Protokół nr XLII/18
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 17 kwietnia 2018r.
VII kadencji

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

W dniu 17 kwietnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XLII 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 XLII sesji Rady Miasta
Włocławek, witając Prezydenta Miasta – Pana Marka Wojtkowskiego, Zastępców Prezydenta
Miasta, zaproszonych gości, radnego Sejmiku Pana Stanisława Pawlaka, 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 21 radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 17 kwietnia br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XLII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
Lista osób uczestniczących w XLII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miasta
- zmiany do porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniami o obradach sesyjnych otrzymali porządek obrad. W związku z tym
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnych z zapytaniem dotyczącym propozycji
zmian do porządku obrad. Ponadto Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, że
wpłynął wniosek dotyczący MBM, dotyczący zwołania sesji nadzwyczajnej, który zawiera
pewne błędy. Niemniej jednak Pan Przewodniczący złożył wniosek o rozszerzenie porządku
obrad dzisiejszej sesji o ten właśnie punkt.
Wobec braku innych propozycji zmian porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad XLII sesji Rady Miasta o
projekt uchwały dotyczący MBM.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych, za wnioskiem
opowiedziało się 9 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 12 głosach wstrzymujących
się.
W rezultacie dokonanego głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości.
Wobec powyższego obrady XLII sesji Rady Miasta będą realizowane według ustalonego
porządku.
Głos zabrał radny Andrzej Pałucki. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie,
nie wiem czy rozmyślnie, czy przez zbieg różnych okoliczności wpadliśmy w najdłuższy serial
współczesnej Europy, czyli MBM. Przepraszam za taką aluzję do ciekawego i patriotycznego
filmu natomiast tę kwestię należałoby na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta rozstrzygnąć,
ale mam tutaj do Pana Prezydenta kilka może nie uwag, ale propozycji do tego
przedsięwzięcia. Otóż jak Państwo wiecie, nie pozbawiony wątpliwości popierałem cały czas
powstanie tego przedsięwzięcia, ale w dniu dzisiejszym sam mam wątpliwości czy to pędzi
we właściwym kierunku. Natomiast skąd się to u mnie bierze, chcę to wyartykułować po to,
aby na przyszłość mieć w miarę wyczyszczone pole nie tylko dla mnie. Panie Prezydencie na
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ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu ta kwestia stawała i uzyskała pozytywną opinię, ale na
sesji Rady Miasta, ci którzy głosowali za pozytywną opinią tylko oni byli za wprowadzeniem
do porządku obrad, a skąd się to bierze. Ja odbyłem szereg kuluarowych rozmów na temat
przyczyn takich zachowań i swoich również. Natomiast kwestia jest taka, na Komisji Budżetu
nie było kompetentnej osoby z wyjątkiem Prezesa spółki, która mogłaby odpowiadać na
pytania. Ja już potem przestałem pytać, bo reprezentująca Pana, Pani Dyrektor Biura
Nadzoru i Przekształceń mówiła o innej uchwale niż ta, która była prezentowana, a więc
kompletnie kobieta nie wiedziała o czym mówi. Pytaliśmy Panią Skarbnik, ale w punkcie
poprzednim czy jest to uwzględnione w długoletniej prognozie finansowej – nie. A wiemy, że
DPF delikatnie rzecz ujmując niełatwym do zrealizowania przedsięwzięciem. Na ile zmienią
się parametry i wskaźniki po przyjęciu tej uchwały to jest kolejna sprawa. Kolejna sprawa to
nie było nigdy jak mówimy o tym, Pana Zastępcy, który podobno odpowiada za ten projekt,
a więc nie można mu zadać pytań jak steruje tym projektem w ramach swoich kompetencji.
I teraz kwestia następna, są różne pytania dotyczące sposobu finansowania, obliczania
ryzyka finansowego przez bank, przez MBM w stosunku to tych, którzy się zgłaszają. Z tego
co wiem nie było takiej analizy i nie dziś chcę to roztrząsać. Natomiast proponowałbym, aby
Pan Prezydent spowodował, żeby odbyło się posiedzenie robocze, nie musi to być wielka z
tego zadyma, na którym moglibyśmy rozłożyć to wszystko na czynniki pierwsze. Na pewno
byłaby sytuacja jaśniejsza, bardziej klarowna i rozstrzygnęlibyśmy tą sprawę w taki czy inny
sposób, a nie co sesja spotykali się z tym samym tematem, którym się obijamy, to do niczego
dobrego nie prowadzi. To jest taka moja sugestia w stosunku do Pana Prezydenta.
(wypowiedź dosłowna).
Radny Damian Chełminiak zwrócił uwagę, że jeszcze są zgłoszenia do zabrania głosu w
sprawie MBM.
Głos zabrał Prezydent Miasta Pan Marek Wojtkowski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolą to ustosunkuje się do słów, które powiedział
przed chwilą Pan Prezydent Andrzej Pałucki. Ja oczywiście całkowicie się zgadzam i
rzeczywiście jest to bardzo długi serial, który toczymy w sprawie budownictwa
mieszkaniowego. Dlatego jeśli Państwo pozwolą to na najbliższej sesji, która zostanie
zwołana czy to w trybie nadzwyczajnym czy też w trybie zwyczajnym będę też prosił, żeby
ten punkt włączyć do programu obrad sesji, żebyśmy w sposób odpowiedzialny na ten temat
porozmawiali. Tak jak powiedziałem ten projekt jest przygotowany od strony finansowej i
formalnej. Odpowiadając Panu Prezydentowi na pytania, my nie możemy w tej chwili
postulować zmian w WPF do momentu, kiedy nie uzyskamy zgody Rady Miasta na tzw.
umowę wsparcia. Ale doskonale rozumiem wątpliwości i też jestem za tym, żeby
porozmawiać i też podpisuję się pod tym, żeby rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości i aby
ten temat zakończyć z korzyścią dla tych prawie 300 osób, które złożyły wnioski o przydział
mieszkań w trybie przez nas proponowanym, czyli mieszkania na wynajem z dojściem do
własności. Taki wniosek na pewno przygotujemy i przygotujemy się do merytorycznej
dyskusji, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, przygotowujemy nawet tą propozycję umowy,
którą mamy zaakceptowaną przez bank, żeby Państwo także mieli na ten temat pełną
wiedzę. (wypowiedź dosłowna).
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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 27 marca 2018 roku do dnia 17
kwietnia 2018 roku i przedstawia się następująco:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto 3 umowy dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, w tym m.in. umowę 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. Umowa została zawarta 30 marca z konsorcjum firm: PGK
SANIKO z Włocławka i „UNIZOF” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zofia Woźniak z
Włocławka, na kwotę prawie 650 tysięcy złotych brutto. W toku są kolejne postępowania
m.in. na przebudowę ulicy Brzegowej, przebudowę ulicy Pustej i budowę miejsc
postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej.
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.:
- na programy profilaktyki uniwersalnej skierowanych do uczniów włocławskich szkół
przeznaczono kwotę prawie 40 tysięcy złotych. Na programy z zakresu wczesnej interwencji i
profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców przeznaczono kwotę
27 510,00 złotych. Na programy rozwijające kompetencje wychowawcze rodziców i
wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i
młodzieży, dotyczące wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych NSP oraz programów
rozwijających umiejętności w podejmowaniu interwencji profilaktycznej przeznaczono
kwotę 14 746,00 zł. Łączna wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadań
w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert to 81 600,00 zł.
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- 29 marca odbyła się VIII Edycja Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”. Oliwia
Szymańska z Zespołu Szkół Technicznych została w tym roku Najwspanialszą. 5 kwietnia
wzięła udział w eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie. Wyniki poznamy podczas
wyjazdu na XXIV Finał Gali Ogólnopolskiej w dniach 8-10 czerwca, który w tym roku odbywa
się w Trzebiatowie. Cała Ósemka Laureatów w ramach nagrody ma ufundowany wyjazd na
tę Galę.
Do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w omawianym okresie
należało m.in.:
- udział w uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dnia sapera; złożenie kwiatów
na grobie Stanisława Zagajewskiego w 10. rocznicę śmierci rzeźbiarza, złożenie kwiatów pod
Tablicą Smoleńską w 8. rocznicę katastrofy a także nabór wniosków do nagród Prezydenta
Miasta Włocławek za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury.
W zakresie działań Wydziału Rozwoju m.in.:
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- 28 marca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 4.5 Ochrona przyrody została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej
„Ogrodu na Pompce” w zabytkowym Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku”. Przyznano
dofinansowanie w kwocie 2.576.712,15 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 3.031.426,07
zł.
- 29 marca w ramach ogłoszonego naboru przez Ministra Sportu i Turystyki do Programu
„Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania
przyszkolne” został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa
obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku w zakresie:
boisko do piłki ręcznej, strefa treningowa, boisko wielofunkcyjne: koszykówka i siatkówka
oraz bieżnia prosta". Wartość całkowita inwestycji wynosi 1.329.183,70 zł., wysokość
dofinansowania 438.630,62 zł.
W ramach informacji międzysesyjnej Biuro Sportu i Turystyki informuje, że 27 marca w
Centrum Kultury Browar B odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień prezydenta
miasta dla sportowców i trenerów za wyniki osiągnięte w rywalizacji sportowej w roku
ubiegłym. 76 sportowców otrzymało nagrody, 26 wyróżnienia, a wśród trenerów 7
uhonorowano nagrodami, a 16 wyróżnieniami. Tytułem Mecenasa Włocławskiego Sportu
nagrodzono kolejne firmy, których kandydatury zgłosili przedstawiciele włocławskich klubów
sportowych. 6 kwietnia na stadionie OSiR we Włocławku odbył się mecz eliminacji
Mistrzostw Świata kobiet w piłce nożnej Polska - Albania, w przygotowaniach do organizacji
uczestniczyło m.in. Biuro Sportu i Turystyki. Biuro uczestniczy również w przygotowaniach
do Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce w kategorii juniorów do lat 20, które odbędą się w
czerwcu 2018 r. we Włocławku.
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 jeszcze nawiązując do
sprawy związanej z MBM chciałem powiedzieć, że jest wiele propozycji, które można
wykorzystać Panie Prezydencie, bo Prawo i Sprawiedliwość przedkładało wiele pomysłów
dotyczących budownictwa mieszkaniowego, Pani Olga Krut-Horonziak ma swoje pomysły,
radni Niezależni również, w związku z czym wydaje mi się, że to dobrze wróży temu, aby tak
zmodyfikować całą koncepcję, aby mogła mieć ręce i nogi. Natomiast jeżeli chodzi i
informację z okresu międzysesyjnego ja mam pytanie do Pana Prezydenta związane z pracą
Rady Miasta Włocławek a mianowicie na koniec marca przyjęliśmy uchwałę, która mówiła o
odebraniu możliwości zaciągania wieloletnich zobowiązań i tych wykraczających poza rok
2018 przez Prezydenta Miasta Włocławek. Natomiast ja do dnia dzisiejszego nie mam
żadnych projektów uchwał i teraz do czego zmierzam Panie Prezydencie, chciałem zapytać,
dlaczego tak się dzieje, czy nie warto wykorzystać tego momentu, bo właściwie już niedługo
okaże się, że od 3 tygodni wiadomo, że tych pełnomocnictw nie ma, a projektów uchwał nie
ma. Mówi Pan o sesjach nadzwyczajnych, uważam, że jest to chybiony pomysł, możemy
spokojnie procedować normalnie tylko trzeba przygotować projekty uchwał. W związku z
czym mam pytanie z czym to się wiążę, że nie ma tych projektów uchwał, bo tak naprawdę 3
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tygodnie uważam, że zostały zmarnowane, chyba, że nie ma pilnych uchwał, bo ja też tego
nie wiem. Natomiast jeżeli są to uważam, że warto szybko je przygotowywać, ja nawet
deklarowałem w rozmowie z zastępczyniami, że mogliśmy to jeszcze zrobić na dzisiejszej
sesji Rady Miasta Włocławek i tą deklarację cały czas podtrzymuję, natomiast tak jak
powiedziałem nie mamy nad czym pracować”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Prezydencie, Wysoka Rado, może ja nie
usłyszałem, ale wydaje mi się, że nie mówił Pan o funkcjonowaniu transportu zbiorowego w
naszym mieście, a jak pamiętam, kiedy procedowaliśmy nad budżetem, to Klub Radnych SLD
składał wniosek o przeznaczenie dodatkowych środków na sfinansowanie wozokilometrów,
na sfinansowanie tak naprawdę częstotliwości jazdy autobusów MPK w naszym mieście. Jak
ważny jest to problem i ważne zagadnienie usłyszał Pan wczoraj na spotkaniu z
mieszkańcami Zazamcza, na którym ja również byłem obecny i kwestia MPK była jednym z
wątków, mieszkańcy mówili jasno, że częstotliwość kursowania jest ważna i istotna.
Wracając do sesji budżetowej wówczas złożyliśmy wniosek, ten wniosek później
wycofaliśmy po Pańskiej obietnicy, że w marcu, kiedy będziemy mieli finansowo
podsumowany rok 2017, wówczas ta korekta nastąpi i ten 1 mln. zł. trafi do MPK a tak
naprawdę trafi dla mieszkańców Włocławka, bo transport zbiorowy w naszym mieście
wymaga wzmacniania i żeby funkcjonował prawidłowo tak jak sobie życzą mieszkańcy
Włocławka to muszą autobusy jeździć częściej. W związku z tym pytanie czy podjął Pan
działania w tym zakresie, jeśli tak to kiedy będą efekty lub kiedy będzie zaproponowana
zmiana do budżetu na rok 2018 właśnie w tym zakresie, gdzie ulegnie zwiększeniu kwota na
transport zbiorowy w naszym mieście. I druga sprawa nie mniej ważna może nawet bardziej,
jest z nami kolejną sesję mieszkaniec, który jest osobiście sam zainteresowany budową
nowych mieszkań na wynajem w tym wypadku, my tak sobie rolujemy ten temat, uciekamy
od dyskusji, gdzieś się pojawia, że może jeden klub ma inny pomysł, drugi ma inny pomysł,
ale tak naprawdę przez to, że po raz kolejny nie znalazła się większość, która by zdecydowała
o wprowadzeniu do porządku obrad tej sesji punktu dotyczącego MBM, my nie możemy
dyskutować, tej dyskusji nie ma , bo nie ma tego punktu, a myślę, że ten temat trzeba jak
najszybciej rozwiązać i liczę na to Panie Przewodniczący, że udzieli Pan głosu mieszkańcowi,
który zwracał się do Pana z taką prośbą. Natomiast żeby rozmawiać o pomysłach to trzeba
mieć możliwość, a takiej możliwości kolejną sesję nie mamy, dlatego po raz kolejny
przygotowaliśmy i złożymy za chwilę do Pana wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji, w
której to o MBM będziemy mogli rozmawiać. W stosunku do wypowiedzi mojego
przedmówcy nie wydaje mi się, żeby była bardziej kompetentna osoba od Prezesa spółki
MBM, ją po to wynajęliśmy, żeby przygotowała to rozwiązanie i skoro była obecna na
Komisji to również wydaje mi się, że jej obecność na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
wspaniale będzie służyć merytorycznej dyskusji, a efektem tej merytorycznej dyskusji będzie
rozwiązanie problemu braku mieszkań w naszym mieście, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo, ja mam takie dwie uwagi, prośbę do Pana Prezydenta, jak będzie
informował o sprawach międzysesyjnych to chciałbym, żeby informacje odnośnie
udzielonych zamówień, zleceń, były cztery takie informacje krótkie, żeby był zakres zawartej
umowy, z kim zawarto umowę, jaka jest wartość i termin realizacji. Te cztery rzeczy,
ponieważ tak szybko Pan nie raz mówi , ale te cztery rzeczy są elementami, że potem w BIP
pozostałe rzeczy to można, ale bym chciał te cztery rzeczy, z kim zawarto umowę, termin
realizacji tej umowy i wartość za jaką kwotę brutto zawarto umowę, żeby Pan Prezydent
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przy tej informacji, a potem ja w protokole po prostu będę widział jakie kwoty, bo nieraz tak
szybko nie zdążę zanotować, a mieszkańcy się pytają jaka wartość tej ulicy a ja mówię nie
wiem, a tak to będą te cztery elementy. Następna sprawa jest Pan Prezydent Najberg i do
niego mam pytanie, miesiąc temu w mediach i na portalach społecznościowych informował
Pan, że spotka się Pan w najbliższych dniach z Nadleśnictwem w sprawie drogi do j.
Czarnego, informował Pan mieszkańców, co Pan zamierza wynegocjować, jak prowadzić
rozmowy, jak naprawić tą drogę, sezon się rozpoczyna w związku z tym proszę o udzielenie
informacji czy doszło do spotkania z Nadleśnictwem i czy będzie ten remont drogi do j.
Czarnego. Znam również informację, że Starosta się wypowiedział na temat, ale to odrębny
temat, na temat drogi, który od paru lat próbujemy uregulować, drogi do węzła
autostradowego tj. do drogi nr 62, ale to odrębnie wystąpię i czekam na to spotkanie.
Natomiast tu mnie interesuje, czy odbyło się spotkanie i co Pan wynegocjował, dziękuję
bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Hupało. „Panie Przewodniczący ja chciałem zwrócić uwagę, na
pewien błąd formalny naszego dzisiejszego procedowania, ponieważ Pan Przewodniczący
przedstawił porządek obrad, w którym jest zapisane, że przyjmujemy protokół z posiedzenia
Rady Miasta, a ten punkt nie był procedowany. Poproszę, żebyśmy do niego wrócili i
przypominam Panu Przewodniczącemu, że zwracałem się na poprzedniej sesji z prośbą o
uwzględnienie zapisu w tym protokole złożenia wniosku przez Pana C.Z mieszkańca
Włocławka, pisemnego wniosku zgodnie ze Statutem o wystąpienie i udzielenie mu głosu
podczas sesji Rady Miasta. Jeśli ten zapis jest w tym protokole to proszę wyraźnie zwrócić na
to uwagę i poddać go pod głosowanie Radzie Miasta, ponieważ tak to procedujemy według
porządku, który nie spełnia wymagań przedstawionych przez Pana Przewodniczącego”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie
Prezydencie, Pan Prezydent jest zajęty, więc poczekam, Panie Prezydencie odwołując się do
informacji, którą Pan złożył chciałabym, żeby Pan odpowiedział na pytanie czym naprawdę
we Włocławku będzie zajmowała się spółka komunalna „Saniko”, ponieważ jest to kolejny
punkt o którym Pan mówił, a mianowicie zlecanie nie tylko firmom zewnętrznym, ale
również powstała specjalna spółka pomiędzy „Saniko” a MPEC, która również według Pana
informacji ogólnej ma miasto oczyszczać. Bardzo proszę o odpowiedź, jest Pana Zastępca
Pan Najberg, proszę nam powiedzieć czym się rzeczywiście będzie, jakim wąskim tak już z
tego wychodzi będzie zajmowała się spółka „Saniko”, bo cały czas słyszymy, że ktoś inny
będzie nam miasto oczyszczał. Kolejna sprawa, Panie Prezydencie proponuję Panu, żeby na
następną sesję, jeżeli chodzi o drogi, miasto wkomponowało się w ten rządowy program
sfinansowania lokalnych dróg, moment, moment, moment, pakiet i również o
dofinansowanie już rozpoczętych. To jest program, który jest planowany, ten zakres, który
na dzisiaj jest realizowany jest niewspółmierny w procentach w stosunku do tego, co można
jeszcze wykorzystać i to są zupełnie nowe środki, nie dotychczas funkcjonujące. Kolejną
sprawą, którą chciałam, żeby Pan odpowiedział mi na to pytanie, bardzo bym prosiła,
ponieważ to nie jest tajemnicza historia a mianowicie, z którym bankiem są tak toczone te
rozmowy, ewentualne dofinansowanie, jeżeli chodzi o budowę tych mieszkań. Po raz 55
powiem, że jest nadużyciem mówienie, że są to mieszkania, które zaspokoją nasz głód
mieszkaniowy we Włocławku. Są to mieszkania, na które stać będzie osoby, które będą
musiały na wejściu wydać 20-30 tyś. zł., ponieważ są to mieszkania zaplanowane w stanie
developerskim, a więc beton, zaślepki rur wychodzących ze ścian, drzwi wejściowe, okna i
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kaloryfery, tak nie mylę się, ponieważ tak to jest nie tylko zaplanowane, ale i prezentowane
a w związku z tym ponoszenie ciężaru na budowę takich mieszkań jest co najmniej
zastanawiające czy tutaj chodzi o zaspokojenie głodu mieszkaniowego. Takie mieszkania
można zdobyć na rynku od ręki już jutro, nie trzeba powoływać żadnej spółki komunalnej,
ponosić kosztów jej funkcjonowania ani zakrętasów różnych, jeżeli chodzi o jej
finansowanie, bardzo proszę o nazwę banku czy to jest BGK czy jakiś inny. Kolejna sprawa,
tutaj Pan radny Kukucki poruszył to co ja mam tomy, a bardzo dokładnie relacjonowałam
Państwu kilka miesięcy temu, po raz kolejny mówię tylko skrótem, ale chyba pięćdziesiąty
jak funkcjonuje MPK, jeżeli chodzi o częstotliwość kursowania i omawiałam bardzo
szczegółowo również inne aspekty związane z komunikacją miejską, która jest według mnie
jako użytkownika, ponieważ poruszam się codziennie kilkoma autobusami dokładnie ma
tendencję do ograniczania swojej roli a nie do rozwoju. W związku z tym bardzo bym
oczekiwała z Pana strony i od Prezesa, ponieważ spotkanie z Prezesem nie odpowiedziało
nam na tego typu pytania i wątpliwości. I ostatnia sprawa, na poprzedniej sesji zaczepiałam
Pana mówiąc w cudzysłowie o ten fragment ulicy Brzezinowej, która była zakończona, nie
oddana, ale zakończona mniej więcej w listopadzie, w dalszym ciągu poruszam tą sprawę i
na ostatniej sesji mówiłam, że pojawił się tam zamiast zdejmowania warstwy ścieralnej
pojawił się walec. Po mojej wypowiedzi walec zniknął, ale tzw. spękania poprzeczne i znak
drogowy, że są pagórki nie zniknął, ograniczenie do 30 km/h, warstwa ścieralna nie jest
ściągana a mieszkańcy możliwe, że na spotkaniu z Panem ta sprawa będzie poruszana.
Natomiast pytania do mnie co to jest, co to się stało, to ja odpowiadam proszę się przejść do
Muzeum Etnograficznego i zobaczyć taki eksponat jak tarka, którą kiedyś używano do
prania, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo
Prezydenci, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie 9 kwietnia była bardzo miła
uroczystość nawiedzenia figury Św. Michała Archanioła na Pl. Wolności. Były władze
kościelne, władze miasta, zaproszeni goście, bardzo dużo mieszkańców, uroczysty przemarsz
później ulicami od Pl. Wolności, ul. 3 Maja, Cyganką, Brzeską do Katedry. Pogoda dopisała
cudownie natomiast ulice, chodniki brudne, więc pytanie kto odpowiada, już częściowo w
informacji Pan udzielił, ale ja bardzo proszę w sposób dokładny o podanie nazwy. Kto
odpowiada za sprzątanie ulic i chodników we Włocławku. Pytanie kolejne czy przewiduje
Pan Prezydent zwiększenie nadzoru, to że oni mają sprzątać – dana firma to jest jedna rzecz,
ale czy przewiduje Pan Prezydent nadzór, czy rzeczywiście ta praca została wykonana.
Trzecie pytanie, ponieważ to była uroczystość, ale każdego dnia przemieszczają się
mieszkańcy ulicami Włocławka i pieszo i rowerami, po zimie w wielu miejscach zalegający
brud a nawet jeszcze jesienne liście, w związku z tym czy przewiduje Pan Prezydent takie
solidne uprzątnięcie miasta, ulic, chodników i terenów przylegających. Może już ostatnie
pytanie a zarazem prośba, aby w takich momentach, gdy są szczególne jakieś uroczystości w
naszym mieście, przemarsz, czy zbliżają się uroczystości w maju, Dni Włocławka, dużo
zaproszonych gości, żeby przynajmniej nasz Włocławek był czysty, bardzo proszę, dziękuję”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Andrzej Pałucki. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pierwsza sprawa w
kwestii formalnej, Panie radny ja nie podważałem kompetencji Pani Prezes MBM, nawet
stwierdziłem, że była jedyną kompetentną osobą, natomiast faktem jest, że jej kompetencje
kończą się na MBM a nie sięgają kompetencji związanych z budżetem miasta ze względów
formalnych. Ja nie mówię, że ona nie ma wiedzy, bo ma wiedzę na ten temat, jest to jedna z
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lepszych obsad personalnych podmiotów gospodarczych w naszym mieście, natomiast jej
kompetencje formalne nie sięgają pewnych kwestii, które interesują radnych i na tym
postawmy kropkę. Natomiast Panie Prezydencie wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące
pomocy wszystkim głównie tym, którzy nie są trzeźwi i co z nimi zrobić, natomiast chciałbym
Panu Prezydentowi powiedzieć, że ja wczoraj niewiele ponad godzinę przed tym spotkaniem
zostałem o nim powiadomiony. Bardzo chętnie wziąłbym w tym udział i wysłuchał opinii
licznie zgromadzonego grona, co było widać w telewizji, natomiast nie dano mi szansy
uczestnictwa, mam sms z godziną, kiedy mnie zawiadomiono. Mimo, że od rana byłem
wcześniej w Urzędzie, potem wyjechałem i dostałem sms, prosiłbym, żeby zwrócić uwagę na
to, aby wcześniej powiadamiać a nie na ostatnią chwilę, bo to nie zawsze czas pozwala na
uczestnictwo. Pan Prezydent na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przekazał nam temat, że do
dnia dzisiejszego nie jest rozliczony Stadion. Otóż ja zainteresowałem się tą sprawą,
ponieważ nie miałem takiej świadomości, że w czwartym roku następnej kadencji nie
rozliczono jeszcze przedsięwzięcia sprzed niemalże 4 lat. Okazuje się, że z powodów bliżej mi
nie znanych, ponieważ ja nie mam już dostępu do dokumentów nie ma podpisanego PT.
Przez ponad trzy lata ten problem powinien być załatwiony z kilku powodów choćby czasu,
który upłynął, dwa, to w Pana dyspozycji jest człowiek, który twierdzi, że ja spałem całe
osiem lat a on prowadził wszystkie inwestycje w mieście o czym nawet podobno nie
wiedziałem, ale niestety też nie korzysta Pan z jego wspaniałego doświadczenia i ta kwestia
nie została zamknięta. I teraz jakie są konsekwencje tego, konsekwencje mogą być takie, że
przy jakimkolwiek zdarzeniu, które może mieć miejsce na Stadionie okaże się, że uczestnicy
imprezy sportowej korzystali z mienia niczyjego, ponieważ nie zostało ono przekazane.
Ciekaw jestem, jak kształtuje się sprawa ubezpieczenia, ale nawet jeżeli podmiot
ubezpieczający ubezpieczył, to, to też może przy wypadku podnieść różne kwestie, że nie
jest sprecyzowany właściciel i czy nie skończy się to tak, jak skończyło się z lodowiskami.
Otóż zostały przejęte przez miasto, ale nieubezpieczone. Wiem, że był wypadek i miasto
będzie ponosiło konsekwencje finansowe. Czy w wypadku Stadionu podjął Pan działania
dyscyplinujące ewentualnie wyciągające konsekwencje w stosunku do osób, które nie
dopełniły obowiązków, bo najłatwiej jest powiedzieć, że to jeszcze Pałucki zawalił, bo ja już
nastawiam ucha, kiedy się dowiem, że za wybuch pierwszej wojny światowej też
odpowiadam. Właściwie, co się w mieście nie uda to odpowiadam ja mimo upływu czasu.
Fajnie by było, bo bym trafił do historii jako jedyny żyjący w XXI wieku, który odpowiada za
wybuch pierwszej wojny światowej. I też jakie konsekwencje i jakie działania podjęto
eliminujące w przyszłości takie historie jak sprawa z lodowiskiem, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Piotr Czarnecki. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam pytanie do
Pana Prezydenta, składałem interpelację bardzo dawno temu, na którą nie otrzymałem
odpowiedzi. Ja rozumiem, że wtedy była nawałnica z różnymi interpelacjami, ale
interpelacja dotyczyła budowy furtki na nowym Cmentarzu Komunalnym w Pinczacie. Nowa
część jest na parkingu na tej łące i nie stać miasta na 200 zł., żeby założyć tam furtkę, tylko
mieszkańcy muszą się cofać, iść przez stary cmentarz i dojść do nowego. Kiedyś był tam
melex, jeździł lub nie jeździł a furtka rozwiązałaby cały problem, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Szanowni Państwo chciałem zadać jedno pytanie Panu
Prezydentowi, bo od kilku lat żyjemy tematem ja to tak nazywam oddziału wytrzeźwień, w
związku z tym, że odbyło się wczoraj spotkanie, to prosiłbym Pana Prezydenta, aby
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wprowadził nas w szczegóły i przypomniał jakie do tej pory podejmowane były działania i czy
po wczorajszym spotkaniu posunęliśmy się parę kroków do przodu i czy nie najwyższa pora
abyśmy jako miasto i przedstawiciele miasta zastanowili się, czy nie wziąć tego ciężaru
jednak na siebie gdyż dotychczasowe rozmowy nie przynoszą efektu, a wiemy, że ta
instytucja jest bardzo potrzebna ze względu też na odciążenie włocławskiego SOR, dziękuję”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta Włocławek radny Dariusz Wesołowski. „Panie
Prezydencie chciałbym uzyskać od Pana odpowiedź na pytanie czy być może w ostatnim
czasie wydał Pan jakieś zarządzenie, instrukcję lub inne wytyczne dotyczące formy udzielania
odpowiedzi na pytania radnych zadanych na temat działalności spółek miejskich. Wczoraj
byliśmy świadkami briefingu jednego z Pana Prezesów, który odpowiadał na pytania zadane
nota bene wybiórczo, ponieważ na moje pytania nie odpowiedział na żadne, dlatego też się
pytam. Panie Prezydencie czy wobec tego udzielenie odpowiedzi na piśmie jest nieaktualne
czy też teraz będą prowadzone briefingi. Mam jeszcze taką jedną prośbę do Pana
Prezydenta, chciałbym, aby zdyscyplinował swojego pracownika Prezesa jednej ze spółek
miejskich, Pan doskonale wie kogo, aby w godzinach pracy nie wykorzystywał swojego
stanowiska w spółce do prowadzenia swoich osobistych spraw i tworzenia polityki. Ja nie
mam nic przeciwko temu, żeby ktoś robił sobie briefingi, był w telewizji, ale może nie w
godzinach pracy, wykorzystuje godziny pracy do tego, żeby ubliżać radnym, krytykować ich i
my w tym momencie nie możemy odpowiadać. Nie będziemy się bawić w takie potyczki, bo
to jest bardzo niskie. Nie może być tak, że Pana pracownik ubliża nam, ponieważ my
piszemy do niego przez Pana oczywiście, bo nie piszemy do Pana Prezesa, bo nie mamy
takich możliwości, tylko przez Pana a on robi briefingi i w ten sposób się zachowuje czy może
Pan to dla nas zrobić, żeby chociaż w godzinach pracy tego nie robił, dziękuję bardzo”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński. „Panie
Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Pan Prezydent w
swoim sprawozdaniu wspomniał o budowie ul. Brzegowej, ja mam świadomość, że w tej
chwili to pytanie jest może trochę ponad czasowe, bo pewnie ta ulica była zawarta w
budżecie, natomiast podzielam zdanie niektórych mieszkańców, którzy twierdzą, że tak
maleńka ulica nie powinna być w pierwszej kolejności utwardzana, powinny być ulice o
większym znaczeniu strategicznym chociażby na osiedlu Zawiśle, ja będę składał dzisiaj
interpelację i mam tutaj notatkę sporządzoną na potrzeby MZUKID skierowaną do Pani
Prezydent Magdaleny Korpolak-Komorowskiej, gdzie mieszkańcy mówią chociażby o
udrożnieniu odcinka ul. Krokusowej, który w razie awarii na ul. Grodzkiej byłby taką
alternatywą dla pojazdów poruszających się na Zawiślu i myślę, że to byłoby bardziej
adekwatne i bardziej korzystne dla mieszkańców niż budowa tak małych uliczek o mniej
strategicznym znaczeniu aczkolwiek wszystkie ulice są ważne, natomiast my czasami
podejmujemy irracjonalne moim zdaniem decyzje, nieuzasadnione ani ekonomicznie ani
względami strategicznymi dotyczącymi funkcjonowania naszego miasta, dziękuję”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski. „„Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ostatnio przez kilka miesięcy rozmawialiśmy Panie Prezydencie o
kondycji spółek miejskich, mieliśmy możliwość zapytania prezesów na temat tego, jak
funkcjonują jaki jest ich stan, ale nie mieliśmy przyjemności porozmawiać z Prezesem MZOZ.
Zatem pytanie, kiedy będziemy mogli porozmawiać o MZOZ, bo myślę, że temat jest palący.
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Drugie pytanie, niestety znowu Panie Prezydencie zapomniał Pan wspomnieć o ZS nr 3, gdzie
powstała pracownia sala do hortieterapii, myślę, że ten akurat pion, pion edukacyjny w
naszym mieście niewiele dobrze działa, ponieważ Pan o tym nie wie, więc warto byłoby
wspomnieć, że jest to jedyna taka sala w mieście, a najbliższa jest w Toruniu. Myślę, że
warto byłoby o tym wspomnieć Panie Prezydencie, bo jest się czym pochwalić. I ostatnia
taka uwaga chciałem powiedzieć i tutaj również do Państwa Radnych, że krytyczne uwagi w
stosunku do Pana Przewodniczącego naszej Rady, co do jakości i sposobu prowadzenia
myślę, że nie do końca są trafione, ponieważ ostatnia sesja wskazywała na to, że Pan
Przewodniczący Sobolewski jest skutecznym Przewodniczącym, bo była 100% frekwencja.
Niestety tego dzisiaj nie można powiedzieć, na 25 radnych 25 było obecnych, dziękuję
bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Jeżeli chodzi o analizę
sytuacji w spółce MZOZ, to myślę, że na następnej sesji ten punkt mógłby się znaleźć w
porządku obrad”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
postaram się odpowiedzieć na niektóre pytania, natomiast co do pozostałych poproszę
Państwo Wiceprezydentów o ustosunkowanie się do nich, jeśli chodzi o kwestie inwestycji
oraz kwestie gospodarki komunalnej. Sprawa przygotowanych projektów uchwał, w związku
z tym, że w piątek odbyła się sesja nadzwyczajna, na której my postawiliśmy wniosek o
przywrócenie upoważnień do zawierania zobowiązań długoletnich. Ta uchwała została przez
Państwo odrzucona. W związku z tym na tą sesję nie było możliwości w ciągu trzech dni,
żeby przygotować już te uchwały, projekty uchwał indywidualne zawierające te konkretne
kwestie inwestycji, na które muszę prosić Państwa o pozwolenie, ale oczywiście te projekty
uchwał są już przygotowane i w najbliższym czasie w terminie oczywiście ustawowym
Państwu przekażemy. Jeśli chodzi o transport zbiorowy pytał Pan Krzysztof Kukucki, ja
pamiętam rozmowę, dlatego też w najbliższym czasie postaram się też do tego
ustosunkować. Z Panią Skarbnik przedyskutujemy kwestie powiedzmy wpływów za pierwszy
kwartał 2018 roku i oczywiście też Państwu udzielimy odpowiedzi. Pan radny Józef Mazierski
zgłosił uwagi co do informacji międzysesyjnej. Chodzi tutaj o szczegółowe informacje o
zawartych umowach, wartościach itd. One są oczywiście na BIP, ale postaramy się też
oczywiście Państwa na bieżąco informować. Jeśli chodzi o drogę do jeziora Czarnego jest to
oczywiście wielki problem, dlatego też poproszę Panią Prezydent o ustosunkowanie się do
tego, bo rzeczywiście te rozmowy prowadzimy, podobnie jak i kwestie związane z tzw.
przedłużeniem ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 62. Pani Olga Krut-Horonziak pyta, czym
będzie się zajmowała Spółka PGK Saniko. Trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie, bo
sądziłem, że Pani radna z wieloletnim stażem radnej wie, czym się zajmuje spółka
komunalna pod nazwą PGK Saniko, więc przepraszam bardzo, jeśli ma Pani co do tego
wątpliwości to...” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak stwierdzając, że jest to niepoważna odpowiedź.
Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. „Niepoważna? Ja po prostu
odpowiadam na Pani pytanie. Jeśli chodzi o kwestię dróg lokalnych to oczywiście my taką
informację posiadamy, że takie pieniądze mają przez Rząd być przeznaczane, z tym, że jest
to informacja bodajże z ostatniej konwencji politycznej sprzed dwóch dni, więc jak będą
konkrety to my bardzo chętnie oczywiście skorzystamy. Przypominam, że zawsze
korzystaliśmy z projektu budowy dróg lokalnych, który wcześniej oczywiście funkcjonował.
Pani radna Olga Krut-Horonziak zadaje po raz pięćdziesiąty piąty bodajże pytanie dotyczące
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MBM. No to ja postaram się po raz pięćdziesiąty piąty odpowiedzieć, że jest to projekt
przygotowany oczywiście nie jestem upoważniony, co do tego, żeby Panią informować, z
którym bankiem została zawarta umowa, bo nie mam takich upoważnień ze strony banku.”
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak. „Niech Pan nie żartuje Panie Prezydencie.”
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. „Ja Pani odpowiadam na pytanie, w
każdym bądź razie sądzę, że na najbliższym...” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak pytając, czy jest to bank BGK.
Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. „Z BGK były oczywiście prowadzone
rozmowy, natomiast jeśli Pani jest tym szczególnie też zainteresowana to oczywiście
udzielimy Pani odpowiedzi. Ja powiem tylko tyle, że oferta Banku Gospodarstwa Krajowego
nie była konkurencyjna w stosunku do tej, którą my żeśmy przyjęli. Pani radna Mariola
Gawłowska pytała o porządek, to też poproszę o ustosunkowanie się Pana Prezydenta
Jarosław Najberga. Pan radny, Prezydent Andrzej Pałucki tutaj pytał o sprawę
zawiadomienia. Odpowiadam Panie Prezydencie, ta sprawa wyniknęła ad hoc tj. z piątku,
dlatego też ta informacja, którą staraliśmy się przekazać pochodziła niestety z poniedziałku,
także za to przepraszam, ale na najbliższym, bo takie spotkania oczywiście będą jeszcze
organizowane, także oczywiście wiem, że Pan Prezydent się tym interesuje, więc na pewno
postaramy się z wyprzedzeniem tutaj to zaproszenie wystosować. Kwestia rozliczenia
stadionu i rozliczenia przede wszystkim stadionu my na następną sesję przygotujemy taką
bardzo konkretną informację jakie problemy związane są z rozliczeniem stadionu. Ja tylko
powiem, że krótko rzecz ujmując nie możemy doliczyć się 2,5 mln. zł., które gdzieś się
rozpłynęły. W związku z tym naprawdę rozważamy złożenie wniosku do konkretnych
organów, żeby oczywiście tutaj ta sprawa została wyjaśniona do końca, bo ja mam co do
tego wątpliwości i dla mnie to też jest to wielki kłopot oczywiście, żeby tą kwestię
rozstrzygnąć. W tej chwili stadion jest użytkowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, także
tutaj żadnego zagrożenia też nie widzę. Sprawę budowy furtki na Pinczacie no to wrócimy
do tego, bo powiem szczerze ta sprawa, nie pamiętam jej, więc... Drodzy Państwo, Izba
Wytrzeźwień, która była rzeczywiście, Pan radny Dariusz Jaworski pyta, Pan Przewodniczący
Janusz Dębczyński uczestniczył w spotkaniu, ale jeśli rzeczywiście będzie taka potrzeba to
my przygotujemy informację co my zrobiliśmy do tej pory. Nie ukrywam, że przede
wszystkim też problem leży po stronie Szpitala Wojewódzkiego. Ja to mówię też wprost i
dlatego też my będziemy starali się też wywrzeć presję na Dyrekcji obecnego Szpitala, żeby
tę sprawę pomógł nam rozwiązać. My ze strony miasta oczywiście mamy już konkretny
pomysł, rozmawiamy z organizacją pozarządową, rozmawiamy też o pozyskaniu środków
inwestycyjnych i tzw. środków miękkich na prowadzenie tego typu jednostki. Także też taką
informację dla Państwa przygotujemy i też bardzo dziękuję za zainteresowanie. Jeśli chodzi o
spółkę miejską Pan radny Dariusz Jaworski pyta, te wątpliwości, które Pan radny głosił na
poprzedniej sesji, ja oczywiście te wątpliwości przekazałem Zarządowi. Mam przekazaną
informację od Prezesa Zarządu, także jeśli Państwo pozwolą to ja te informację pisemną też
Państwu przekaże. Jest to odpowiedź na te pytania, na te wątpliwości które Pan radny... Jeśli
chodzi o pozostałe kwestie, ulicę Brzegową to myślę, że Pani Prezydent. Jeśli chodzi o Spółkę
MZOZ to oczywiście tutaj Pan Przewodniczący powiedział, że na następnej sesji rady Miasta
Zarząd spółki zostanie też poproszony o informację z działalności i myślę, że chętnie wszyscy
wysłuchamy. Dziękuję bardzo.” (wypowiedź dosłowna).
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Głos zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Magdalena Korpolak-Komorowska.” Panie
Przewodniczący, Szanowni Panie i Panowie Radni ja może odpowiem na pytania pierwsze
Pani Olgi Krut-Horonziak. Jeżeli chodzi o Rządowy Program Budowy Dróg Lokalnych, tak jest
prowadzony ogłoszony w lutym z naborem do 15 kwietnia. Jeżeli wsłuchamy się w kryteria,
które są zapisane w programie to niestety, ponieważ jest to program, który się rozpoczyna w
tym roku z zakończeniem w 2019. Chcieliśmy jako miasto złożyć wnioski na nasze trzy drogi,
które rozpoczęliśmy rzeczowo bardzo mało w roku 2017 i kończymy w roku 2018 bądź też w
roku 2019 tj. ulica Zachodnia, Papieżka i ulica Grodzka. Z informacji uzyskanych od
Wojewody, ponieważ to jest organ, za pośrednictwem którego te wnioski się składa, nie
możemy jako miasto złożyć, ponieważ nie możemy wnioskować o inwestycje, na które
umowy podpisano w roku 2017, więc to są tylko ad hoc inwestycje, na które umowy są
podpisane w 2018 roku i kończą się w roku 2019. Na te trzy duże inwestycje nie możemy
tych wniosków złożyć. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje to są budowy dróg lokalnych,
natomiast my budujemy je w ograniczonym zakresie, więc to jest tylko nakładka bitumiczna.
Kryteria są takie, że z taką technologią nie wpiszemy się w taką ilość punktów, żeby spełnić.
Poza tym Szanowni Państwo program ogłoszony w lutym z naborem w kwietniu, gdzie
załącznikiem jest pełna dokumentacja projektowo kosztorysowa łącznie z pozwoleniem bądź
zgłoszeniem. Przyjęliśmy budżet w marcu, więc na nowe inwestycje nie byliśmy w stanie
złożyć wniosku, ponieważ dokumentacyjnie nie byliśmy przygotowani. Dlatego też
chcieliśmy skorzystać być może z szansy na inwestycje, na które umowy podpisaliśmy w
2017 roku, jednak nie było nam to dane, ale w ramach tego zamierzenia MZKUiD złożył
wniosek o na remont chodników, ponieważ się w to wpisywał w ciągu ulicy Zbiegniewskiej.
Będziemy czekać na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli chodzi o ulicę Brzezinową, to Pani radna na
tamtej sesji nie było mi dane ustosunkować się, ponieważ na tej inwestycji w chwili obecnej
nigdy nie było walca. To była koparka, która była wykorzystywana, koparka Pani radna,
wykorzystywana do usuwania usterek robót brukarskich i do humusowania terenów
zielonych. To nie był walec. Ja byłam zdziwiona, ponieważ jestem prawie każdego dnia na tej
budowie. Po sesji pojechałam zobaczyć, więc koparka odjechała w dniu wczorajszym. Ja
tylko może przypomnę Państwu, że inwestycje rozpoczęliśmy odbierać w listopadzie.
Podczas odbiorów stwierdziliśmy, co potwierdzone zostało badaniami laboratoryjnymi
wykonanymi za pomocą planografu, że mamy odstępstwa od równości podłużnych na
warstwie ścieralnej. Te wady nawierzchni nie mogły być stwierdzone w trakcie układania
warstwy ścieralnej. Dopiero po ułożeniu na podstawie i zarówno samochodów, które tam
jeżdżą jak i specjalistycznych urządzeń potwierdziło się, że takowe odchylenia są. Są to
odchylenia powyżej 9 mm. Dopuszczalne nierówności są do 6 mm., te nierówności były
ponadnormatywne powyżej 9 mm., więc takowe usterki są stwierdzone. Zgodnie z
programem firma ma te usterki i wady usunąć do końca maja. Jeżeli chodzi o 30 km./h to też
informowaliśmy Państwa, iż docelowo(...) Na tą chwilę jest wprowadzona tymczasowa
organizacja ruchu, która informuje użytkowników drogi o nierównościach i w związku z
powyższym jest czasowe ograniczenie prędkości do 30km/h. Jeżeli chodzi o zapytanie Pani
radnej Gawłowskiej o brudne chodniki nadzoruje sprzątanie miasta Miejski Zarząd Usług
Komunalnych i Dróg, tylko nie wiem o czym Pani mówi, ponieważ chodniki po akcji zima były
przez firmę, która świadczyła usługi zimowego utrzymania dróg zarówno jak i drogi były
sprzątnięte, więc nie wiem czy to były jakieś takie bieżące nieczystości. Na pewno postaramy
się dopilnować naszą instytucję, żeby dopingowała firmy, które sprzątają chodniki na terenie
miasta. Jeżeli chodzi o drogę do jeziora Czarnego to tylko przypominam, że droga biegnie po
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terenach leśnych. Grunty nie są drogami i nie są własnością miasta. Należałoby Szanowni
Państwo przychylić się i pomyśleć o tym, aby dokonać wywłaszczenia, przekształcić teren
pod teren drogi i dopiero wówczas dokonać przebudowy. My jako miasto za pomocą
MZKUiD staramy się częściowo remontować przy użyciu różnych materiałów do tego
przeznaczonych. Szanowni Państwo, na podstawie programu naprawczego na ulicy
Brzezinowej mamy prawie 6700 m² nawierzchni warstwy ścieralnej. Z tego na podstawie
badań z planografu wyszło nam do poprawy prawie 3500 m². Więc te powierzchnie to są
trzy takie odcinki, które będą frezowane na grubość warstwy ścieralnej i warstwa ścieralna
będzie układana ponownie. Dziękuję.” (wypowiedź dosłowna).
Przewodniczący Rady Miasta podziękował Pani Wiceprezydent, prosząc kolejno Zastępcę
Prezydenta Jarosława Najberga i informując, że następnie dwa pytania uzupełniające zada
radny Józef Mazierski i Krzysztof Kukucki.
Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Jarosław Najberg. „Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo co do kwestii związanych z drogą na jezioro Czarne i przedłużenia
ulicy Wiejskiej to te problemy w mieście mamy od lat. One są nierozwiązane od kolejnych
kadencji i takich problemów w tym mieście jest więcej. To też nie dlatego, że poprzednio
rządzący miastem coś zaniedbali. Są to problemy, które są w wielu różnych miastach, są to
problemy, które wynikają z braku środków finansowych, które trzeba by było przeznaczyć na
zamianę pomiędzy nadleśnictwem a miastem. Są to nie małe pieniądze i takich gruntów
mamy wiele na których są posadowione inwestycje drogowe. Co do moich prób rozwiązania
tego problemu, to oczywiście je podejmuję. Rozmawiam z mieszkańcami i przez media
społecznościowe i na spotkaniach bezpośrednich. Cieszy mnie to, że Pan Prezydent, Radny
Mazierski to widzi. Cieszy mnie jego wsparcie w tych działaniach i myślę, że wspólnie
będziemy robili wszystko, żeby te problemy rozwiązać. Myślę, że gospodarka komunalna
akurat Panu radnemu jest dość bliska. Co do kwestii związanych ze Spółką Miejską Saniko to
fakt jest taki, że Spółka zajmuje się i odbiorem, i utrzymaniem czystości, ale także
zagospodarowaniem odpadów komunalnych naszego miasta. Jakby ta część związana z
zagospodarowaniem jest to część ogromna. Utrzymanie wysypiska i sortowni, które
mieszczą się na Machnaczu, to są ogromne koszty i immanentna część działalności Spółki.
Cokolwiek by się nie działo w związku ze sprzątaniem, czy z utrzymaniem czystości, czy z
odbiorem to i tak ta część związana z zagospodarowaniem musi pozostać w Spółce Saniko i
Spółka Saniko takie usługi dla miasta będzie pełnić, bo miasto i Rada do tego Spółkę
zobowiązali. Co do kwestii związanych z utrzymaniem czystości to chciałbym w tym
momencie zwrócić uwagę Państwa, że pewne zadania wykraczają poza rok bieżący i
będziemy stawiali uchwały i bardzo prosimy Państwa, by odpowiedzialnie podejść do
tematu i wspólnie, żeby działać i próbować jak najszybciej rozstrzygnąć przetargi, żeby nie
było takich sytuacji, że miasto pozostaje bez bieżącego utrzymania czystości , bo takie
sytuacje, które być może się zdarzają, bo zawsze może być czyściej niż jest i zawsze
będziemy i z pokorą i dziękując za takie uwagi zwracać na nie uwagę. Zawsze może być tak,
że będzie czyściej i jeśli nie rozstrzygniemy tych przetargów to niestety będzie brudniej i
wspólnie będziemy za to wszyscy odpowiedzialni. Czym się zajmuje Spółka nowa? Przed
przyjętymi rozwiązaniami ta Spółka WPK będzie zajmowała się odbiorem odpadów
komunalnych. Jest to potrzebne, aby można było zlecać w trybie in-house. Nie raz to
tłumaczyliśmy. Jeśli Pani radna będzie potrzebowała to chętnie z Panią radną się spotkam i
indywidualnie to wytłumaczę, bo kwestie nie są skomplikowane. Wymagają chwili uwagi. Co
do furtki, przepraszam nie wiem co się stało z tym tematem. Jeśli będzie to tylko możliwe
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to... Są to kwestie proste, myślę, że szybko je rozwiążemy. Dziękuję.” (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo dziękuję Panu
Prezydentowi Najbergowi, ale ja to zawsze jestem, tak jak Pan mi powiedział, że to nie
zapomnę, że zwróciłem się z prośbą, żeby na skwerku Planty posprzątali, to Pan mi wtedy
powiedział, że to Pańscy wyborcy tak wtedy naśmiecili, ale posprzątam. To tego nie
zapomnę. Ja tylko chciałem powiedzieć, żebyśmy się wywiązywali z obietnic. Jeżeli Pan
publicznie mówi, że spotka się z Nadleśnictwem w najbliższym czasie, że będzie Pan
rozmawiał o tym, że są to problemy. Ja wiem, że są problemy zamiennych gruntów. Zadałem
pytanie, czy doszło do spotkania i co Pan uzgodnił i to wszystko, a opowieści o problemach
to mnie nie interesują. Po to Pan jest, jak wyborcy mówią wynajęty, żeby Pan to robił, a oni
są od tego, żeby brudzili, a Pan jest od tego, żeby robił.” (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja mam pytanie do
Przewodniczącego, jako organizatora naszych prac, ale tak naprawdę mam pytanie
dotyczące Prezydenta, więc uważam, że jest to dobry moment. Panie Przewodniczący proszę
mi powiedzieć, czy w materiałach, które otrzymał Pan od Prezydenta na obecną sesję Rady
Miasta znajdowała się uchwała dotycząca MBM. Jest to kluczowa odpowiedź na to pytanie”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki miejskiej Pan Jarosław Najberg.
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, oczywiście spotkałem się z
Panem Nadleśniczym, ustaliliśmy sobie stan faktyczny, szukamy możliwości takiego
rozwiązania problemu, który będzie skuteczny. Natomiast mocno zgadzam się z tym, co
mówi Pan Prezydent Mazierski, szkoda, że jak Pan był wynajęty przez mieszkańców, to Pan
nie rozwiązał tych problemów, bo już byśmy teraz nie musieli się już z nimi borykać.
Natomiast nie powiedziałem, że to Pana wyborcy naśmiecili, tylko, że naśmiecili to
mieszkańcy i że to posprzątamy. Nie było to w taki sposób jak Pan to przedstawił,
sarkastyczny, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Jeżeli chodzi o materiały
sesyjne, to podczas ostatniego tygodnia mieliśmy taką sytuację, że były złożone dwa
wnioski, jeden o sesję nadzwyczajną, drugi w trybie normalnym, w związku z czym
zachowaliśmy się tak jak teraz, dzisiaj, że zapytaliśmy się radnych czy chcą procedować nad
tym”. (wypowiedź dosłowna).
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonała Pani Jolanta Stańczak Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury, która poinformowała, że w bieżącym roku w budżecie
Gminy Miasto Włocławek na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zostały zabezpieczone środki w
wysokości 300 000,00 zł. Z uwagi na fakt, że Rada Miasta Włocławek uchwaliła budżet
miasta Włocławek na 2018 rok w dniu 16 stycznia 2018 r. uchwałą nr XXXVII/1/2018, na
podstawie, której zaplanowana została kwota na ww. dotacje celowe w wysokości
300 000,00 zł, Prezydent Miasta Włocławek niezwłocznie ogłosił nabór wniosków o
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Nabór trwał do dnia 28 lutego 2018 r. W
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wyznaczonym terminie wnioski złożyli: Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku,
Wspólnota Mieszkaniowa „Bulwary 18” we Włocławku, Parafia Katedralna p.w.
Wniebowzięcia NMP we Włocławku, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Stanisława BM we
Włocławku i Pan Zbigniew Goździecki. Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku
zrezygnowała jednak z realizacji w bieżącym roku zadania pn.: „Konserwacja i rekonstrukcja
organów z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego we Włocławku”, z uwagi na fakt, że
wykonawca planowanych prac z przyczyn technologicznych nie byłby w stanie wykonać ich
do końca bieżącego roku. Z uwagi na konieczność zaangażowania wysoko
wykwalifikowanych specjalistów do wykonania niektórych prac przy zabytku, co zrodziłoby
duże prawdopodobieństwo zagrożenia realizacji zadania pn.: „Remont elewacji frontowej
oraz cokołu budynku na terenie działki nr 48, obręb Włocławek KM 46 przy ul. Świętego Jana
1 we Włocławku” we wnioskowanym terminie, Wspólnota Mieszkaniowa „Bulwary 18” we
Włocławku zweryfikowała zakres ww. zadania, a tym samym zmieniła całkowity koszt
realizacji zadania z kwoty 270 570,83 zł na kwotę 202 256,54 zł, zgodnie z dołączonym
kosztorysem inwestorskim. Po zapoznaniu się z wnioskami i po ocenie ich pod względem
merytorycznym w oparciu o wymogi ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i o
wymogi Uchwały Nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2016 r., Komisja
uznała, że każdy z zabytków, przy którym planowane są prace lub roboty budowlane posiada
znaczącą wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a planowany efekt prac lub robót
będzie miał istotny wpływ nie tylko na stan zabytku, ale również znajdzie pozytywny
oddźwięk wśród mieszkańców Włocławka i turystów. Remont elewacji frontowej kamienicy
przy ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie
Starego Rynku i kościoła farnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela, jest kolejnym etapem prac.
Wnioskodawca w ubiegłym roku, dzięki udzielonej dotacji z budżetu miasta Włocławka w
wysokości 154 203,19 zł, wykonał remont dachu z wymianą elementów konstrukcji dachu
nad częścią główną wraz z wymianą pokrycia dachu o łącznej wartości 308 406,38 zł. Tryptyk
Matki Boskiej Apokaliptycznej z Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP jest jednym z
najstarszych elementów zabytkowych w Katedrze i jednym z nielicznych zachowanych
elementów pierwszego gotyckiego wyposażenia kościoła. Dzięki prawidłowej konserwacji
zabezpieczona zostanie oryginalna materia średniowiecznego zabytku, który eksponowany
w świątyni przez kolejne lata istotnie wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej Katedry.
Remont elewacji frontowej kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława BM jest I etapem
kompleksowego remontu elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji i wymianą
obróbek blacharskich. Wykonanie kolorystyki elewacji pozwoli na wydobycie pełni wartości
historycznych i architektonicznych zabytku, w którym oprócz odprawiania mszy i
uroczystości kościelnych nadal odbywać się będą koncerty organowe i występy scholii
działających przy Parafii. Prace w kamienicy przy ul. Cyganka 26, będą polegać na
wzmocnieniu belek stropowych stropu odcinkowego piwnicy. Będzie to I etap remontu i
przebudowy zabytku, w którym wnioskodawca w późniejszym czasie planuje udostępnić
powierzchnie usługowe dla Muzeum Prasy i Fotografii miasta Włocławek we współpracy ze
Stowarzyszeniem Kolekcjonerów Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.
Warto wspomnieć, że w XIX w. na podwórzu niniejszej kamienicy mieściły się kawiarenki, a
w 1918 r. przebywał w niej oficer francuski, przyszły prezydent Francji – Charles de Goule.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że łączna kwota wnioskowanych dotacji znacznie
przewyższa środki zabezpieczone w budżecie miasta w bieżącym roku na ten cel, przy
całkowitych nakładach koniecznych czterech planowanych przez wnioskodawców zadań w
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wysokości 903 361,57 zł, wnioskuję o udzielenie przez Wysoką Radę dotacji dla Wspólnoty
Mieszkaniowej „Bulwary 18” we Włocławku na zadanie pn.: „Remont elewacji frontowej
oraz cokołu budynku na terenie działki nr 48, obręb Włocławek KM 46 przy ul. Świętego Jana
1 we Włocławku” w wysokości 67 200,00 zł, dla Parafii Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP
we Włocławku na zadanie pn.: „Konserwacja tryptyku Matki Boskiej Apokaliptycznej z
Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku” w wysokości 130 000,00 zł, dla
Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Stanisława BM we Włocławku na zadanie pn.: „Remont
elewacji budynku kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM we Włocławku wraz z
wymianą obróbek blacharskich – etap I elewacja frontowa” w wysokości 61 400,00 zł i dla
Pana Zbigniewa Goździeckiego na zadanie pn.: „Remont i przebudowa budynków
mieszkalno-usługowych na terenie działki nr 87 obręb Włocławek KM 46 przy ul. Cyganka 26
we Włocławku – wzmocnienie belek stropowych stopu odcinkowego nad piwnicą (etap I)” w
wysokości 41 400,00 zł.
Opinie Komisji Stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Kultury i Sportu. Jednocześnie Komisja podczas analizy przedmiotowego projektu
uchwały, zawnioskowała o zwiększenie kwoty dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej
„Bulwary 18” we Włocławku na „Remont elewacji frontowej oraz cokołu budynku na terenie
działki nr 48, obręb Włocławek KM 46 przy ul. Świętego Jana 1 we Włocławku” do 50,00%
wartości zadania, tj. do 101 128,27 zł. W związku z tym, że wnioskowana przez Komisję
kwota dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary” wzrosła o 33 928,72 zł, a
zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 300 000,00 zł na dotacje celowe
zostaną, zgodnie z rozpatrywanym w dniu 17 kwietnia 2018 r. projektem uchwały
rozdysponowane, Komisja zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany w budżecie miasta
Włocławek i zwiększenie środków na ww. dotację w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę
33 928,27 zł. Opinię Komisji w tej sprawie wraz z wypracowanym wnioskiem przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Projekt uchwały był również przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, która wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie
przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz z podjętym wnioskiem.
Jednocześnie Komisja podczas analizy przedmiotowego projektu uchwały, wystąpiła z
wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary 18” we
Włocławku na „Remont elewacji frontowej oraz cokołu budynku na terenie działki nr 48,
obręb Włocławek KM 46 przy ul. Świętego Jana 1 we Włocławku” do 50,00% wartości
zadania, tj. do 101 128,27 zł. W związku z tym, że wnioskowana przez Komisję kwota dotacji
dla Wspólnoty Mieszkaniowej „Bulwary” wzrosła o 33 928,72 zł, a zaplanowane w budżecie
miasta środki w wysokości 300 000,00 zł na dotacje celowe zostaną, zgodnie z
rozpatrywanym w dniu 13 kwietnia 2018 r. projektem uchwały rozdysponowane, Komisja
zwraca się z prośbą o dokonanie zmiany w budżecie miasta Włocławek i zwiększenie
środków na ww. dotację w Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 33 928,27 zł. Opinię Komisji
w tej sprawie wraz z wypracowanym wnioskiem przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący
Komisji radny Andrzej Pałucki.
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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, ja tylko
powiem, że wspominam bardzo dobre czasy, kiedy środki na prace remontowe przy
zabytkach były trzykrotnie większe, były to dobre lata. Nie bardzo rozumiem taką tendencję
ciągłego zaniżania środków w budżecie miasta na ochronę zabytków. Jest to tendencja, jest
to postępowanie absolutnie odwrotne od tego, co się dzieje w innych miastach w Polsce,
które aspirują do miast turystycznych. Włocławek ciągle opracowuje plany, dokumenty jak
zwabić tutaj turystów, natomiast ciągle mamy do czynienia z oglądaniem bardzo
zdegradowanej części miasta i wszelkiego rodzaju rewitalizacje, dokumentacje i spotkania są
wyłącznie słowami w przestrzeń bez żadnych efektów realizacyjnych. Jeszcze raz
powtarzam, trzykrotnie, to było i milion złotych i milion sto złotych i jeszcze było wtedy
przez Radę wnioskowane o zwiększenie środków. Mniej więcej tyle przynajmniej z takiego
pułapu my powinniśmy startować do góry, natomiast coraz mniej jest środków i to jest
wytyk, który jest bardzo poważny, po co te spotkania rewitalizacyjne, to jest tylko i
wyłącznie jedna strona pogada sobie z drugą stroną. Natomiast efekty to są pieniądze na
zabytki, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została
przyjęta przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała – załącznik do protokołu.

Przerwa w obradach sesyjnych.

Wznowienie obrad po przerwie o godz. 10.40

Ad.4
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.
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Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonał Pan Piotr Bielicki Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, który poinformował, że zgodnie ustawą
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Prezydent Miasta Włocławek sprawuje nadzór nad
żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości
świadczonej opieki. Powyższy nadzór sprawowany jest na podstawie planu przyjętego przez
Radę Miasta w drodze uchwały. Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi
opiekunami został zatwierdzony Uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23
czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i
dziennymi opiekunami. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych
z systemami wsparcia rodziny, wprowadza zmiany do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 m.in. w zakresie sprawowania nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym,
podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna oraz dziennym opiekunem prowadzącym
działalność na własny rachunek. Obecnie Prezydent Miasta Włocławek kontroluje warunki i
jakość świadczonej opieki w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Po wejściu w
życie zmian w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dodaje
się do przedmiotowej kontroli nadzór nad podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy,
podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna i dziennym opiekunem prowadzącym
działalność na własny rachunek w zakresie: zgodności danych zawartych odpowiednio w
rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym, wywiązywania się z obowiązku sporządzania i
przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący
Komisji radny Tomasz Nagala.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania, Rada
Miasta Włocławek podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście
Włocławek za 2017 rok”.
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Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie we Włocławku, informując, że zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa jest zobowiązana do
przygotowania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie
gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi samorządu województwa właściwej
jednostki samorządu terytorialnego ocenę. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny. Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje w
szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na
zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena
zasobów pomocy społecznej obejmuje także osoby i rodziny korzystające z pomocy
społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście
Włocławek za 2017 rok” rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący
Komisji radny Tomasz Nagala.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak. „Chciałam tylko gwoli pewnej informacji
nawiązującej do poprzedniej rozmowy, Pana Prezydenta nie ma, ale dotyczy to właśnie
mieszkań i jaka jest na dzień dzisiejszy statystyka. Otóż liczba mieszkań komunalnych w
zasobach gminy to jest ok. 4500, natomiast wniosków, które zostały złożone na mieszkania
komunalne to jest na dzień dzisiejszy 163, natomiast perspektywa dwuletnia czy kolejna jest
tutaj zaplanowana na 50-60. Natomiast, żeby nie mylić, mieszkania komunalne są
wyróżnione tak jak klasyfikacja GUS, liczba mieszkań socjalnych, które są w zasobach gminy
tj. 332 i perspektywa 390, natomiast liczba oczekujących jest kilkakrotnie wyższa aniżeli na
mieszkania komunalne. Jeszcze raz powtórzę sto kilkadziesiąt w stosunku do blisko 700
oczekujących na mieszkania socjalne, dziękuję.” (wypowiedź dosłowna).
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w
mieście Włocławek za 2017 rok”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 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 sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w
mieście Włocławek za 2017 rok” została przyjęta przez Radę Miasta Włocławek.
Uchwała – załącznik do protokołu.
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Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Pszczółkowski Dyrektor Biura
Sportu i Turystyki informując, że Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
nałożył na gminę obowiązek podjęcia uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie
do dnia 20 maja określającej sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30
września. Rada gminy określa w drodze uchwały corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk
organizowanych przez gminę. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator
kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku wystąpił z wnioskiem o umieszczenie w wykazie
kąpieliska strzeżonego nad jeziorem Czarnym od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Zważywszy na powyższe, podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz
wykazu kąpielisk jest uzasadnione.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja
Kultury i Sportu. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji
radny Dariusz Jaworski.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych za podjęciem uchwały
wszyscy radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Miasto Włocławek w roku 2018 została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków,
form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych
uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Agnieszka Białopiotrowicz - Dyrektor
Wydziału Edukacji informując, iż uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków, form i zakresu przyznania stypendium Prezydenta Miasta
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Włocławek dla uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek podejmuje się w związku z
przyjęciem Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek.
W związku z reformą szkolnictwa sześcioletnie szkoły podstawowe stały się ośmioletnimi
szkołami podstawowymi, dlatego w wyżej cytowanej uchwale należy zmienić w § 1 przedział
klasowy (dla uczniów szkół podstawowych - klas V-VI na dla uczniów szkół podstawowychklas V-VIII), a gimnazja zostały włączone do szkół podstawowych i funkcjonują jako klasy
gimnazjalne do 2019r.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form
i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów
szkół z terenu miasta Włocławek rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja
Edukacji, którą przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka
Chmielewska.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta
Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.
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. 8
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we
Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii
Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły
Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii
Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto
Włocławek.
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Ad.10
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we
Włocławku Szkoły Podstawowej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w
skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem
prowadzącym jest Miasto Włocławek.
Wprowadzenia do bloku projektów uchwał wskazanych w pkt. 8, pkt. 9 i w pkt. 10 dokonała
Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Agnieszka Białopiotrowicz, która poinformowała, że
podjęcie wskazanych uchwał spowoduje, iż nastąpi dostosowanie stanu faktycznego do
stanu prawnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
Likwidacja wymienionych w powyższych uchwałach szkół wynika z art. 91 ust. 1 z dnia 14
grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, który określa, że w zespół szkół można połączyć tylko
szkoły różnych typów.
Opinie Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla
której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta
Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Chmielewska.
Także projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii
Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły
Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii
Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej sprawie przedstawiła
Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Chmielewska.
Również projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii
Grzegorzewskiej we Włocławku Szkoły Podstawowej i likwidacji Szkoły Podstawowej
Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku,
dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta
Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Chmielewska.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży
wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla
której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 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.
Kolejno Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w
sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we
Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych
nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we
Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
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,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szkoły
Podstawowej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto
Włocławek.
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,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwały – załącznik do protokołu.
Ad.11
Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Dyrektor Biura Rady Miasta Pani Małgorzata
Feliniak informując, że zgodnie z art. 13 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 rady gmin zobowiązane są
do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 1 miesiąca od dnia podziału
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gminy na okręgi wyborcze. Rada Miasta Włocławek dokonała podziału na okręgi wyborcze,
podejmując Uchwałę Nr XL/19/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okręgów
wyborczych. Rada gminy dokonuje podziału w drodze uchwały na wniosek prezydenta
miasta – art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Jeżeli rada gminy nie
dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania w wyznaczonym terminie, podziału
dokona komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu danego terminu. Obwody
głosowania tworzy się w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach powszechnych oraz
w wyborach przeprowadzonych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód
głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej
przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym. Przedłożony Wysokiej Radzie
projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych. W proponowanym podziale miasta Włocławek na
obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu
wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta.
Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. W ramach
zmian wynikających z usytuowania, które zmierzają do racjonalizacji, proponuje się
włączenie ulic: Nad Zalewem i Uskok, które znajdowały się w granicach obwodu głosowania
nr 14 do granic obwodu głosowania nr 25 oraz ulicy Brzegowej, która znajdowała się w
granicach obwodu głosowania nr 24, do granic obwodu głosowania nr 25. Ponadto
uwzględniając wnioski wyborców dokonano przesunięcia ul. Celulozowej z granic obwodu
głosowania nr 14 do granic obwodu głosowania nr 17. W proponowanym podziale
uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego, który określa, że w
każdej gminie co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być
dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Powyższe spowodowało
wprowadzenie zmian, które przedstawiają się następująco:
-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 8 zlokalizowanej w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 przenosi się do Centrum
Kultury Browar B przy ul. Łęgskiej 28;

-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 9 zlokalizowanej
w Gimnazjum Nr 14 przy Placu Staszica 1 przenosi się do Zakładu Aktywności
Zawodowej przy ul. Łęgskiej 20;

-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 16 zlokalizowanej
w tymczasowej siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej przy
ul. Leśnej 27 przenosi się do Stadionu Miejskiego OSiR przy ul. Leśnej 53A;

-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 32 zlokalizowanej
w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Wiejskiej 29 przenosi się do Zespołu Szkół
Muzycznych przy ul. Wiejskiej 29;

-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 36 zlokalizowanej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przy ul. Broniewskiego 7 przenosi się do
Przedszkola Publicznego Nr 30 przy ul. Kaliskiej 85;
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-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 37 zlokalizowanej
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” przy ul. Broniewskiego 7 przenosi się do
Przedszkola Publicznego Nr 32 przy ul. Kaliskiej 108;

-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 55 zlokalizowanej
w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Uroczej 3 przenosi się do Przedszkola
Publicznego Nr 25 przy ul. Rajskiej 1;

-

siedzibę obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania nr 63 zlokalizowanej
w Ośrodku Szkolenia Zawodowego przy ul. Inowrocławskiej 10 przenosi do
Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148.

Ponadto z uwagi na likwidację Gimnazjum Nr 9 przy ul. Wojska Polskiego 27 ulega zmianie
siedziba obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 1, na Zespół Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Mickiewicza 6. Wskazać należy również, iż w związku z
wdrożeniem reformy systemu oświaty uległy zmianie nazwy szkół, na terenie których
zlokalizowane są siedziby obwodowych komisji wyborczych. Relacje między obwodami
głosowania, a okręgami wyborczymi przedstawia tabela stanowiąca załącznik do
uzasadnienia. Przedłożony projekt podziału miasta na obwody głosowania podany był do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści wraz z uzasadnieniem w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania rozpatrzyła oraz jednomyślnie 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.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie obwodów głosowania.
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 w sprawie obwodów głosowania została podjęta przez Radę Miasta w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
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Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do
Statutu Miasta Włocławek.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że zgodnie z § 93 ust. 1

Statutu Miasta Włocławek do wykonywania określonych zadań Rada powołuje komisję
doraźną. Przedmiotem pracy komisji doraźnej będzie dokonanie analizy unormowań
statutowych w zakresie wewnętrznej organizacji samorządu oraz przygotowanie propozycji
zmian dostosowujących zapisy do uregulowań wynikających z 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. Biorąc
powyższe pod uwagę, proszę Wysoką Radę o powołanie wnioskowanej komisji.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
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 oraz zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji
Doraźnej.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski, który w imieniu Klubu Radnych PIS zgłosił do pracy w
Komisji doraźnej kandydaturę radnego Janusza Dębczyńskiego oraz kandydaturę radnego
Dariusza Jaworskiego.
Następnie głos zabrała radna Katarzyna Zarębska, która w imieniu Klubu Radnych PO zgłosiła
kandydaturę radnej Ewy Szczepańskiej do pracy w Komisji doraźnej.
Głos zabrał radny Damian Chełminiak, który w imieniu Klubu Radnych SLD zgłosił do pracy w
Komisji doraźnej kandydaturę radnego Jarosława Hupało.
Natomiast Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski w imieniu Radnych
Niezależnych zgłosił do pracy w Komisji doraźnej kandydaturę radnego Rafała
Sobolewskiego.
Po wyczerpaniu listy zgłoszeń i wyrażeniu zgody na pracę w Komisji przez wskazanych
kandydatów Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu
uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu
Miasta Włocławek w składzie: radny Janusz Dębczyński, radny Jarosław Hupało, radny
Dariusz Jaworski, radny Rafał Sobolewski, radna Ewa Szczepańska.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 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 powołania komisji doraźnej do
opracowania projektu zmian do Statutu Miasta Włocławek został przyjęty przez Radę Miasta
Włocławek w zaproponowanym brzmieniu.
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Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 13
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: radny Janusz
Dębczyński, radna Mariola Gawłowska, radny Jarosław Hupało, radny Dariusz Jaworski,
radny Józef Mazierski oraz radny Dariusz Wesołowski.
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.
Ad. 14
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.
Ad.15
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski dziękując wszystkim za udział w
obradach poinformował, że wobec zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady XLII
sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 17 kwietnia 2018r.

Zakończenie obrad godz.1130

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ

RAFAŁ SOBOLEWSKI

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

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

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

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XLII sesji Rady Miasta Włocławek.
2. Lista osób uczestniczących w XLII sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XLII/25/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
4. Uchwała Nr XLII/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.
5. Uchwała Nr XLII/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za
2017 rok”.
6. Uchwała Nr XLII/28/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Miasto Włocławek w roku 2018.
7. Uchwała Nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu
przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów
szkół z terenu miasta Włocławek.
8. Uchwała Nr XLII/30/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we
Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
9. Uchwała Nr XLII/31/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we
Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii
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Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto
Włocławek.
10. Uchwała Nr XLII/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku
Szkoły Podstawowej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład
Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem
prowadzącym jest Miasto Włocławek.
11. Uchwała Nr XLII/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie obwodów głosowania.
12. Uchwała Nr XLII/34/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian do Statutu
Miasta Włocławek.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
Główny Specjalista BRM
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