnego Jarosława Hupało o kwestię zatrudnienia, drodzy Państwo chce powiedzieć, że
wielu radnych pracuje w instytucjach miejskich i w spółkach komunalnych, ja nie widzę w
tym nic zdrożnego, pracują zarówno radni z jednej i drugiej strony sali, tutaj absolutnie nie
ma żadnych parytetów politycznych, liczy się fachowość, jeśli rzeczywiście będzie taki
wniosek i jeśli będą rzeczywiście takie miejsca pracy będą stworzone, to każdy taki wniosek
rozważymy, natomiast ustosunkowując się do pytania o Pana Przewodniczącego
Sobolewskiego to chcę powiedzieć, że takich rozmów oczywiście nie było, ale jeżeli Pan
Przewodniczący wyrazi wolę to będziemy oczywiście na ten temat rozmawiać. Myślę, że Pan
radny Krzysztof Kukucki pyta o sprawę dworca, mam nadzieję, że wyjaśniłem, to jest
klasyczna procedura, którą my musimy realizować, ale cały czas ufamy i mamy nadzieję, że
dworzec we Włocławku zostanie przebudowany tak jak to zostało już zakomunikowane w
informacjach prasowych do 2021 roku ze środków spółki Skarbu Państwa, czyli PKP/PLK.
Pani radna Chmielewska pytała o ulicę Grodzką i most, mam nadzieję, że odpowiemy, ja
podzielam oczywiście wielką wrażliwość Pana radnego Stanisława Krzemieniewskiego ja też
chciałbym, żeby zarówno ul. Grodzka jak i most modernizacja przebiegała jak najsprawniej,
również chciałbym, aby we Włocławku wybudowana została trzecia przeprawa mostowa.
Jeśli Pan radny wyszedłby z taką inicjatywą i z takim wnioskiem do większości rządowej, aby
takie środki w budżecie Państwa zarezerwować na budowę trzeciego mostu we Włocławku
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to myślę, że wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. Polecam pod rozwagę ten pomysł i
przedyskutowanie w klubie i być może rzeczywiście złożenie takiego wniosku do budżetu na
2019 rok. Mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości rozwiałem i odpowiedziałem na pytania,
poproszę też Panią Magdalenę Korpolak-Komorowską o ustosunkowanie się do
szczegółowych kwestii inwestycyjnych, dziękuję Państwu bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała Pani Magdalena Korpolak-Komorowska Zastępca Prezydenta ds. rozwoju i
inwestycji. „Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie radni, pytanie Pana radnego
Józefa Mazierskiego dotyczące drogi dojazdowej do placówek opiekuńczo-wychowawczych
na ul. Jasnej jest ogłoszone postępowanie przetargowe, 4 kwietnia jest otwarcie ofert, jest
to zadanie, które będzie realizowane w ramach działu 855, rozdziału 85595, zapewnione są
na to środki finansowe. Jeżeli chodzi o szacunek, kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na finansowanie zamówienia, zamawiający podaje na otwarciu ofert, więc na
otwarciu ofert ta kwota będzie podana. Jeżeli chodzi o rozliczenie hali sportowowidowiskowej, Szanowni Państwo ja już mówiłam kilkakrotnie, ale jeszcze raz się do tego
odniosę, 27 grudnia został podpisany protokół odbioru końcowego, ostateczny poprzedzony
dwoma protokołami odbioru częściowego z uwagi na zakres prac. W każdym dniu
uczestniczyli przedstawiciele użytkownika w 3 osobach i również zgłaszali swoje usterki. Ja
tylko przypomnę Państwu, że obiekt był odbierany nie tylko przez komisję odbiorową
powołaną zgodnie z umową, ale też przez Państwową Straż Pożarną, przez Sanepid oraz
przede wszystkim przez nadzór budowlany. Jeżeli chodzi o rozliczenie hali, nastąpiło ono
zgodnie z zapisami umownymi i zgodnie z zapisami umownymi wykonawcy zostały naliczone
kary umowne te, które wynikały bezpośrednio z dokumentów i te które wynikały
bezpośrednio z oświadczeń podpisanych przez inżyniera kontraktu. Jeżeli chodzi o nadzór
nad ul. Grodzką, to przed realizacją każdej inwestycji, przed wejściem na plac, kierownik
budowy ma obowiązek sporządzenia planu bios, jest to plan, który zapewnia
bezpieczeństwo na danej inwestycji i za bezpieczeństwo bezpośrednio odpowiada
kierownik. Natomiast jeżeli chodzi o nadzór z ramienia zamawiającego, jest ustanowiony
inspektor nadzoru, który systematycznie, każdego dnia jest obecny na tej inwestycji i
spotyka się z mieszkańcami z wykonawcą oraz z projektantem, a zatem bezpośredni nadzór
nad tym zadaniem jest prowadzony. Staramy się również dbać o to, aby na zakończenie
każdego dnia robót, tam, gdzie mamy rozrzucony grys bądź inne elementy, żeby to było
usunięte. Szanowni Państwo, ja tylko przypominam to jest wielki plac robót, więc nie
jesteśmy w stanie zrobić tak, aby wszystko było superuprzątnięte, ale bezpieczeństwo na tej
inwestycji jest zachowane. Jeżeli chodzi o most to jak Państwo obserwujecie zakończył się
pierwszy etap 150 metrów, zakończyły się prace betonowe, pozostała do ułożenia jeszcze
warstwa żywicy, wykonawca wszedł na drugi etap 150 metrowy, organizacja ruchu na
moście odbywa się w dwojaki sposób, czyli sygnalizacja świetlna plus sygnaliści więc nadzór
nad tym też jest sprawowany. Jeżeli chodzi o to w jakich momentach dnia odbywają się
poszczególne prace to Szanowni Państwo nie raz nie mamy na to wpływu, bo jeżeli jest to
betonowanie więc ten materiał musi w odpowiednim czasie na tą inwestycje przyjechać bez
względu na to czy to będzie rano czy będzie do godzina południowa czy też inna, technologia
wymaga, aby materiał potrzebny do realizacji na tą inwestycję przyjechał w odpowiednim
czasie. Rozmawiamy z wykonawcą inwestycji mostu, aby na czas świąt, czyli od soboty do
wtorku przywrócić dwukierunkowy ruch na moście i ułatwić mieszkańcom poruszanie się po
moście, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
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Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Pani Prezydent jeszcze
mam takie pytanie dotyczące tych zobowiązań, nie były zaciągane żadne zobowiązania w
tym roku”. (wypowiedź dosłowna).
Pani Magdalena Korpolak-Komorowska Zastępca Prezydenta ds. rozwoju i inwestycji
udzieliła odpowiedzi poza mikrofonem.
Ad. 3
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r. wraz z realizacją
„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 20162018”, w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonał Pan Dariusz Kuligowski Zastępca
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, który poinformował m.in. o
działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz czynnościach kontrolno-rozpoznawczych
prowadzonych przez Państwowa Straż Pożarną. Ponadto Zastępca Komendanta dokonał
charakterystyki zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2017 na terenie naszego miasta oraz
poinformował o realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Włocławek” w roku 2017.
Przedłożona Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r. wraz
z realizacją „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016- 2018”,
w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Przedmiotową Informację rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja
Porządku Prawnego i Publicznego. Opinię Komisji w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta
Przewodnicząca Komisji radna Mariola Gawłowska.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Prezydent,
Szanowni Państwo radni, Panie Komendancie, to dzisiaj dobra okazja przyjmując i oceniając
Informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok jest okazja, by
zapytać się, może w zasadzie to moje zapytanie kieruję do Prezydenta, mimo, że przy tej
informacji. A mianowicie 4 marca nastąpił wybuch gazu w budynku mieszkalnym, gdzie
przebywało 40 rodzin w Poznaniu, była akcja ratownicza, zginęło 5 osób. W związku z tym,
że taką informację przyjmujemy, ja mam pytanie do Pana Prezydenta czy w takich
sytuacjach ekstremalnych jakie tam nastąpiły, czy miasto Włocławek ma plan działania i
procedury z innymi służbami, Strażą Pożarną, Pogotowiem, które umożliwiłyby
natychmiastową pomoc poszkodowanym mieszkańcom, zwłaszcza tym, którzy stracili swoje
mieszkania. Pamiętam onego czasu, kiedy pracowałem w gospodarce komunalnej taki plan
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działania w zakresie zapewnienia pomocy mieszkańcom, którzy w ekstremalnych warunkach
w takiej sytuacji potrzebowali pomocy, był plan działania, pamiętam to było 10-15 lat temu.
W związku z tym, że chciałbym zaproponować i poprosić Pana Prezydenta przedstawił na
najbliższym posiedzeniu może komisji taki plan działania, aby przeanalizować i zobaczyć jak
w sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych mogą mieszkańcy liczyć na miasto. Uważam, że
warto nad tym podyskutować dlatego, że jak mówię licho nie śpi i ja nie chcę tu niczego
wywoływać, ale żeby ta akcja ratownicza w zakresie przeciwpożarowym i również
mieszkaniowym była skuteczna to chciałbym poznać czy miasto ma taki plan działania, jeśli
ma to któraś z komisji chciałbym, żeby przeanalizowała i uaktualniła, bo może się nic nie
wydarzyć, ale jest okazja przyjmując Informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej za 2017 rok by się zapytać, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Prezydent,
Szanowni Państwo radni, Panie Komendancie, ja w przeciwieństwie do kolegi mam do Pana
pytanie, oczywiście gratuluję dobrze wykonywanej pracy przez wszystkich strażaków we
Włocławku i dobrej współpracy z samorządem, która jest już od wielu lat. Pytanie moje
dotyczy tematyki, którą się m.in. zajmowałem będąc w Komisji Porządku Prawnego, jednym
z ważnych utrudnień dla pracy strażaka i dla bezpieczeństwa mieszkańców są drogi
przeciwpożarowe, czyli dostęp sprzętu strażackiego tam, gdzie ma miejsce nagłe zdarzenie.
Chciałbym, żeby Pan przedstawił, jak to wygląda obecnie, ponieważ w materiale nie było na
ten temat mowy, gdzie są największe utrudnienia i gdzie macie największy kłopot z
interwencjami w przypadku powstania nagłego zdarzenia, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Pan Dariusz Kuligowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej we
Włocławku. „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, jeśli chodzi o pierwsze pytanie,
my mamy procedury sporządzone na wypadek różnych zdarzeń. Jeśli chodzi o takie
zdarzenia jak wybuch gazu oczywiście też mamy takie procedury, jak wspomniałem w swojej
informacji w podstawowym zakresie mamy ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze, w
każdej chwili może być taka grupa ściągnięta z Chełmży, która działa na terenie naszego
województwa a także z terenu całej Polski. Zarówno są to grupy poszukiwawcze ze
specjalistycznym sprzętem jak i z psami ratowniczymi. Oczywiście w przypadku większego
zdarzenia informujemy o takim fakcie Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego i
współpracujemy przy takich interwencjach. Jeśli chodzi o pytanie drugie dotyczące dróg
pożarowych, to tutaj niezmiennie można mówić o tym, że największe kłopoty mamy na
osiedlach mieszkaniowych, trudno wyegzekwować coś w tym zakresie, ponieważ jak
wiadomo u nas zbyt wiele parkingów nie ma i mieszkańcy stawiają swoje samochody jak
najbliżej budynków mieszkalnych. Nie wiem, czy byłoby zasadne i dało to jakiś efekt, gdyby
np. Straż Miejska jeździła i karała mieszkańców mandatami, ponieważ nie ma gdzie
parkować i za chwilę to samo by się działo. Staramy się i ze Strażą Miejską współpracujemy
w tym zakresie, ale sytuacja wydaje się nie do rozwiązania, jeśli nie zwiększy się ilość
parkingów na terenie osiedli mieszkaniowych. Największe kłopoty występują przy
budynkach wysokich ze względu na dużą liczbę mieszkańców i dużą w związku z tym ilość
samochodów, mogą wystąpić problemy nie tyle nawet z dojazdem, co z rozstawieniem
sprzętu specjalistycznego typu podnośniki czy drabiny, które muszą mieć miejsce, aby
wysunąć podpory i bezpiecznie ten sprzęt sprawić”. (wypowiedź dosłowna).
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Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
Informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r. wraz z realizacją
„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016- 2018”, w zakresie
dotyczącym Miasta Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za przyjęciem ww.
Informacji radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r. wraz z realizacją
„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016- 2018”, w zakresie
dotyczącym Miasta Włocławek została przyjęta przez Radę Miasta Włocławek
Informacja – załącznik do protokołu.
Ad.4
Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2017 r. wraz z realizacją
„Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i
porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 –
2018‘’, w zakresie dotyczącym Miasta Włocławek.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonał Pan Maciej Sadowski Zastępca
Komendanta Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, który przedstawił raport roczny o
stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy
Miejskiej Policji we Włocławku. Zastępca Komendanta poinformował m.in. o wynikach pracy
służb kryminalnych a także o wynikach pracy służby prewencyjnej. Przedstawił sytuację
związaną z wypadkami drogowymi w roku 2017 oraz poinformował o zagrożeniu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A także poinformował o realizacji zadań wynikających z
Programu zapobiegania przestępczości na terenie miasta Włocławek i powiatu
włocławskiego na lata 2016-2018. W/w Informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Informację z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie miasta za 2017 r. wraz z realizacją „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta
Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018‘’, w zakresie dotyczącym Miasta
Włocławek rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Porządku
Prawnego i Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca
Komisji radna Mariola Gawłowska.
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński. „Panie
Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo, Panie
Komendancie, analizując sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji chciałbym się podzielić
taką refleksją, jestem radnym od 20 lat, chociażby jest taka rzecz o której się nie mówi, ale
jest ona bardzo istotna i ma duże znaczenie w walce z przestępczością i poczuciem
bezpieczeństwa przez obywateli – ma obsada kadrowa. Doczekaliśmy się takich czasów
dzięki Rządowi Polskiemu, że nie mamy tylu wakatów, które żeśmy mieli w poprzednich
latach, zawsze było tak, że kilkadziesiąt wakatów było, oczywiście nie jest tak, że ta obsada
etatowa jest na sto procent, bo część funkcjonariuszy jest na szkołach policyjnych, ale oni
wrócą i ta pełna obsada etatowa zarówno w Komendzie Miejskiej Policji ale też mamy
ostatnio nabór do Państwowej Straży Pożarnej, to również dobrze wpływa na budżet miasta,
bo my bezpośrednio z budżetu tych służb nie finansujemy, tylko z budżetu Państwa, my
wspieramy dokonując zakupu sprzętu a w przypadku Policji zakupu dodatkowych patroli,
myślę, że to jest działanie pozytywne, spadek kradzieży czy spadek rozbojów wpływa
znacznie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję policjantom i strażakom i
Panie Komendancie życzę Wam, abyście mieli jak najmniej pracy, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo, Panie Komendancie, Państwo funkcjonariusze obecni wraz z Panem
Komendantem, ja chciałem się odnieść do jednego punktu przedstawionego materiału.
Policjanci Komendy Miejskiej Policji we Włocławku doprowadzili: i teraz, gdzie - do Izby
Wytrzeźwień 1429 osób w tym 1269 mężczyzn i 156 kobiet oraz 54 osoby nieletnie. I
właśnie w tym temacie chciałem zadać pytanie – wiemy, że pracą policjanta powinna być
praca operacyjna w miejscach, gdzie istnieją zagrożenia, rozumiem, że doprowadzenia do
Izby Wytrzeźwień mają miejsce poza Włocławkiem, bo w mieście takiej placówki nie ma i czy
mógłby Pan przybliżyć na ile godzin są ci funkcjonariusze oderwani od innych działań
policyjnych poprzez to, że muszą dowieźć, doprowadzić odwieźć, zawieźć, to jest to pytanie.
I teraz wykorzystując Pana obecność na Pana ręce złożę pismo ode mnie, żeby Pan przekazał
Panu Komendantowi o następującej treści: W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22
czerwca 2017 roku o zmianie Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy, budowle i urządzeń użyteczności publicznej proszę o podjęcie
działań w sprawie usunięcia pomnika pn. Służymy Polsce znajdującego się w obrębie
dziedzińca Miejskiej Komendy Policji. Pomnik ten w zamyśle jego pomysłodawców
gloryfikować miał poległych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji oczywiście w
walce z przeciwnikami ustroju komunistycznego. Oczywiście pismo to też przekażę
Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni
Państwo, Panie Komendancie, raport, który został przedstawiony za rok 2017 pokazuje
faktycznie obraz pracy Policji włocławskiej, działania prewencyjne i statystykę przestępstw,
wykrywalności i nie budzi moich zastrzeżeń jako radnego. Natomiast mam takie przyziemne
pytanie w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Włocławka do Pana Komendanta
czy istnieje jeszcze taka funkcja dzielnicowego w naszych pięciu osiedlach, być może jest to
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zlikwidowane lub się inaczej nazywa. Takie pytanie do Pana Komendanta czy uważa Pan, że
mieszkańcy miasta Włocławka powinni znać tych dzielnicowych czy też nie, dziękuję
bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krystian Łuczak. „Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni
Państwo, ja tutaj w kwestii podniesionej przed chwilą przez Pana radnego Mazierskiego
mam akurat odmienne zdanie i tutaj miałem z tymi podziękowaniami wystąpić do Pana
Komendanta, mianowicie chodzi mi o funkcje i działania prewencyjne, które podejmuje
Dzielnicowy na Osiedlu Południe mianowicie Pan aspirant Piotr Stasinowski i tutaj całkowicie
zaprzecza to temu, co powiedział przed chwilą radny, mianowicie aspirant Stasinowski ma
ciągły kontakt z mieszkańcami i nikt z mieszkańców nie ma mu nic do zarzucenia wręcz
przeciwnie, ta postawa i funkcja jaką pełni zasługuje wyłącznie na słowa uznania, dziękuję
bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Panie Komendancie ja
mam jeszcze pytanie, wspominał Pan o tym, że samorząd miasta Włocławek wspierał
Komendę Miejską Policji na różnych polach i w różnych zakresach, chciałbym zapytać o
Pańską ocenę tej pomocy i ewentualnie czy chcielibyście tę formę współpracy z nami
zmodyfikować”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Pan Maciej Sadowski Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji we
Włocławku. „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo radni, odpowiadając na
Państwa pytania głównie chodzi tu o prewencję, to nie jest mój konik akurat prewencja, bo
ja akurat nadzoruję służby kryminalne, ale ja reprezentuję Komendanta i muszę
odpowiedzieć na te pytania Państwa. Jeżeli chodzi o Izbę Wytrzeźwień i dowożenie osób
nietrzeźwych do nas do tzw. PDOZ, jest to problem dla Policji, bo rzeczywiście poświęcamy
bardzo dużo czasu na osadzenie takiej osoby nietrzeźwej. Osobę nietrzeźwą trzeba wywieźć
do Szpitala, wiadomo jaka jest sytuacja w Szpitalu, przebywa się tam 2-3 godziny, bo są
potrzeby inne w Szpitalu, dopiero tą osobę nietrzeźwą osadzamy w areszcie aż do
wytrzeźwienia, gdzie trzeba nieustanny nadzór nad nią mieć. Nie ma Izby Wytrzeźwień więc
jest to problem dla nas policjantów, gdzie te służby patrolowe mogłyby być w tym czasie
zaangażowane do innych celów, bo np. ktoś kogoś bije na ulicy a nie mogą zostawić osoby
nietrzeźwej, bo to uznajemy jako osobę chorą. To jest problem i przez wiele lat jak nie ma
Izby ten problem się pojawia i my musimy rozwiązywać to sami. Co do pomnika nie będę się
odnosił, bo to akurat nie było pytanie tutaj. Jeżeli chodzi o funkcję dzielnicowego sami
Państwo widzicie w przekazach medialnych dzisiaj dominuje prewencja w Polskiej Policji, a
mianowicie policjanci ruchu drogowego i dzielnicowi. Kontakt dzielnicowego uważam, że
jest lepszy niż to było w latach ubiegłych, bezwzględnie. Dzisiaj jest dostęp do Internetu,
krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, kontakt mieszkańców jest, my to sprawdzamy. Kto
zadzwoni do nas na 997 anonimowo, też te informacje są sprawdzane. Wiadomo, że taki
dzielnicowy ma kilka tysięcy osób, żeby z nimi prowadzić jakieś rozmowy, wiadomo, że się z
wszystkimi od razu tego nie zrobi, ale tam, gdzie są największe zagrożenia w rodzinie
dzielnicowy ma kontakt, sporządzane są niebieskie karty, zdarzeń, jeżeli chodzi o przemoc w
rodzinie jest codziennie po 4-5, po 4-5 osób jest zatrzymywanych w związku z przemocą w
rodzinie, dzięki tym dzielnicowym, oni wiedzą, gdzie jest największe zagrożenie u naszych
mieszkańców. A czy dzielnicowy powinien być znany, oczywiście wszyscy powinni znać
swojego dzielnicowego, tylko jak ten dzielnicowy nie dotrze, to należy zadzwonić, dane
dzielnicowego podane są na naszej stronie Komendy, podany jest numer telefonu, jeżeli nie
do dzielnicowego przekazać mieszkańcom, żeby dzwonili na nasz alarmowy numer, a jak są
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już poważne rzeczy o których Państwo się dowiadujecie, proszę o bezpośredni kontakt ze
mną, ja zostawię Panu Przewodniczącemu numer telefonu komórkowego, jeżeli będziecie
mieli problemy, których nie rozwiąże mieszkaniec to proszę Państwa o bezpośredni kontakt
ze mną, będziemy od ręki załatwiać tego typu problemy mieszkańców. Dziękuję za
podziękowania dla Piotra Stasinowskiego, które przekażę. Pan Przewodniczący zapytał o
środki dla Policji włocławskiej, dziękuję za to, co otrzymaliśmy , należę to osób skromnych i
nie chcę tutaj mówić o jakiś pieniądzach by przekazać dla nas w jakimś celu, ale korzystając z
okazji, nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze będę mógł tutaj przed Państwem wypowiadać się,
ale korzystając z okazji jako reprezentant pionu kryminalnego jeżeli jest taka możliwość to
bym prosił o przekazanie niewielkiej kwoty pieniędzy na zakup 5 lornetek i 1 noktowizora do
służb operacyjnych, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
Informacji z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie miasta za 2017 r. wraz z realizacją „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta
Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018‘’, w zakresie dotyczącym Miasta
Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za przyjęciem ww.
Informacji radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego na terenie miasta za 2017 r. wraz z realizacją „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta
Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018‘’, w zakresie dotyczącym Miasta
Włocławek została przyjęta przez Radę Miasta Włocławek
Informacja – załącznik do protokołu.
Po zakończeniu procedowania nad ww. punktem porządku obrad Przewodniczący Rady
Miasta ogłosił 10 minutową przerwę w obradach sesyjnych.
Przerwa w obradach sesyjnych

Wznowienie obrad po przerwie.
Ad. 5
Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
Włocławskiego za 2017 rok.
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Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Janusz Majerski Dyrektor Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta, który poinformował m.in. że realizacja zadań przez Komisję w
roku 2017, wynikająca z ustawy o samorządzie powiatowym w znacznym stopniu
przyczyniła się do zachowania i utrwalenia na akceptowalnym przez lokalną społeczność
poziomie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz sprzyjała współpracy i współdziałaniu
administracji samorządowej oraz miejskich i powiatowych służb, inspekcji i straży. Ponadto
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego przedstawił zagadnienia, którymi zajmowała
się na przestrzeni roku ubiegłego Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
Włocławskiego za 2017 rok rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe
zagadnienie. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna
Mariola Gawłowska.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem
przekonana, że bezpieczeństwo to również ochrona środowiska i chciałam Państwa
poinformować, wielka, wielka szkoda i jest to problem dla Pana Prezydenta, który tak jak
spółka tak i tą sprawę i o tej sprawie nie informuje publicznie, a mianowicie Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadomił i Prezydent o tym wie, o zakupach węgla dla
MPEC o bardzo zaniżonej jakości. MPEC dokonało tych zakupów i Prezes MPEC, który jest
wręcz zobowiązany nie powiadomił Prokuratury odnośnie, jeżeli uważa, że absolutnie jest
bez winy, że dostawcy sprzedali o zaniżonej jakości partie węgla. To jest sprawa, która nie
jest wręcz bulwersująca, ale wymaga postępowania śledczego. Pan Prezes takiego
zawiadomienia nie złożył, również Pan Prezydent i nie znana mi jest reakcja Prezydenta,
który został o tym powiadomiony. Jest organem, który wręcz ma pełnię władzy nad spółką i
brak podjęcia tej sprawy nie jest nawet bulwersujący, ale jest to rzecz skandaliczna i
oczekuję, że Pan Prezydent opinię publiczną poinformuje o swoich działaniach w tej sprawie,
dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo, pragnę podziękować w tym miejscu jako Przewodnicząca Komisji
Porządku Prawnego i Publicznego pragnę podziękować i przekazać wyrazy szacunku dla
wszystkich służb, które skutecznie i aktywnie pracują dla zachowania porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego,
znakomita współpraca Państwowej Straży Pożarnej , Komendy Miejskiej Policji we
Włocławku, Straży Miejskiej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Powiatowego Lekarza Weterynarii i Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Ta znakomita
współpraca jest niezwykle ważna dla naszego bezpieczeństwa więc tym bardziej z
podziękowaniem i wyrazami szacunku życzę Państwu zdrowia, zadowolenia i sukcesów w tej
tak bardzo ważnej i odpowiedzialnej pracy, bardzo dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
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Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie Sprawozdania Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta Włocławek z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i
Powiatu Włocławskiego za 2017 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za przyjęciem ww.
Sprawozdania radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Sprawozdanie Starosty Włocławskiego i Prezydenta Miasta
Włocławek z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na
prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2017 rok zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie – załącznik do protokołu.
Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182028.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska,
która poinformowała, że w związku z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej uchylającą
poprzednią Uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
podjętą przez Wysoką Radę 16 stycznia i w związku z niezgodnością zapisów roku 2018,
wprowadzone zostały zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej
zgodnie z zaleceniami zawartymi w Uchwale Nr V/2018 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2018r. Wskaźniki na rok 2018 spełniają
wszelki wymogi wynikające z art. 243, natomiast zagrożenie stabilności finansów
publicznych stanowi rok 2019 i rok 2020, należy zwiększać dochody bieżące i ograniczać
wydatki bieżące.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt zmienionej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2028 rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, którą przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej Pałucki.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Wobec braku innych zgłoszeń do udziału w dyskusji, głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta
Rafał Sobolewski: „Uczestniczyłem z Panem radnym Andrzejem Pałuckim i Panem radnym
Jarosławem Chmielewskim w posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba
Obrachunkowa wykazywała podczas tego posiedzenia duże zaniepokojenie stabilnością
finansów naszego Miasta, te obawy potwierdziła teraz Pani Skarbnik przed chwilą. Wydaje
mi się, że sytuacja jest dosyć napięta i warta uwagi nas wszystkich, biorąc pod uwagę fakt, że
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na tę sytuację niewątpliwie wpływa możliwość zaciągania długoterminowych zobowiązań,
wydaje mi się, że w obecnej, moim zdaniem, kryzysowej sytuacji powinniśmy przyjąć
wariant ograniczający możliwość zaciągania długoterminowych zobowiązań przez
Prezydenta, w związku, z czym chciałbym zgłosić wniosek o to, aby Rada Miasta cofnęła
upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach
limitów kwot określonych na zobowiązania Załącznikiem Nr 2, zaciągania zobowiązań z
tytułu umów w ustępie 2 wymienionym i przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania
zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych
realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały. Reasumując,
przytoczyłem te zapisy w pobieżnej formie, natomiast wniosek mój jest taki, abyśmy
dokonali wykreślenia całego § 4 z Wieloletniej Prognozy Finansowej, która zawiera powyższe
upoważnienia w takim przypadku, jeżeli wniosek uzyskałby wymaganą akceptacje przez
Radnych Rady Miasta Włocławek, dalsze paragrafy ulegną przesunięciu o jeden numer”.
(wypowiedź dosłowna).
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie ww. wniosku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 23 radnych za przyjęciem wniosku
opowiedziało się 14 radnych, przy 8 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania, wniosek uzyskał wymaganą większość.
W dalszej części procedowania nad tym punktem porządku obrad głos zabrała Skarbnik
Miasta: „Proszę Państwa, podjęta przed chwilą uchwała dotycząca zmian tej Prognozy
Wieloletniej wcale nie oznacza, że Prezydent nie będzie miał prawa do zaciągania
zobowiązań, Państwo podjęli uchwałę budżetową o realizacji pewnych zadań wieloletnich,
Państwo podjęli uchwałę o Prognozie Wieloletniej, w której zapisane są pewne
przedsięwzięcia wieloletnie, natomiast cofnięcie upoważnień do zaciągania zobowiązań
wieloletnich oznacza tylko inną procedurę, że przed każdym podpisaniem umowy
wieloletniej Pan Prezydent będzie musiał wystąpić do Państwa o zgodę. Oczywiście, ale to,
nie oznacza, że będziecie Państwo w tym momencie mogli powiedzieć, nie, nie wyrażamy
zgody, bo ten zapis w budżecie jest, tylko procedura jest”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Chmielewski. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo, otóż, ja myślę, że taka intencja była Przewodniczącego Rady, żeby
właśnie Prezydent za każdym razem pytał o te kwestie, czy uzyskiwał zgodę Rady Miasta,
oczywiście, nie chodzi o to, żeby nie pozwolić na zaciąganie tych długotrwałych zobowiązań,
natomiast patrząc na to, jak przez 3,5 roku Pan Prezydent Marek Wojtkowski zaciągał te
zobowiązania, gdzie tak naprawdę różnice również w budżecie były między kwotami
wynikającymi z umów, a kwotami, które zapisane są w budżecie, myślę, że to jest dobre
rozwiązanie, tym bardziej, że istnieje zawsze możliwość spotykania się częściej, niż raz w
miesiącu, jeżeli takie będą potrzeby w związku z wyłonieniem na przykład jakiegoś
wykonawcy inwestycji, które Miasto będzie prowadziło, a więc myślę, że powinniśmy, mając
ograniczone zaufanie do Pana Prezydenta, jako Rada Miasta mieć większy nadzór. Dlatego
cieszę się, że ta poprawka przeszła. Dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
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Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182028.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących
się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ul.
Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ul. Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Jolanta Stańczak - Dyrektor Wydziału
Urbanistyki i Architektury informując, iż zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Prezydent Miasta Włocławek dokonał analizy zasadności sporządzenia
miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego,
zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą
Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką oraz stopnia zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Obszar objęty propozycją sporządzenia planu wynosi ok. 28 ha., w
większości są to tereny będące własnością osób fizycznych i prawnych. Obecnie dla tego
terenu obowiązują aktualnie 4 plany, przyjęte w latach 1999, 2006, 2008 oraz 2011.
Celowość sporządzenia zmian tych planów w omawianym zakresie potwierdza uchwała Rady
Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Z uchwały tej wynika, że wszystkie miejscowe plany objęte niniejszą uchwałą utraciły
aktualność z uwagi na zmianę przepisów ustawy prawo wodne. Ponadto plan miejscowy z
2008 roku utracił aktualność z uwagi na zmianę przepisów ustawy prawo ochrony
środowiska oraz przepisów odrębnych w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych
ziemi, a także w stosunku do zmiany przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych. Dokonana analiza złożonych wniosków potwierdziła potrzebę zmiany
obowiązujących miejscowych planów. Jednocześnie zapisy obowiązujących planów należy
uzupełnić o wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
szczegółowe wskaźniki zagospodarowania terenu. Wobec powyższego należy przyjąć
przedłożoną uchwałę.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
24

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ul. Rzeczną,
Parkiem Sienkiewicza, ul. Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką, rozpatrzyła oraz
pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta, którą przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej Pałucki.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Jarosław Hupało: „Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Państwo Radni,
ja chciałem zapytać, która z tych opinii Komisji Budżetu jest ważna, bo ja mam dwie, jedna o
numerze 1, gdzie głosowało 9 członków, a druga w sprawie tej samej uchwały Opinia nr 28 i
w jednej, jak przytoczył Pan Przewodniczący głosowało 9 członków, a w poprzedniej było to
6 głosów, 4 za, a 2 wstrzymujące, jak widać rozbieżność w tych opiniach, które mają moc
prawną jest powodem do tego, że to pytanie zadaję, a odpowiedź jest prosta, gdyby Pan
Przewodniczący nie zdjął bez uprawnień, bez porozumienia z Komisją Główną, jak Pan to
nazywa czy z Konwentem Seniorów tego punktu z porządku obrad na tej sesji, gdzie Pan
Andrzej Pałucki, taką opinię był przygotowany przedstawić i Komisja Budżetu nad nią
procedowała, to dzisiaj nie byłoby tej dwoistości prawnej i na to chciałem Panu
Przewodniczącemu zwrócić uwagę.”(wypowiedź dosłowna). Dalsza wypowiedź Pana
Radnego poza mikrofonem.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta „I co dalej, jakie Pan wywody prawnicze chciałby
dalej poprowadzić w tej sprawie, proszę tak sformułować, żebym mógł zrozumieć. Nie
rozumie Pan, że procedowaliśmy dwa razy ten projekt uchwały, na początku on nie uzyskał
wymaganej większości. Był procedowany podczas sesji Rady Miasta Włocławek, nie uzyskał
większości, teraz jeszcze raz był poddany pod głosowanie i opinie Komisji Budżetu, dlatego,
że jeszcze raz pochylamy się nad tym projektem uchwały, a wtedy, co było? wtedy większość
Rady nie zgodziła się na podjęcie uchwały w takim zakresie, w związku, z czym jeszcze raz
podjęliśmy taką decyzję, że będziemy procedować i jeszcze raz Komisja Budżetu
opiniowała.” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja na Komisji
Budżetu, króciutkie pytanie, dopytywałem się, bo plan zagospodarowania tej części jest i
chyba obowiązuje albo wygasł, nie wiem, planu zagospodarowania tej części, której tutaj
jest w uchwale. Mam pytanie, kto złożył wniosek o to, by przystąpić do zmiany tego planu
zagospodarowania przestrzennego, bo na Komisji była Pani, która po prostu nie pamiętała i
powiedziałem, że dopytam na sesji Rady. Dziękuję bardzo.” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki: „Panie Przewodniczący, w nawiązaniu do Pana słów,
chciałbym uzyskać od Pana informację, kiedy Rada Miasta podjęła decyzję, czyli
przegłosowała uchwałę, o której procedujemy. Przed chwilą Pan powiedział, że Rada Miasta
tą uchwałę nie przegłosowała, chciałbym wiedzieć, kiedy głosowaliśmy, kiedy mogliśmy się
wypowiedzieć, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to raz Pan zdjął z porządku obrad i jeśli chodzi
o konkretny projekt uchwały, to go nie głosowaliśmy. Dziękuję.” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski: „Wydaje mi się, że w styczniu, był
punkt porządku obrad głosowaliśmy i nie przyjęliśmy. Na piśmie Panu przedstawię, jeśli Pan
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nie umie korzystać z Biuletynu Informacji Publicznej, to ułatwię to Panu.” (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrała Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Pani Jolanta Stańczak: „Chciałam
się odnieść do pytania Pana radnego Mazierskiego, w sprawie zmiany tego planu, złożone
zostały trzy wnioski przez osoby prawne, a ponadto, tak jak mówiłam we wprowadzeniu te
plany zostały uznane przez Państwa w uchwale w 2016 roku, jako nieaktualne z uwagi na
zmianę przepisów prawa wodnego oraz przepisów ustawy o rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych. Obowiązkiem Prezydenta jest realizacja tej uchwały w sprawie
aktualności oceny studium oraz miejscowych planów. Wnioski złożyła: PPU Rols sp. z o.o.,
PA NOWA spółka akcyjna, ENERGA INVEST SA.” (wypowiedź dosłowna).
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ul. Rzeczną,
Parkiem Sienkiewicza, ul. Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów
wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym
„Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata
2017-2032”.
Wprowadzenia do projektów uchwał w pkt. 8 i pkt. 9 dokonała Dyrektor Wydziału
Środowiska Pani Monika Szudzikowska, która poinformowała, że Uchwałą Nr
XXXVI/175/2017 Rada Miasta Włocławek przyjęła dokument pn. „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”, stanowiący
uaktualnienie obowiązującego do 31 maja 2010 „Programu inwentaryzacji i usuwania
wyrobów zawierających azbest dla miasta Włocławek na lata 2010- 2032”, stąd wynikła
potrzeba zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Przyjęcie
opisanego wyżej dokumentu ma na celu pomoc mieszkańcom Włocławka w pracach
związanych z usuwaniem materiałów wyrobów zawierających azbest oraz ich odpowiednie
zagospodarowanie, należało dostosować ten dokument do obowiązujących przepisów.
Natomiast odnosząc się do drugiego projektu uchwały Pani Dyrektor powiedziała, że
należało uszczegółowić możliwość uzyskania dotacji dla osób fizycznych z budżetu miasta dla
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nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek. W związku z tym zasadnym jest
podjęcie niniejszych uchwał.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”, którą
przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska radna Olga Krut-Horonziak.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w
zakresie objętym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Włocławek na lata 2017-2032”, którą przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radna Olga Krut-Horonziak.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Głos zabrał radny Józef Mazierski: „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo. Ja mam przy tej okazji pytanie do Pana Prezydenta, dlatego, że uchwały jak
najbardziej, słuszne, zasady udzielania dotacji osobom fizycznym, natomiast w tym
kontekście mam pytanie do Pana Prezydenta i prośbę, jak zamierza Pan Prezydent
zrealizować, bo mamy, sobie wynotowałem, 13 budynków komunalnych, na których również
są pokryte płytami azbestowymi. Owszem udzielamy dotacji osobom fizycznym, natomiast
to jest bardzo duża ilość i to są duże budynki jak: Łęgska 56, Ogniowa, Stodólna 40,
Piekarska, Stary Rynek, 3-go Maja, Chopina 38, Stodólnej, Chłodnej itd. Nie pytałbym się, ale
po przyjętym budżecie miasta była kwota 1 mln. 800 tys. dla Administracji Zasobów
Komunalnych między innymi na te tematy, natomiast z Pana inicjatywy została zdjęta kwota
800 tys. i mam obawy, że w tym roku ten azbest, przynajmniej na kilku budynkach, bo to jest
można na lata rozłożyć 2, 3, nie zostanie usunięty i dlatego, ponieważ ten temat
procedujemy osobom fizycznym, proszę o jakąś odpowiedź, czy zamierza Pan, czy wyda Pan
dyspozycje, żeby AZK mimo wszystko podjęło jakąś inicjatywę by wśród tych 13 budynków,
choć kilka w bieżącym roku zrobić i przy tej okazji prośba, ponieważ zajmowałem się tymi
sprawami mieszkaniowymi. Przekwaterowuje Pan rodzinę do lokalu zastępczego z Łubnej,
Wiejskiej, w związku z budową „14” i przekwaterowuje Pan do lokalu, w którym na
Ogniowej 4 jest azbest, prośba jest, gdyby Pan dołożył środków finansowych, żeby ten
azbest, przy okazji, bo otrzymują lokal zamienny, wreszcie temat zostałby ten budynek,
skoro już przekwaterowujemy tą rodzinę, to żeby zrobić przynajmniej ten jeden budynek to
jest mała oficynka, by ten dach, zdjąć z tego dachu azbest. Temat by był generalnie
zakończony, przy tej okazji, dlatego, proszę Pana o tą inicjatywę”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Prezydent Miasta „Szanowny Panie radny Mazierski, Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado, oczywiście my swoje zadania będziemy realizować w ramach tych środków,
które posiadamy. Mam świadomość, że na budynkach komunalnych znajdują się jeszcze
pokrycia azbestowe i oczywiście w ramach tych środków będziemy je zmieniać, Natomiast,
jeśli Państwo pozwolą ustosunkuje się do jednej kwestii, tej uchwały, poprawki, która miała
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miejsce wcześniej, bo, powiem szczerze Drodzy Państwo, jestem zdumiony, bo sądziłem, że
po tej niechlubnej akcji, która miała miejsce tutaj na sesji Rady Miasta związanej właśnie z
przedstawieniem przez niektórych radnych szeregu poprawek, które musieliśmy zaskarżyć
do Regionalnej Izby Obrachunkowej pewien etap mamy za sobą. Natomiast ja, w tej chwili,
naprawdę czegoś nie rozumiem Panie Przewodniczący, nie wiem, czy to była pańska
inicjatywa, ale chciałbym, żeby tutaj jeszcze przy okazji mediów, jak jeszcze media są, żeby
też Państwa o tą sprawę bardzo konkretnie i szczegółowo zapytała, jaki był cel, bo ja
rozumiem wszystko, ale to jest swego rodzaju precedens, kuriozum, który w samorządach
właściwie nie ma miejsca. Dziwię się, że po tej stronie, która głosowała za uchwałą jest były
Prezydent, Wiceprezydent, a myślę tutaj o tej poprawce, która ograniczała uprawnienia
Prezydenta do zaciągania zobowiązań wieloletnich. Chciałbym, żeby media też to usłyszały,
bo nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, jakie tego będą konsekwencje, bo
konsekwencje będą dokładnie takie same, jak przy okazji zgłoszenia tych
nieodpowiedzialnych poprawek, bo te przetargi, te projekty, które w tej chwili mamy
przygotowane, powiem tutaj, chociażby podam przykład, Pan Przewodniczący Kukucki pytał
o autobusy elektryczne, przetarg jest przygotowywany, my nie możemy go w tej chwili
uruchomić, ponieważ będziemy czekali na decyzje Rady, na kolejną sesje. Tutaj jest Pan
Czesław, który jest zainteresowany przejściem podziemnym przy ulicy Radosnej, otóż chcę
powiedzieć, że nie uruchomimy tego przetargu, musimy zapytać Państwa radnych o zdanie i
też Drodzy Państwo powiem, że jeśli rzeczywiście Państwa opinia będzie negatywna, to
miejcie Państwo świadomość, że po raz wtóry spotkamy się w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, bo my po prostu będziemy kwestionować tego typu głosowania przed
Regionalną Izbą Obrachunkową i chciałbym też, żeby wszyscy Państwo radni byli świadomi,
a przede wszystkim, aby mieszkańcy byli świadomi, bo ja tutaj po tym głosowaniu widziałem
gesty triumfalizmu, nagle Prezydentowi ktoś założył kaganiec, albo w geście braku takiego
zaufania będą mnie Państwo kontrolować. Nie, Drodzy Państwo, to jest odpowiedzialność
indywidualna każdego z radnych, bo ja przy każdej tego typu sprawie będę występował
przed mediami i będę mówił, dlaczego są opóźnienia, dlaczego przetargi nie zostały
uruchomione, dlaczego inwestycje nie ruszają. Mam nadzieję, że Państwo Mieszkańcy będą
mnie tutaj wspierać, bo nie ma tutaj absolutnie żadnej współpracy radnych z organem
wykonawczym. I pytanie, czy na pół roku przed wyborami, rzeczywiście Włocławek na to
zasłużył. Czy Włocławek na to rzeczywiście, Drodzy Państwo, zasłużył, ja się pytam Państwa
każdego indywidualnie, bo Państwo myślą, że mi w ten sposób Państwo utrudnią życie, nie,
utrudniają Państwo życie mieszkańcom Włocławka, bo te zadania są zarówno w budżecie
miasta na 2018 rok, jak i są w wieloletniej prognozie finansowej. Dziwię się radnym przede
wszystkim wielu kadencji, że na ta takie działania sobie jeszcze po prostu pozwalają,
natomiast ja uprzedzam będę w tej kwestii bezwzględny i będę o tym mówił, tak Panie
Dębczyński, bo widzę, że zgodnie z Pańską optyką, to dla Pana, im gorzej, tym lepiej,
gratuluję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta: „Panie Prezydencie, szkoda, że nie było Pana na
posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale tam wtedy wielokrotnie padały
sformułowania, które podawał nam Przewodniczący tej Regionalnej Izby i On kilkakrotnie
mówił, że to nie jest żadne kuriozum, że tego upoważnienia nie ma, że jest to naturalna
sytuacja, kiedy tego upoważnienia mogłoby nie być i to nie tylko ja słyszałem, ale słyszeli też
inni, którzy byli ze mną na tym posiedzeniu. Druga rzecz jest taka, że to nie ja, ale nasz
Skarbnik mówił o tym, że po tych 3 latach tej kadencji finanse są w tak krytycznej sytuacji,
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jeżeli chodzi o Nasze Miasto, że tylko o krok jest od przekroczenia wszystkich wskaźników,
które są dopuszczalne, w związku, z czym troska Radnych o to, aby kontrolować wszystkie
zobowiązania, które możemy w perspektywie długoterminowej podejmować, jest całkowicie
uzasadniona, moim zdaniem. Co więcej, jest to wprowadzanie też po części w błąd
mieszkańców, bo my niczemu nie mówimy stop. To tylko od pańskiej sprawności teraz
będzie zależało, jak szybko będzie Pan mógł przygotować poszczególne projekty uchwał i
poszczególne inwestycje. Proszę pamiętać, że te upoważnienia, które zostały cofnięte mają
ściśle określony zapis i nam tylko chodzi o to byśmy mogli wspólnie podejmować decyzje o
tym, co ma być realizowane w następnych latach i perspektywie wieloletniej, także nie ma
tutaj żadnego, żadnej chęci szkodzenia komukolwiek, wręcz przeciwnie chcemy wziąć razem
z Panem na barki ten obowiązek koordynowania wszystkich spraw miasta.” (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Andrzej Pałucki: ”Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zdziwiony jestem
tragicznym tonem, jaki przed chwilą zabrzmiał w głosie Pana Prezydenta, otóż Panie
Prezydencie chciałbym Panu przypomnieć, że jak ja byłem Prezydentem Miasta Włocławek,
też miałem identyczną sytuację, też nie miałem upoważnienia in blanco na wszystko, tylko
każdą sytuację musiałem przedstawiać na Radzie Miasta i Rada Miasta konfrontowała,
konfrontowała czy to, co proponuję przy każdym punkcie jest zgodne z wieloletnim planem
inwestycyjnym i z budżetem. Ja to odbierałem, jako potrzebę ściślejszego informowania
Rady Miasta, nigdy nie zabrałem głosu w tym tonie, że będę informował mieszkańców, że
opóźnienia przez Radę Miasta, bo Rada Miasta chce wiedzieć, Rada Miasta chce wiedzieć i
ma prawo wiedzieć, nie zostało dokonane żadne przestępstwo prawne przy takim
wyłączeniu automatyzmu, więc panie Prezydencie, proszę nie tragizować, jeżeli w porę
będzie Pan składał z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty na Radę Miasta, nie sądzę,
aby ktokolwiek odważył się głosować przeciwko tym zapisom, które są zgodne z budżetem.
Pierwszy będę protestował, jeżeli coś takiego się zdarzy, ale nie może Pan odmawiać nam
wzmożonej informacji o toczących się procesach inwestycyjnych, ale tak to zabrzmiało Panie
Prezydencie, emocjonalnie bardzo Pan podszedł, zupełnie niepotrzebnie, będę wspierał
Pana w każdym przypadku, gdyby się zdarzyło, że są takie zapędy, że coś, co jest zgodne z
zapisem budżetowym będzie kwestionowane, ale po prostu zdarzyło się tyle rzeczy, które
budziły wątpliwości, budzą wątpliwości, że część radnych uznała, że potrzebuje
dokładniejszej informacji, zresztą wykładnie tego, bardzo dobrą, po przegłosowaniu, dała
Pani Skarbnik, co możemy, czego nie możemy i to jest oczywiste, i to jest oczywiste i nie
może być kwestionowane. Jestem przekonany, tak też głosowałem, nie ukrywam tego, za
takim rozwiązaniem, bo też często brakuje głębokiej analizy pewnych poczynań, chociaż
dokładnie wiemy, że nie wszystkie procesy inwestycyjne potoczyły się w sferze finansowej
zgodnie z zapisami i w budżecie, nic przestępczego się nie stało, proszę tak tego nie czytać,
ale wydaje mi się, że ta informacja dokładniejsza nikomu, ani Panu Prezydentowi, ani Radzie
w porę złożona nie zaszkodzi procesowi inwestycyjnemu, a więc myślę, że należy wygasić
emocje i zabrać się do pracy, przestrzegać wszystkich terminów i nic się nie stanie, mnie się
nic nie stało, przy takim podejściu Rady Miasta, procesy inwestycyjne toczyły się na dobrą
skalę, dużo większą niż to się dzieje w tej chwili i nie opóźniło to żadnego procesu
inwestycyjnego, a więc wygaśmy emocje i zacznijmy racjonalnie funkcjonować,
dziękuję.”(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski: ”Jeszcze jedna uwaga a’ propos
sprawności działania, chciałbym poinformować wszystkich Państwa Radnych, ale też
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mieszkańców, że projekt dotyczący wsparcia przez Gminę Miasto Włocławek, Miejskiego
Budownictwa Mieszkaniowego we Włocławku nie znalazł się tylko, dlatego w porządku
obrad, że w momencie wysyłki sesji nie mieliśmy opinii prawnej, w związku, z czym uchwała
nie była w pełni przygotowana, to jest przykład na to, że chcemy procedować, ale w tym
konkretnym przypadku, uchwała nie była przygotowana w pełni, tak, jak być
powinna.”(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Prezydent Miasta Marek Wojtkowski: „A ja odpowiem, że uchwała była
przygotowana w odpowiednim czasie i są na to, mogę przedstawić wszystkim Państwu
dowody, a mam wrażenie, że ta sprawa ma jakieś drugie dno i że nie została włączona do
porządku obrad, nie wiem, dlaczego.” (wypowiedź dosłowna).
Przewodniczący Rady Miasta odpowiedział: „ W momencie wysyłki nie było projektu
uchwały zgłoszonego, tak, jak powinien być zgodnie ze Statutem, nie było przede wszystkim
opinii prawnej, ta opinia doszła po już momencie wysyłki, dlatego ja teraz głosowałem
wprowadzenie tego punktu do porządku obrad na sesję, taka była sytuacja, proszę nie
traktować tego, jako przytyk, tylko ja bym chciał się wypowiedzieć w tonie byłego
Prezydenta Pana Andrzeja Pałuckiego, że razem możemy usprawnić te procesy, żeby to
zmierzać do pozytywnego finału.” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Janusz Dębczyński: „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, miałem nie zabierać głosu, ale Pan Prezydent, jak gdyby wywołał
mnie do tablicy z imienia i nazwiska. Panie Prezydencie, ja 20 lat jestem radnym i nie
przypominam sobie, ani nikt z wyborców nie zarzuci mi czegoś takiego, żebym działał na
szkodę miasta, bo zawsze staram się działać, jak najlepiej dla mieszkańców naszego miasta i
chcę również Panu powiedzieć, że w mojej ocenie jest to przykre, co powiem, raz to kiedyś
powiedziałem, bo ja na Pana w drugiej turze głosowałem, ale niestety, tak jak wielu
mieszkańców jestem zawiedziony pańską postawą i pańskim działaniem. Nie można dawać
carte blanche do działania i upoważnienia dla Prezydenta, do którego się nie ma zaufania, a
niestety, no Pan swoim działaniem na takie zaufanie nie zasłużył w ograniczonym zakresie i
w takich kompetencjach, jakie ma Rada możemy takie zaufanie czy kredyt udzielać i to jest
tyle, żeby przeforsować swoje projekty, no to zwyczajnie trzeba znaleźć większość, a jak się
tej większości nie potrafi znaleźć, no to się jest widocznie nieudolnym i trzeba się bić w
swoje piersi, a nie w czyjeś, w przypadku naszym, w przypadku radnym,
dziękuję”.(wypowiedź dosłowna).
Glos zabrała radna Olga Krut-Horonziak: „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie
Prezydencie, Pan ma wyjątkową zdolność mówienia prawdy obok. To, że chcemy przejąć
część odpowiedzialności powinna blisko może troszeczkę więcej aniżeli pół roku przed
wyborami Panu bardzo się spodobać, dlatego, że odpowiedzialność będziemy dzielić. My to
traktujemy, jako ostatnią deskę ratunku przed Pana decyzjami inwestycyjnymi i przed
publicznymi pieniędzmi, które są ważniejsze, aniżeli prywatne, jeżeli chodzi o nasze funkcje,
dlatego tak zrobiliśmy i powinno to Pana poszerzenie demokratycznego podejmowania
decyzji wywołać u Pana zadowolenie, a nie tego typu reakcję. Pan ma zdolność albo wyjść z
chwilą, kiedy padają trudne pytania i nie ustosunkowywać się, ja dwa razy mówiłam dzisiaj o
MPEC-u i następnie w bardzo poważnej sprawie, która nie może tylko i wyłącznie być
uśmiechem kwitowana, jak i ciągłego, waham się, czy powiedzieć informowania celowego,
czy ze znakiem zapytania celowego działania, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe.
Proszę przeczytać dokładnie te protokoły dwa z sesji, kiedy byliśmy jako Rada namawiani do
wejścia w program budownictwa komunalnego o charakterze zabezpieczania osób, których
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nie stać na komercyjne zdobywanie mieszkania i pozbawienie się w wyniku takiej, a nie innej
sytuacji, tu chodziło o całą rzeszę młodych ludzi, a nie o mieszkania socjalne, nie stać ich na
wzięcie kredytu. Mieszkanie plus również przez przedstawiciela, który występował
namawiając do powołania tej spółki było odmieniane w wielu głosach. W tej uchwale, która
została przedstawiona nam, już nie mamy budownictwa komunalnego, proszę powiedzieć
wyraźnie, że na wejściu trzeba zapłacić, jeżeli 100 tyś. mieszkanie to 25%, nie ważne, że
rozłożone na jakieś tam raty, ale, że jest to mieszkanie deweloperskie, to jest beton, a więc
trzeba włożyć w niego, co najmniej 30 tyś., jeżeli Pan potrafi udowodnić, że to są mieszkania
i to jest finansowanie ze wspólnych pieniędzy dla osób, których stać na kilkadziesiąt tysięcy
wkładu na wejście do mieszkania, to ja powiem Panu, że jest to oszukiwanie ludzi wprost, a
Radę wręcz nieprzyzwoicie, jeżeli Pan wygłasza do nas tego typu banały i nie prawda, nie ma
we Włocławku już programu nawet dotknięcia programu plus, natomiast z publicznych
pieniędzy powołana została komercyjna spółka, która buduje komercyjne mieszkania dla
tych, których stać będzie, co najmniej właśnie, żeby deweloperski beton sobie
zagospodarować, dziękuję bardzo.”(wypowiedź dosłowna).
Pan Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski przeprosił wszystkich radnych za to, że
procedowanie odbywało się w innym punkcie obrad, natomiast wywołana dyskusja odbyła
się na inny temat i z w związku z tym poprosił o zakończenie tych wypowiedzi.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów
wstrzymujących się.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie drugi projekt uchwały w
sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym
kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym „Programem
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata 2017-2032”.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
osobom fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest w zakresie objętym
„Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Włocławek na lata
2017-2032” rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, którą przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej Pałucki.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów
wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwały zostały podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
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Uchwały – załącznik do protokołu.
Ad.10
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej Pani
Sylwia Wojciechowska informując, iż na podstawie ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie
opieki bezdomnym należy do zadań własnych gminy, a do kompetencji Rady Miasta
Włocławek należy przyjęcie w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program reguluje
zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Projekt Programu został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii we Włocławku, organizacje
społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów
łowieckich oraz Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Biorąc powyższe pod uwagę,
Pani Dyrektor poprosiła o pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018., którą przedstawiła
Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radna
Olga Krut-Horonziak.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski: „Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni
Państwo, ja już wypowiadałem się w tym temacie przy innej okazji, ale ten projekt uchwały
jest przykładem tego, czego nam cały czas brakuje, w uzasadnienie mamy napisane, że
projekt uchwały został zaopiniowany, oczywiście, to nie wynika też, czy został zaopiniowany
pozytywnie czy negatywnie, ale opinia jest, ale na przyszłość Państwo Prezydenci prosiłbym,
żeby zmobilizować swoje wydziały, żeby do projektu takich uchwał, gdzie w uzasadnieniu
jest napisane, że były zaopiniowane, dołączane były te opinie. Pani Dyrektor obiecała mi
dzisiaj dostarczyć te opinię, ale widzę, że nie dostarczyła, więc dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrała Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej Pani Sylwia Wojciechowska: „Panie
Radny, tak, jak mówiłam, opinia wynika z ustawy o ochronie zwierząt i zostaje wysyła
informacja, wszelkie, które wymieniłam instytucje, czyli Powiatowy Lekarz Weterynarii, jak
również organizacje, które działają na terenie miasta, czyli Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, czy Fundacja dla Ratowania Zwierząt Bezdomnych „EMIR” wydaje opinię
pisemną czy wnosi uwagi do programu, czy nie wnosi. Zgodnie z ustawą wynika również, że
jeżeli nie mamy odpowiedzi to uznaje się za pozytywną opinię przyjęcia Programu przez te
organizacje pozarządowe”. (wypowiedź dosłowna).
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
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Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w
mieście Włocławek na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych oraz braku głosów
wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych
zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Pani Agnieszka
Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji, która poinformowała, że wprowadzone zmiany
w art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych dotyczą
zmiany części zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela. W pkt 22 ppkt a)
reguluje się kwestię pensum nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego
oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym w wymiarze 20 godzin
tygodniowo. Karta Nauczyciela na mocy art. 42 ust. 7 pkt 3 zobowiązuje organ prowadzący
szkoły i placówki do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć na rzecz nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3. Z uwagi na zmianę części
zapisów ustawy - Karta Nauczyciela ustala się nowy obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin zajęć niektórym nauczycielom. Ponadto zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawowym
obowiązkiem dyrektora szkoły jest uśrednienie pensum nauczyciela wg zapisu, iż
nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części
etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy
czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny
pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten
wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. W związku z powyższym prawidłowe ustalenie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla powyższych nauczycieli należy do
dyrektora szkoły. Projekt uchwały zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych
został przesłany do wszystkich organizacji związkowych działających na terenie gminy.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej
sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Chmielewska.
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski. „Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Prezydent,
Szanowni Państwo zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Ustawie o finansowaniu zadań
oświatowych oraz zmianami w Ustawie Karta Nauczyciela wprowadzonymi przez Parlament
w 2017 roku, Parlament ujednolica obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, jest to
przykład uporządkowania rozbieżności w dowolnym interpretowaniu przepisów dotyczących
polskiej oświaty. Przypadki rozbieżności o czym Solidarność Oświatowa wielokrotnie
monitowała w gminach były bardzo duże. Jest to kolejny przykład uporządkowania przez
Rząd Prawa i Sprawiedliwości dowolności w kwestii interpretowania przepisów dotyczących
polskiej oświaty, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin został przyjęty przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonała Pani Angelika Żychlewicz
Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, która wyjaśniła, że
konieczność wniesienia pod obrady Rady Miasta Włocławek uchwały w sprawie ustalenia
terminu Dni Włocławka w 2018 roku, wynika z zapisów Statutu Miasta Włocławek. Zgodnie z
§ 16 ust. 3 Statutu Miasta Włocławek Dni Włocławka odbywają się w pierwszą sobotę i
niedzielę po 14 czerwca. Proponowany termin tegorocznych obchodów Dni Włocławka to 23
i 24 czerwca. Proponowane zmiany terminu są efektem działań i ustaleń z wykonawcami
programu artystycznego i dotyczą 2018 roku.
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Opinia Komisji Stałej Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Kultury i Sportu. W imieniu Komisji opinię przedstawił Radzie Miasta
Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Stanisław Krzemieniewski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja się
spytam Pani Dyrektor czy były jakieś problemy z organizacją tegorocznych Dni Włocławka,
bo Pan Prezydent w mediach powiedział, że ze względu na opóźniony budżet i zatwierdzenie
budżetu, będą problemy z organizacją jak jarmark świąteczny na Placu Wolności i Dni
Włocławka, czy to jest prawda Pani Dyrektor, Pani mi odpowie.” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała Pani Angelika Żychlewicz Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej. „Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o Dni Włocławka to są to zupełnie inne
paragrafy, więc one nie zostały naruszone i z tego, co wiem Pan Prezydent na pewno na
temat Dni Włocławka się nie wypowiadał. Natomiast jeżeli chodzi o Jarmark Wielkanocny to
z organizacją ostatecznie nie mieliśmy problemów, obawialiśmy się o to, że w związku z tymi
opóźnieniami będziemy mieli problemy z wystawcami, ponieważ pytali nas już od stycznia o
to czy ten jarmark się odbędzie, nie wiedzieliśmy czy uda się ten jarmark zorganizować,
dlatego obawialiśmy się o to, że nie będziemy mieli wystawców jeżeli zbyt późno opowiemy
się czy jarmark będzie zorganizowany czy też nie. Jarmark jak Państwo doskonale wiecie
odbył się w ten weekend, cieszył się ogromna popularnością, odbył się w mniejszej formule
niż było to w roku poprzednim, bez atrakcji dla dzieci, nie było zjeżdżalni i tego typu
udogodnień dla rodziców i dzieci, natomiast cieszył się ogromną popularnością, dziękuję
bardzo.” (wypowiedź dosłowna).
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w
2018 roku został przyjęty przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zestawienie
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potrzeb w zakresie systemu
wychowawczych, za rok 2017.

pieczy zastępczej

oraz

placówek opiekuńczo

–

Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie we Włocławku, który poinformował m.in., że obowiązek przedstawienia
Radzie Miasta rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
nakłada na Dyrektora jednostki art.110 ust. 9 i art. 112 ust.12 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej. W przedkładanym sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie we Włocławku, uwzględnia się realizację wszystkich zadań należących do
kompetencji MOPR, które wynikają z przepisów prawa. Ponadto zgodnie art. 179 ust. 1
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, przedkłada również sprawozdanie z realizacji
zadań gminy i powiatu wynikających z cytowanej ustawy wraz z zestawieniem potrzeb w
zakresie systemu pieczy zastępczej. Przedmiotowa informacja uwzględnia jednostkowe
sprawozdania dotyczące: pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, zadań organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej, zapewnienia dzieciom pieczy w rodzinach zastępczych i
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, działalności placówek wsparcia dziennego,
organizowania
wsparcia
osobom
usamodzielnianym
opuszczającym
rodzinną
i instytucjonalną pieczę zastępczą, działalności całodobowych placówek opiekuńczowychowawczych. Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XXVI/125/2016 Rady Miasta
Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności
Lokalnej dla Miasta Włocławek na lata 2016-2020” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest
zobowiązany do przedkładania Radzie Miasta sprawozdania z realizacji tego programu w
sprawozdaniu rocznym z działalności ośrodka.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia, Rodziny i
Opieki Społecznej. Opinie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz
Nagala.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński. „Panie
Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Panie i Panowie radni, mam kilka pytań związanych z
tym Sprawozdaniem, bo ja dziękuję za tak obfite Sprawozdanie w swojej treści, które
obejmuje zakres działania MOPR jak też i jednostek, które podlegają pod MOPR
merytorycznie natomiast nie tylko mnie jak i też wielu mieszkańców interesuje jaka jest
skala związana z Programem 500+ i tutaj mi zabrakło tej informacji, uważam, że
jednostronicowa informacja do tego obfitego Sprawozdania była dołączona to byłaby wtedy
taka kompletna informacja. Interesuje mnie ile rodzin objętych jest Programem 500 + , ile to
jest również dzieci, które otrzymują te środki oraz jaka jest skala wyłudzeń, bo takie zjawisko
też być może istnieje i jeszcze jedno pytanie, 01 lutego byłem na spotkaniu z Panią Minister
Elżbietą Rafalską która jest Ministrem Pracy, Rodziny i Pomocy Społecznej, która
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poinformowała na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Bydgoszczy, której jestem
członkiem, że w naszym województwie otrzymaliśmy 214 etatów opłacanych przez Rząd na
obsługę Programu 500+ i w związku z tą informacją chciałbym zapytać Pana Dyrektora, ile
tych etatów przyszło do Włocławka do naszego MOPR, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci,
Panie Dyrektorze, faktycznie przychylam się do tego, co powiedział kolega Janusz
Dębczyński, że materiał jest bardzo obszerny, pokazuje obraz i skalę problemów oraz skalę
działań MOPR w zakresie wszelkiego rodzaju pomocy mieszkańcom, ale Pan Prezydent
powiedział, że sprawozdanie z budżetu miasta będzie na koniec marca, a omawiamy w tej
chwili Sprawozdanie z działalności MOPR nie sposób zapytać się o finansowanie ponieważ z
obszernego materiału nie mogłem się doczytać jakie były wydatki, znam plany jakie były
budżetu miasta ponieważ Pan Dyrektor wykonuje zdania ze środków budżetu miasta, ma
również zadania zlecone i otrzymuje środki finansowe z budżetu Wojewody czy Rządu, była
to kwota ponad 50 mln. zł. na 500+, jak wygląda wydatkowanie w 2017 roku. A zatem jak w
stosunku do budżetu miasta którą miał Pan zaplanowaną na kwotę ok.56 mln. zł. jak
wygląda wykonanie czy Pan przekroczył czy też zmieścił się w tych kwotach i jak wygląda
finansowanie zadań zleconych gminie, które wynoszą ok. 100 mln. zł., bo tego w informacji
nie ma, a Pan Dyrektor z pewnością potrafi nam to wyjaśnić, dziękuję bardzo”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Pan Piotr Grudziński Dyrektor MOPR. „Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pytanie
Pana radnego Dębczyńskiego dotyczące liczby rodzin objętych Programem 500+, ile to jest
dzieci i ile wyłudzeń, to w okresie sprawozdawczym ze świadczenia wychowawczego
korzystało ok. 6100 rodzin, wiadomo, że w różnych miesiącach ta liczba mogła się wahać, dla
tych rodzin zostało wydanych 7280 decyzji administracyjnych. Łącznie przez cały rok
wypłacono 107.437 świadczeń wychowawczych na kwotę 53.507.998 zł. Jeżeli chodzi o
kwotę wyłudzeń to czasami są to wyłudzenia, czasami jest to nieświadomość osób, które
korzystają ze świadczenia 500+, dlatego, że ustawodawca w taki sposób skonstruował
zasady przyznawania a nie inny, może dochodzić do tego, że osoba nieświadomie przekroczy
limit 800 zł. na pierwsze dziecko w rodzinie bądź 1200 zł., jeżeli dziecko legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności i wystarczy, że kwota zostanie przekroczona o kilka
złotych i wówczas już występuje nienależnie pobrane świadczenie, które należy zwrócić
łącznie z odsetkami od momentu przekroczenia. Zdarza się tak, że rodziny o tym nie wiedzą,
poprawia się ich sytuacja materialna, nie informują o tym MOPR, informacja uzyskiwana jest
w kolejnym okresie zasiłkowym podczas weryfikacji informacji w ZUS i Urzędzie Skarbowym i
okazuje się, że jest przekroczenie, czyli nienależnie pobrane świadczenie wówczas wzywamy
taką osobę o ile sama się do nas nie zgłosi i są podejmowane czynności administracyjne
zmierzające do odzyskania tych środków. Jeżeli chodzi o miasto Włocławek to w roku 2017 z
tego co pamiętam jest to kwota 50 tyś. zł., która jest uznawana za świadczenia nienależnie
pobrane. Jeżeli chodzi o etaty, to istotnie Szanowni Państwo w momencie kiedy był
uruchamiany Program 500+ to Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przysłał tabelę do
MOPR związaną z szacunkową liczbą etatów, które powinniśmy wykorzystać do obsługi
Programu, biorąc jednak pod uwagę Szanowni Państwo to, że my obsługę Programu
finansujemy z odpisu środków, które wykorzystamy więc w pierwszym roku ten odpis był
większy w drugim roku się zmniejszył i w każdym kolejnym będzie na poziomie drugiego
roku finansowania funkcjonowania Programu i z tego co pamiętam 1,5%, a zadania w
zasadzie są te same to Urząd Wojewódzki wyliczył, że powinniśmy wykorzystać 15,8 etatów.
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My zastosowaliśmy troszeczkę inna metodę, łącząc świadczenia wychowawcze ze
świadczeniami rodzinnymi i jak widzimy daje to pozytywny efekt w postaci tego, że z resztą
Państwo też widzieliście, że organizacja Programu 500+ na terenie miasta Włocławek w
2016 roku, kiedy ta liczba wnioskodawców była największa wypadła najlepiej w
województwie. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jako pierwsi z dużych miast
zaczęliśmy wydawać decyzje administracyjne, jako pierwsi z dużych miast zaczęliśmy
wypłacać środki finansowe mieszkańcom miasta. Oczywiście zdarzają się takie osoby, które
są niezadowolone z obsługi, ale spośród 107 tyś. wypłaconych świadczeń zawsze mogą się
zdarzyć osoby które są niezadowolone. Nie mamy ściśle przypisanych etatów do świadczeń
wychowawczych, po prostu pracownik, który zajmuje się daną rodziną realizuje i
świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne. I tutaj
przechodzimy do kolejnego pytania Pana radnego Mazierskiego, jeżeli chodzi o
finansowanie MOPR, o strukturę wydatków MOPR to w roku 2017wydatki zamknęły się
kwotą 145.027.639,04 zł. i z tego mamy kwotę 52.061.405,44 zł, która stanowi budżet
gminy, zadania zlecone gminie to jest kwota 91.461.308, 65 zł. w tym na Program 500+
54.306.666,00 zł. Oczywiście Szanowni Państwo mamy zadania rządowe powiatu i tutaj jest
kwota 1.207.763,73 zł. , tutaj na zadania rządowe powiatu składają się zadania związane z
pieczą zastępczą i również 500+ dla rodzin zastępczych w których przebywają dzieci, bo Rząd
również taką możliwość przewidział, w roku 2015 na te zadania mieliśmy 400 tyś. zł. a w
roku 2017 1.200 tyś. zł., czyli struktura wydatków jest dużo większa. Ostatnią składową tego
budżetu 145 mln. zł. to są środki pozyskane z funduszy zewnętrznych, w roku 2017, kiedy
ruszyliśmy z projektami, wystartował nam jeden projekt unijny, plus projekt Włocławek
mówi przemocy stop, na te projekty wydatkowaliśmy kwotę prawie 300 tyś. zł. Na pewno w
roku 2018 kwota ta będzie znacznie większa, realizujemy kolejne projekty i będziemy
podpisywać kolejne umowy na realizację projektów dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych, dziękuje bardzo, myślę, że odpowiedziałem na wszystkie Państwa pytania”.
(wypowiedź dosłowna).
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo –
wychowawczych, za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta przez Radę
Miasta Włocławek.
Uchwała – załącznik do protokołu.
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Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Feliniak
Dyrektor Biura Rady Miasta, która poinformowała, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych,
wszystkie rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w
wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Przy ustalaniu
podziału na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze
wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy
dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
liczba mieszkańców miasta Włocławka wynosiła 105 240. Porównując ww. dane z art. 17
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiącym, iż w gminach do
200 000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 25 wynika, że do Rady Miasta
Włocławek wybierana będzie ta sama ilość radnych. Proponowany podział na okręgi
wyborcze zgodny jest z generalną regułą, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców
przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę
równości wyborów, zapisaną w art. 369 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez
liczbę radnych. Wynosi ona 4 209,60. Zatem przedstawiony projekt podziału miasta na
okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych
wynikających z art. 417-419 kodeksu wyborczego i różni się od dotychczas obowiązującego
opisem granic okręgu wyborczego nr 1, uwzględniającym podjętą przez Radę Miasta
Włocławek uchwałę Nr XXXIII/106/2017, w drodze, której uchylono uchwałę w sprawie
nadania nazwy ulicy 20 Stycznia.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Porządku
Prawnego i Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca
Komisji radna Mariola Gawłowska,
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W związku z brakiem zgłoszeń do udziału w dyskusji na temat procedowanej uchwały,
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
okręgów wyborczych.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych, za podjęciem uchwały w
przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała- załącznik do protokołu.
39

Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w
tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawiła także Pani Małgorzata Feliniak
Dyrektor Biura Rady Miasta informując, iż w celu przeprowadzenia wyborów obszar
województwa dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem wyborczym jest jeden powiat lub jego
część. Na podstawie art. 462 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy łączenie
dwóch lub więcej powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga zasięgnięcia
opinii rad tych powiatów. W dniu 23 marca 2018 r. do Przewodniczącego Rady Miasta
wpłynęło pismo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z projektem uchwały
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa
kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby
radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z prośbą o zaopiniowanie. Mając na uwadze, że w zakresie okręgu wyborczego
Nr 6, w granicach którego znajduje się Miasto Włocławek, zaszła ww. przesłanka, gdyż
włączono do niego powiat radziejowski, a przesunięto z niego do okręgu wyborczego Nr 3
powiat rypiński, zasadnym jest podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Porządku
Prawnego i Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca
Komisji radna Mariola Gawłowska,
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W związku z brakiem zgłoszeń do udziału w dyskusji na temat procedowanej uchwały,
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych, za podjęciem uchwały w
przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała- załącznik do protokołu.
Ad. 16
Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek VII kadencji za 2017 rok.
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Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że w bloku materiałów
sesyjnych radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek VII kadencji
za rok 2017. Przedmiotowe sprawozdania za te okresy zostały złożone także przez komisje
stałe Rady Miasta Włocławek tj. przez Komisję Rewizyjną, Komisję Budżetu, Rozwoju i
Promocji Miasta, Komisję Edukacji, Komisję Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, Komisje
Kultury i Sportu, Komisje Porządku Prawnego i Publicznego, Komisję Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska oraz Komisję ds. rewitalizacji. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy o
samorządzie gminnym komisje stałe podlegają radzie gminy i przekładają jej sprawozdania
ze swojej działalności. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z
zapytaniem do radnych czy wnoszą poprawki do przygotowanego Sprawozdania z
działalności Rady za rok ubiegły.
Wobec braku uwag i poprawek ze strony radnych do przedłożonego materiału,
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z działalności
Rady Miasta Włocławek VII kadencji za 2017 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Włocławek za rok
2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Ad. 17
Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta Włocławek.
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Sportu.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. rewitalizacji.
Jak wyjaśnił Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski ten punkt obrad dotyczy
sprawozdania z poszczególnych działalności komisji Rady Miasta. W związku z tym zapytał,
czy radni chcą wnieść uwagi do przedłożonych sprawozdań.
Wobec braku uwag i poprawek Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie sprawozdań poszczególnych Komisji Rady.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z
działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z
działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Kolejno Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z
działalności Komisji Edukacji za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z
działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z działalności
Komisji Kultury i Sportu za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z
działalności Komisji Porządku Prawnego i Publicznego za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
Sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Kontynuując Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z
działalności Komisji ds. rewitalizacji za rok 2017.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
Sprawozdania w przedłożonym brzmieniu opowiedziało się 16 radnych przy 4 głosach
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. Sprawozdanie za rok 2017 zostało przyjęte przez Radę Miasta
Włocławek.
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Sprawozdanie - załącznik do protokołu.
Ad. 18
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Włocławek na 2018 rok.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał
Sobolewski, który wyjaśnił, że zgodnie z art. 18a ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje Komisję
Rewizyjną, która wykonuje zlecone przez radę zadania w zakresie przeprowadzenia ww.
kontroli. Komisja Rewizyjna przeprowadza wyznaczone przez Radę kontrole na podstawie
rocznego planu kontroli, który zawiera w swej treści określenie terminu oraz przedmiotu
kontroli. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie uchwały w zaproponowanym
brzmieniu. Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Komisja Rewizyjna w
dniu 2 lutego br. wypracowała plan kontroli, który zarekomendowała Radzie Miasta celem
jego podjęcia. Następnie Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem czy w tej
kwestii radni chcieliby zabrać głos.
Wobec braku dyskusji i uwag na temat przedłożonego materiału Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2018 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania ww. uchwała została przyjęta przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad.19
Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, został przekazany
radnym projekt planu pracy Rady Miasta na 2018 rok. Ponadto zapytał, czy radni wnoszą
zmiany do przekazanego materiału.
Wobec braku dyskusji i uwag na temat przedłożonego materiału Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2018 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww.
projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów
przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2018 rok został przyjęty
przez Radę Miasta Włocławek.
Plan pracy Rady Miasta Włocławek na 2018 rok – załącznik do protokołu.
Ad.20
Plan pracy komisji stałych Rady Miasta Włocławek na 2018 rok.
1. Plan pracy Komisji Rewizyjnej.
2. Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.
3. Plan pracy Komisji Edukacji.
4. Plan pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.
5. Plan pracy Komisji Kultury i Sportu.
6. Plan pracy Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.
7. Plan pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że komisje stałe Rady
Miasta wypełniając swoje ustawowe obowiązki przedłożyły plany pracy na rok 2018 Radzie
Miasta oraz je zatwierdziły. A zatem Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem
czy radni wnoszą zmiany, uwagi lub chcą zabrać głos na temat przekazanych planów pracy
komisji.
Wobec braku uwag i poprawek Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy
Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 18 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
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Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Kolejno Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji
Edukacji na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 18 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta poddał także pod głosowanie przyjęcie Planu pracy
Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 18 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta poddał również pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji
Kultury i Sportu na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 18 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy
Komisji Porządku Prawnego i Publicznego na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 18 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Kończąc procedowanie nad tym punktem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska na rok 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych, za przyjęciem ww. Planu
pracy w przedłożonym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Plan pracy komisji na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek.
Plan pracy komisji na rok 2018 - załącznik do protokołu.
Ad. 21
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje, wnioski i zapytania w sprawach dotyczących aktualnych problemów Miasta,
także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym zgłosili: radna Agnieszka
Chmielewska, radny Janusz Dębczyński, radna Mariola Gawłowska, radny Dariusz Jaworski,
radny Zbigniew Lewandowski, radny Józef Mazierski, radna Ewa Szczepańska, radny Dariusz
Wesołowski oraz radna Katarzyna Zarębska.
Interpelacje złożone przez radnych w formie pisemnej, Przewodniczący Rady Miasta
przekazuje niezwłocznie adresatowi.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udziela Prezydent Miasta lub właściwe rzeczowo
upoważnione osoby w terminie 14 dni – Przewodniczącemu Rady Miasta oraz
interpelującemu radnemu.
Interpelacje zgłoszone przez radnych oraz udzielone odpowiedzi umieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta bez zbędnej zwłoki.
Procedurę postępowania w powyższej sprawie reguluje § 56 Statutu Miasta Włocławek.
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Ad. 22
Informacje i komunikaty.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta przypomniał radnym o
obowiązku składania oświadczeń majątkowych za rok 2017. Oświadczenie majątkowe wraz z
kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok
poprzedni należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku
do Biura Rady Miasta.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył
życzenia świąteczne mieszkańcom miasta Włocławka oraz wszystkim obecnym na obradach
sesyjnych.

Ad.23
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski dziękując wszystkim za udział w
obradach poinformował, że wobec zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady XL
sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 27 marca 2018r.
Zakończenie obrad godz.1330

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ

RAFAŁ SOBOLEWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
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Akceptacja protokołu przez Sekretarzy obrad XL sesji Rady Miasta

Radny Piotr Czarnecki.........................................................................

Radny Henryk Mielczarczyk ..................................................................

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XL sesji Rady Miasta Włocławek.
2. Lista osób uczestniczących w XL sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XL/13/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
4. Uchwała Nr XL/14/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa
Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną,
Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką.
5. Uchwała Nr XL/15/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”.
6. Uchwała Nr XL/16/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie ustalenia „Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom
fizycznym kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z zakresie objętym
„Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek
na lata 2017-2032”.
7. Uchwała Nr XL/17/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2018.
8. Uchwała Nr XL/18/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2018
roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
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9. Uchwała Nr XL/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie okręgów wyborczych.
10. Uchwała Nr XL/20/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w
tych okręgach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Uchwała Nr XL/21/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w
kształceniu zaocznym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
12. Uchwała Nr XL/22/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku.
13. Uchwała Nr XL/23/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych, za rok 2017.
14. Uchwała Nr XL/24/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek
na 2018 rok.

Protokół sporządziła:
Ewa Pranik
Inspektor BRM

Jolanta Składanowska
Główny Specjalista BRM
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