Protokół nr XXXVIII/18
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 6 lutego 2018r.
VII kadencji

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

W dniu 06 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy
ul. Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XXXVIII 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 XXXVIII sesji Rady
Miasta Włocławek, witając Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, radnych,
dyrektorów wydziałów oraz pozostałych pracowników Urzędu Miasta. Przewodniczący Rady
Miasta powitał także obecnych na sesji przedstawicieli włocławskich mediów, mieszkańców
miasta oraz radnych Rady Miasta 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 6 lutego br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XXXVIII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
Lista osób uczestniczących w XXXVIII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XXXVII 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 XXXVII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która odbyła się w dniu
19 grudnia 2017 roku oraz w dniu 16 stycznia 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 zapytał, czy są ze strony radnych
propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad. Ze strony radnych nie padły żadne
propozycje zmian do porządku obrad.
Wobec braku zgłoszeń zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał
Sobolewski poinformował, że obrady XXXVIII sesji Rady Miasta będą realizowane według
zaproponowanego porządku obrad.

Ad. 2
Informacja na temat działalności spółki Baza Sp. z o.o.
Przedmiotowe zagadnienie zaprezentował Radzie Miasta Prezes Zarządu Spółki Baza Pan
Jacek Jabłoński informując, że „BAZA” Spółka z o.o. jest spółką komunalną, której jedynym
wspólnikiem jest Włocławek, miasto na prawach powiatu. Spółka „BAZA” jest spółką
kapitałową prawa handlowego i prowadzi działalność w warunkach konkurencji rynkowej.
„BAZA” Spółka z o.o. świadczy od 1991 roku usługi hotelarskie i gastronomiczne oraz
prowadzi targowiska miejskie, a od roku 2016 jest administratorem Miejskiej Grupy
Zakupowej. Ponadto Pan Prezes omówił poszczególne rodzaje działalności Spółki. I tak, Hotel
Ratuszowy położony jest przy ul. Bojańczyka 7 we Włocławku. Jest to obiekt posiadający 51
miejsc noclegowych w 27 pokojach (3 pokoje typu studio, 3 pokoje 1-osobowe, 21 pokoi 2osobowych) oraz 2 sale konferencyjne. Ze względu na usytuowanie i standard Hotelu
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Ratuszowy, gośćmi hotelu są głównie osoby podróżujące służbowo. Są to zwykle pracownicy
niższego szczebla oraz przedstawiciele handlowi. Jak w większości hoteli miejskich, w Hotelu
Ratuszowy odczuwalny jest mniejszy ruch gości w okresie weekendów, gdyż osoby
podróżujące służbowo wtedy zwykle nie pracują. Hotel prowadzi działalność w otoczeniu
silnej konkurencji (12 hoteli oferujących łącznie 926 miejsc noclegowych oraz inne obiekty
świadczące usługi noclegowe: pensjonaty, hostele, uzdrowisko, apartamenty oferujące
łącznie ponad 1991 miejsc noclegowych). We Włocławku występuje w ostatnich latach
spadek frekwencji gości hotelowych, czego dowodem jest utworzenie grupy „Inicjatywa dla
Włocławka”, zrzeszającej włocławskich hotelarzy i restauratorów, mającej na celu ochronę
prowadzonych biznesów w niesprzyjającej sytuacji rynkowej. W 2017 roku wskaźnik
wykorzystania pokoi hotelowych w hotelu „Ratuszowy” wyniósł 43,37%, a miejsc
noclegowych 33,24%, co jest stosunkowo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę średnią
w kraju. Dla porównania: - w roku 2016 wykorzystanie pokoi na poziomie 33,84%, miejsc
noclegowych 23,38%. - w roku 2015 wykorzystanie pokoi na poziomie 43,96%, miejsc
noclegowych 31,30%. W IV kwartale 2016 roku Hotel Ratuszowy podjął współpracę z
portalami rezerwacyjnymi Booking oraz HRS w celu zwiększenia wykorzystania miejsc
noclegowych. Współpraca z Booking i HRS przyniosła w 2017 sprzedaż w kwocie 33.192,88 zł
netto. Celem zwiększenia przychodów Spółka podejmowała liczne działania mające na celu
zwiększenie obłożenia w hotelu, m.in. udział w przetargach na świadczenie usług hotelowogastronomicznych. Z tego tytułu w 2017 roku osiągnęła sprzedaż w kwocie 128.136,69 zł
netto. Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do poprawy standardu hotelu. W 2017
roku dokonano wymiany 11 łóżek hotelowych w 9 pokojach. Rozpoczęto również cykl szkoleń
dla załogi w celu poprawy jakości świadczonych usług: - szkolenie sprzedażowe z obsługi
gościa hotelowego z ramienia recepcji - szkolenia z zakresu housekeepingu. Natomiast
Restauracja Ratuszowa w swojej ofercie posiada niezwykle szeroki wachlarz usług. W ramach
działalności Restauracji Ratuszowej mieści się codzienna obsługa gości hotelowych,
jak również innych niż goście hotelowi konsumentów, a także usługi cateringowe, obsługa
imprez plenerowych, organizacja imprez okolicznościowych, takich jak (wesela, przyjęcia
komunijne, jubileusze, konsolacje, chrzciny oraz imprez dla podmiotów gospodarczych takich
jak: spotkania biznesowe, spotkania dla pracowników, bankiety, konferencje, szkolenia,
imprezy świąteczne i integracyjne. W okresie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego
Narodzenia przygotowywana jest specjalna oferta cateringowa. Z naszej oferty korzystają
miejskie spółki komunalne, ale także klienci indywidualni i podmioty gospodarcze. Bardzo
dużym uznaniem klientów cieszy się oferta w zakresie obsługi przyjęć z okazji pierwszej
komunii świętej. W maju 2017 wszystkie terminy na tego rodzaju przyjęcia były
zarezerwowane w większości z ponad dwuletnim wyprzedzeniem. Obecnie terminy na takie
przyjęcia w Restauracji Ratuszowa są zarezerwowane na najbliższe dwa, a nawet trzy lata.
Nadal obowiązuje w restauracji specjalna promocja: 2 daniowy obiad w cenie 15 zł, a także
20% rabatu dla pracowników Urzędu Miasta i Spółek Miejskich. W 2015 roku nawiązana
została współpraca z ogólnoświatową siecią dietetyków Natur House. Współpraca
nieprzerwanie, z korzyścią dla obu stron trwa do dziś. Jej efektem są specjalne dania
dietetyczne, które można znaleźć w Karcie Menu Restauracji Ratuszowa, jak również catering
dietetyczny (pudełkowy), gdzie klienci znajdą dania opracowane przez dietetyków, a
wykonane przez naszych pracowników. Także we współpracy z Natur House Spółka BAZA
zorganizowała 17 października 2017 roku event Wyspa Zdrowia i Urody – wieczór
poświęcony zdrowemu stylowi życia, modzie i urodzie. Stylowych porad i bezpłatnych
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konsultacji w dziedzinie zdrowia i urody udzielali specjaliści z dziedziny dietetyki, kosmetyki,
podologii i fryzjerstwa. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem włocławianek. Obecnie
pracujemy nad kolejną edycją. Od 2015 roku oferta Restauracji Ratuszowa rozszerzona
została o 3 duże bale otwarte (do 130 osób): Bal andrzejkowy, Bal Sylwestrowy, a także Bal
karnawałowy. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Można uznać, że doświadczenia
tych 3 lat pozwalają mówić już o stałych gościach naszej Restauracji. Dzięki tym działaniom w
2016 roku przychody Restauracji Ratuszowa w porównaniu do roku 2015 były wyższe o 89,2
tys. zł. Przychody Restauracji w 2017 roku kształtowały się na poziomie porównywalnym do
2016 roku.
Spółka „BAZA” uczestniczy w 2 programach miejskich skierowanych do mieszkańców
Włocławka:
- „Włocławska Karta Dużej Rodziny” - oferując 20% rabatu na usługi gastronomiczne
(uczestnictwo w programie od 11 czerwca 2015 r.),
- „Karta seniora” – oferując 20% rabatu na zestawy obiadowe (dotyczy „zestawów dnia”)
oraz 20% rabatu na noclegi w Hotelu (uczestnictwo w programie od 17 stycznia 2017 r.).
Ponadto jako miejska spółka komunalna przyjazna mieszkańcom Włocławka wspiera różnego
rodzaju akcje na terenie miasta np.
- Bieg na 6 łap – inicjatywa organizowana przez Włocławskie Schronisko dla psów, dzięki
której schroniskowe psy oprócz dawki ruchu na świeżym powietrzu mają możliwość
socjalizacji (11-02-2017 r.)
- 35 Bieg Kujawiaka - organizatorem biegu był Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA
przy współpracy: Urzędu Miasta Włocławka oraz OSiR (06-05-2017 r.)
- Anwil Półmaraton Włocławek (08-10-2017 r.)
- koncert Uwielbienie (15-06-2017 r.)
Czynnie współpracuje z miejskimi instytucjami wspierając ich działania np. współpracujemy
z Centrum Kultury Browar B. w zakresie przygotowywania poczęstunków w ramach cyklicznie
odbywających się imprez pn. „Deser z kulturą”, przygotowując posiłki kuchni całego świata
zgodnie z tematyką spotkań. Spółka BAZA bierze również udział w akcji „Dawcom w Darze”,
która wspiera ideę krwiodawstwa w Polsce. W ramach tej akcji od 1 października 2015 roku
w Restauracji Ratuszowa obowiązuje 20% rabat na wszystkie dania z karty menu Restauracji
Ratuszowa dla aktywnych Honorowych Dawców Krwi. Ciągle czynione są starania, aby
poprawiać standardy i obsługę gości. W 2018 roku planuje się przeprowadzenie
profesjonalnych kursów dla kucharzy i kelnerów. W tym celu złożone zostały wnioski do PUP
o dofinansowanie w/w ze środków Krajowego Funduszu Szkoleń.
W przypadku targowisk to Spółka ‘BAZA” prowadzi Targowiska Miejskie – Targowisko przy ul.
Zw. Zawodowych 7/9/11 oraz Targowisko przy ul. Kaliskiej 20. W ramach tej działalności
Spółka prowadzi najem stoisk handlowych oraz zajmuje się utrzymaniem czystości i stanu
technicznego budynków, budowli i urządzeń. Do 2016 roku Spółka zajmowała się również
poborem opłaty targowej od osób prowadzących handel na targowiskach. Targowisko
Miejskie przy ul. Kaliskiej 20 jest targowiskiem, na którym dominującym przedmiotem
sprzedaży jest sprzedaż artykułów rolno-spożywczych. Na Targowisku Miejskim przy ul.
Kaliskiej na 197 stoisk handlowych w 2016 roku zajętych było 147 stoisk, a w 2017 zajęte
było 152 stoiska, tak więc poziom obłożenia stoisk handlowych na Targowisku Kaliska
nieznacznie wzrósł. Można sądzić, że jednym z powodów zainteresowania kupców
Targowiskiem Miejskim przy ul. Kaliskiej jest zrealizowanie przez spółkę długo oczekiwanej
inwestycji. Część placu targowiska miejskiego od ul. Łanieszczyzna, która miała nawierzchnię
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z kostki brukowej, wyremontowana była w 2002 roku (firma LUXDOM). Wymiana pozostałej
części placu targowego, o nawierzchni wykonanej z asfaltu, była konieczna z powodu złego
stanu nawierzchni asfaltowej, na którą skarżyli się mieszkańcy Włocławka, korzystający z
targowiska, jak i handlujący tam kupcy. W grudniu 2016 roku "BAZA" Spółka z o.o. rozpoczęła
inwestycję polegającą na wymianie nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki
brukowej (polbruku) części nawierzchni targowiska miejskiego przy ul. Kaliskiej 20 we
Włocławku. Roboty wykonała włocławska Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM”. Koszt
remontu to 101.000 zł netto/ 124 230 zł brutto. Wymianą nawierzchni objęto powierzchnię
2707 m2. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, w którym wzięło udział 7
podmiotów gospodarczych. Wymiana nawierzchni przeprowadzona została w okresie
zimowym, ponieważ w tym czasie na targowisku przy ul. Kaliskiej 20 jest mniej handlujących
płodami rolnymi, więc prowadzone prace były dla nich mniej uciążliwe. Kupcom
handlującym dotychczas w części targowiska, gdzie prowadzone były prace, Spółka
udostępniła zastępcze miejsca, aby mieli jak najmniej utrudnień w handlu. Prace rozpoczęły
się 27 grudnia 2016 roku, a ostateczny odbiór miał miejsce 15 marca 2017 roku. Na
wykonane roboty firma DROGTOM udzieliła 10 lat gwarancji. Wymiana nawierzchni podnosi
niewątpliwie standard targowiska miejskiego. Zarówno klienci targowiska, jak i sprzedawcy
mogą uczestniczyć w handlu w bardziej komfortowych warunkach, niż dotychczas. Pan
Prezes poinformował o naprawach bieżących, jakie miały miejsce na targowisku Kaliska w
2016 i 2017 były to:
- naprawy w kilku miejscach nawierzchni placu targowego od strony ul. Łanieszczyzna
na powierzchni kilkunastu m2 (podniesienie lub wymiana kostki polbruk)
- naprawy i malowanie bram wjazdowych i ogrodzenia.
- wymiana bojlera ciepłej wody,
- została odnowiona elewacja budynku Kaliska 20 (sklep).
- malowanie kontenera sanitariatu.
Natomiast Targowisko Miejskie przy ul. Związków Zawodowych 7/9/11 to targowisko, na
którym najemcy stoisk i powierzchni handlowych zajmują się sprzedażą produktów
przemysłowych, spożywczych i rolnych. Targowisko to dysponuje dwukondygnacyjną halą nr
1 i parterową halą nr 2 oraz stanowiskami handlowymi pod zadaszeniem.
Na Targowisku Miejskim przy ul. Związków Zawodowych na 334 dostępne stoiska w 2016
roku było zajętych 240, a w 2017 roku 231 stoisk. Pomimo reklam targowiska miejskiego w
radiu, w lokalnej telewizji, na banerach oraz promocyjnych artykułów w lokalnej prasie,
obserwuje się spadek zainteresowania stoiskami handlowymi na tym targowisku.
Bezpośrednimi przyczynami takiej sytuacji są:
- duża ilość marketów i dyskontów działających na włocławskim rynku, również w okolicy
targowiska,
- rozwój handlu internetowego, który częściej wybierają osoby młodsze;
- istnienie na terenie Włocławka tzw. pchlego targu, który od kilku lat się rozrasta;
- duża liczba wolnych lokali o przeznaczeniu handlowo-usługowym na terenie Włocławka,
co stanowi konkurencję dla miejsc handlowych na targowisku;
- poprawa na rynku pracy Włocławka i okolic – część osób rezygnuje z prowadzenia
działalności gospodarczej na rzecz zatrudnienia.
Zarząd wielokrotnie prowadził indywidualne i grupowe negocjacje z handlowcami,
jak również starał się przekonać ich do wydłużenia godzin handlu na targowiskach,
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co pozwoliłoby im zdobyć nowych klientów i lepiej konkurować z wieloma marketami
działającymi na włocławskim rynku, a tym samym wpłynęłoby na lepsze funkcjonowanie
Targowiska Miejskiego przy ul. Zw. Zawodowych. Kupcy jednak zwyczajowo handlują w dni
powszednie tylko do godziny 16.00, co zamyka im drogę do klientów, którzy o tej godzinie
kończą pracę i dopiero wtedy mogą dokonywać zakupów. Także na wniosek handlowców z
targowiska miejskiego przy ul. Związków Zawodowych, Zarząd zwrócił się z prośbą do
wszystkich banków, działających na terenie Polski o rozpatrzenie możliwości zainstalowania
bankomatu na terenie targowiska przy ul. Związków Zawodowych. Spośród wszystkich
zapytanych, zainteresowanie instalacją bankomatu wykazał bank BZ WBK SA. Bankomat
został i uruchomiony z początkiem kwietnia 2017 roku. Handlujący na rynkach nie posiadają
terminali płatniczych i często wcześniej zdarzało się, że klient nie mogąc płacić kartą
płatniczą wychodził z rynku i już nie wracał. Teraz na miejscu może pobrać gotówkę z
bankomatu. W 2017 roku przeprowadzono naprawę dachu Hali Targowej nr 2, polegający na
wymianie pokrycia i naprawie świetlika od strony placu targowego, którą wykonał Zakład
Blacharsko-Dekarski Sebastian Gawriołek w kwocie 9.816 zł netto/ 12.073,68 zł brutto,
roboty rozpoczęto 04.05.2017, zakończono 31.05.2017r. Prezes Zarządu przedstawił działania
jakie podjęto w ramach napraw bieżących na targowisku przy ul. Zw. Zawodowych w 2016 i
2017, były to:
- wymiana dwóch kurtyn powietrznych w drzwiach wejściowych Hali nr 2 (2.949,54 zł
brutto).
- wymiana umywalek w sanitariacie ogólnym;
- wymiana przepływowych podgrzewaczy wody w sanitariacie ogólnym;
- malowanie ścian pomieszczenia sanitariatu;
- naprawa elewacji Hali nr 1.
- naprawa zapadającej się studzienki kanalizacyjnej na placu targowym (553,50 zł brutto).
- malowanie ściany wewnętrznej Hali nr 2.
Na początku 2017 roku na obu targowiskach zostały wymienione na nowe tablice
z regulaminami targowisk miejskich oraz tablice informacyjne i reklamowe.
Prezes Zarządu Pan Jacek Jabłoński odnosząc się do zagadnienia dotyczącego grupy
zakupowej poinformował, że MIEJSKA GRUPA ZAKUPOWA
Od maja 2016 roku Spółka „BAZA” jest administratorem Miejskiej Grupy Zakupowej,
której celem jest poprawa warunków nabywania usług przez spółki prawa handlowego ze
100% udziałem Gminy Miasto Włocławek. Wspólne zakupy odbywają się na mocy odrębnych
umów zawartych dla poszczególnych towarów i/lub usług, zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie Miejskiej Grupy Zakupowej oraz regulaminami i innymi uregulowaniami
dotyczącymi nabywania towarów i/lub usług oraz udzielania zamówień publicznych,
obowiązujących u Członków Miejskiej Grupy Zakupowej.
Porozumienie o zawiązaniu Miejskiej Grupy Zakupowej podpisane zostało w dniu 24 maja
2016 r. przez:
- Baza Sp. z o.o. we Włocławku jako Administratora oraz
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. we Włocławku,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku,
- Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku
jako Członków MGZ.
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Zorganizowanie wspólnych zakupów dla towarów i usług nabywanych przez spółki ma na
celu pozyskanie oszczędności w możliwie najszerszym zakresie działania spółek.
Podyktowane jest to dążeniem do jak najmniejszego wydatkowania środków spółek na
zakupy nie związane z działalnością miejskich spółek komunalnych, co przy planowym
zakupie np. paliwa i łącznym wolumenie tychże produktów spowodować może znaczące
oszczędności dla każdej ze spółek. Nadrzędnym celem Miejskiej Grupy Zakupowej jest
wykorzystanie synergii działania w skali wolumenu, wspólna reprezentacja w negocjacjach
oraz zmniejszenie jednostkowego kosztu nabycia określonego towaru i/lub usługi poprzez
poszczególnych Członków MGZ.
W 2016 r. Miejska Grupa Zakupowa wszczęła 3 postępowania o zamówienie publiczne, tj. na:
- usługę ochrony obiektów i lokali,
- dostawę materiałów biurowych,
- dostawę odzieży ochronnej i roboczej.
W 2016 r. zakończono jedno postępowanie o zamówienie publiczne, a mianowicie
postępowanie przetargowe na usługę ochrony fizycznej obiektów i mienia z monitoringiem
systemów alarmowych, konserwacją i naprawą alarmową systemu alarmowego oraz
konwojowanie wartości pieniężnych dla Miejskiej Grupy Zakupowej jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek Postępowanie było podzielone na cztery części.
Postępowanie w trzech z czterech części unieważniono. Udało się wyłonić wykonawcę dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Główną przyczyną unieważnienia
przetargu był fakt, iż zbiegł się on z okresem wprowadzenia nowej, minimalnej stawki
wynagrodzenia, a także zupełnie nowej regulacji w zakresie określenia minimalnej stawki
godzinowej dla zatrudnionych na podstawie umów cywilnych, co skutkowało drastycznym
wzrostem cen usług ochroniarskich. Spółki przeznaczyły zbyt małe kwoty na zrealizowanie
zamówienia. Korzyść natomiast odniosło MPK Sp. z o.o., zgodnie z informacją uzyskaną od
tej spółki.
W 2017 r. zakończono siedem postępowań:
- postępowanie na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji
komputerów,
- postępowanie na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony
indywidualnej (2 postępowania)
- postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych,
- postępowanie na dostawę energii elektrycznej,
- postępowanie na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń (2 postępowania)
Postępowanie na dostawę materiałów biurowych, papierniczych i środków do konserwacji
komputerów udało się wyłonić wykonawcę dla wszystkich spółek. Pozytywnym aspektem
było to, że został nim wykonawca z Włocławka. W postępowaniu tym w stosunku do Grupy
Zakupowej jako całości, oszczędności były widoczne. Kwoty uzyskane w zapytaniu ofertowym
zmieściły się w planie wydatków poszczególnych spółek. Różnice w cenach poszczególnych
artykułów pomiędzy rokiem 2016 a 2017 wynikają między innymi z różnicy w opisie
przedmiotu zamówienia. Postępowanie na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz
środków ochrony indywidualnej przeprowadzane było dwa razy, gdyż za pierwszym razem
Zamawiający musiał unieważnić postępowanie w dwóch częściach, gdyż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia i nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
W konsekwencji przeprowadzenia tych dwóch postępowań wyłoniono wykonawcę dla
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wszystkich spółek i tak, jak w przypadku materiałów biurowych została nim firma lokalna.
Podobnie jak miało to miejsce w przypadku przetargu na usługi ochrony, mieliśmy tu do
czynienia z podwyżką cen na odzież BHP w 2017 r. Podyktowane to było wzrostem cen na
usługi szwalnicze ze względu na wzrost pensji minimalnej oraz wzrost stawki godzinowej
umowy zlecenia w 2017r. Postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych
zakończyło się sukcesem. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców dla
wszystkich spółek. W wyniku tego przetargu zanotowano największe oszczędności, głównie
ze względu na zaoferowanie asortymentu równoważnego. W kwietniu 2017 r. Administrator
Miejskiej Grupy Zakupowej wszczął postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla
wszystkich spółek, jednak ze względu na podwyżki cen energii doszło do unieważnienia
przetargu, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny
oferty najkorzystniejszej. Za największy sukces Administrator uważa jednak zakończenie
drugiego postępowania na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń. Pierwsze
postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, iż wpłynęła tylko jedna oferta z ceną
znacznie przewyższającą możliwości finansowe zamawiających. W drugim postępowaniu
wyłoniono lokalnego dostawcę dla wszystkich spółek biorących udział w postępowaniu, poza
PGK Saniko, które nie brało udziału w przetargu. Jak poinformował Pan Prezes uzyskano
najwyższy możliwy upust za litr oleju i benzyny, jaki był możliwy do uzyskania w okresie
zmian, które miały miejsce w tym czasie na rynku paliw. Ponadto uzyskano upust w
wysokości 0,18 zł za litr oleju napędowego oraz 0,17 za litr benzyny bezołowiowej Pb 95.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem dotyczącym Informacji na temat działalności spółki Baza Sp. z o.o.
W dyskusji na temat przedstawionej informacji udział wzięli:
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo, Pan Prezes dużo mówił o oszczędnościach np. przy omawianiu spółki zakupowej,
wyraz oszczędności był wymieniany parę razy, więc ja bym chciał, aby Pan Prezes
sprecyzował, jakiego rzędu były to oszczędności, chodzi o to, czy jest Pan w stanie kwotowo
określić te oszczędności, ile zyskaliśmy na tej formule zakupu. Druga sprawa to miejskie
targowisko, podejmujecie Państwo szereg działań na przyciągnięcie klientów w formie
ogłoszeń, reklamowania się, a czy były podejmowane przez Pana Prezesa działania, które by
szły np. w kierunku zmniejszania kosztów, kosztów jakie ponoszą użytkownicy targowiska,
czyli nasi klienci, którzy dostarczają środki finansowe miastu. Czy zatem były takie działania,
czy były oferty składane osobom korzystającym z targowiska, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Hupało. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie
Prezesie, moje pytania, które chcę Panu zadać wynikają z tego, co usłyszałem podczas
pełnienia dyżuru w Radzie Miasta i również w rozmowach, które przeprowadziłem na
bazarze. Mówił Pan o tym, że o jednego kontrahenta zmieniła się kwestia wynajmu na
targowisku przy Związkach Zawodowych, odpowiedź jest prosta, pracujący tam handlowcy
mówią wyraźnie o tym, że aby byli zainteresowani wynajmem należy podnieść standard
tego, co im się proponuje. Czyli można byłoby zainwestować w to, aby stoiska wewnętrzne i
zewnętrzne ich estetyka uległa poprawie, a gwarantuję Panu, że mówią też wtedy o tym, że
jeśli będą mieli lepsze warunki pracy na targowisku na Związków Zawodowych będą dłużej
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pracowali. Mają taką chęć, bo każdy chce zarabiać pieniądze, tylko od wielu lat na
targowisku, jeśli chodzi o infrastrukturę nic się nie zmieniło. Dlatego tam stoją puste stoiska i
jest to obszar do zagospodarowania wymagający nakładów, ale przecież ci ludzie płacą za
dzierżawę i wynajmy i należy wziąć pod uwagę, że warunki pracy powinny być tam
polepszone. Zapytam Pana jaka jest strategia wobec targowiska na ul. Kaliskiej. Przypomnę,
że w ostatnim czasie powstały 2 markety, które są konkurencją dla targowiska, ale
jednocześnie trzeba wskazać, że te markety powstały tam dlatego, że dokonano diagnozy, że
tam są klienci. Na Kaliskiej kupcy i handlowcy, większość jest z poza Włocławka, ale duża
grupa mieszkańców Włocławka zarabia też tam pieniądze, problem polega na tym, że oni
mówią, że oczekiwaliby, żeby tam powstały przynajmniej wiaty. Wtedy te warunki pracy na
ul. Kaliskiej ulegną polepszeniu, ale ja nie mówię co trzeba zrobić, pytam się jaka jest
strategia. Czy zrobimy coś w tym kierunku, czy traktujemy nadal to targowisko jako
targowisko tymczasowe i pracujące w skrajnych, prostych warunkach jak każdy plac targowy
bez przygotowania. Jak Państwo wiecie kupcy przenoszą się w inne miejsca, ponieważ jeśli
będą mieli infrastrukturę lepszą i standard lepszy pracy na Kaliskiej przyjadą tam. A teraz czy
oni staną na Kaliskiej czy na placu cyrkowym jest to bez różnicy, może tylko tak, że na
Kaliskiej funkcjonują sanitariaty. I ostatnie pytanie chciałem zapytać o socjalną stronę i pracę
pracowników spółki Baza, ile i jakie regulacje płacowe za okres, kiedy Pan kieruje spółką
zostały wdrożone dla pracowników pracujących w tej spółce, dla pracowników hotelu, dla
pracowników restauracji, dziękuję uprzejmie”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy dość szerokiego wystąpienia Pana Prezesa na temat
prowadzenia restauracji, hotelu i targowisk natomiast brakuje mi całej informacji o
wynikach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa. Przypomnę Państwu i Panu
Prezydentowi, że za 2016 rok spółka miała stratę na działalności ok. 100 tys. zł. Pamiętam,
jak rozmawialiśmy o tej stracie to Pan Prezydent zapewniał, że następny rok przyniesie zyski
i spółka nie będzie miała straty. Pan Prezes o wynikach ekonomicznych za 2017 rok nic nie
powiedział, a na pewno już ma podsumowanie. W związku z tym moje pytanie o wyniki
ekonomiczne spółki Baza za rok 2017, czy jest strata czy też jest zysk na działalności spółki.
Drugie moje pytanie jest, nie wiem czy Pan Prezydent sobie przypomina, ale jak
omawialiśmy targowiska, remonty chciałbym wiedzieć czy Pan Prezes dotrzyma słowa jak
obiecywał na 2018 rok na targowisku, jakie poczynione będą inwestycje i zadania, które
zostały mieszkańcom i tym którzy sprzedają na targowisku poinformowani, że muszą
poczekać na 2018 rok będzie lepszy i te zadania zostaną ujęte. W związku z tym proszę o
podanie zadań jakie zamierza Pan zrealizować na targowisku w 2018 roku, poproszę o
udzielenie informacji na te dwa tematy, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Chmielewski. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, rozpocznę od pewnej historii i od przypomnienia nam wszystkim, Prezydentowi
Miasta przede wszystkim o jego programie wyborczym. Otóż w programie wyborczym Panie
Prezydencie, z którym szedł Pan do wyborów, nie będę czytał całego programu, ale pisał Pan
w stosunku do spółki Baza takie słowa: na bazie spółki Baza, ładnie się zaczyna nawet się
rymuje, powołamy do życia Włocławską Agencję Rozwoju Gospodarczego w której skład
wejdą: Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego, Park Przemysłowo-Technologiczny,
Włocławski Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Obsługi Inwestora. Agencja będzie
odpowiadać za kompleksową obsługę firm zainteresowanych lokowaniem inwestycji we
Włocławku, przygotowaniem wizyt inwestorów, opracowaniem ofert inwestycyjnych,
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pomoc w budowaniu relacji z otoczeniem biznesu, wsparcie w procesach administracyjnych,
opiekę po inwestycyjną oraz za politykę rewitalizacyjną. Szanowni Państwo piękne hasło
wyborcze, które chcielibyśmy, aby się ziściło, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby było jak
najwięcej inwestorów na terenie naszego miasta, a nie żeby oni uciekali do ościennych gmin,
tak jak to się dzieje teraz. Niestety jak widać zaniechania jakie Pan poczynił Panie
Prezydencie doprowadzają do tego, że firmy zamiast być objęte opieką uciekają z naszego
miasta. W swoim programie wyborczym obiecywał Pan, że na bazie Bazy powoła Pan tą
instytucję. I zapewne od lewa do prawa wszyscy bylibyśmy zainteresowani tego typu
rozwiązaniem. Póki co nic się w tej materii nie wydarzyło i to pytanie kieruje bardziej do
Pana Prezydenta, co z realizacją Pańskiego punktu wyborczego. Natomiast dla Pana Prezesa
mam takie pytanie, proszę powiedzieć, jak stawał Pan do konkursu na początku swojej
kariery bycia Prezesem miejskiej spółki Baza, to z jakimi założeniami Pan startował, co Pan
przedstawił na konkursie, co Pan chciał zrealizować. Teraz po 3 latach funkcjonowania
możemy do zderzyć i zobaczyć co się udało a co się nie udało osiągnąć. I czy Pan Prezydent,
jako walne zgromadzenie wspólników poprosił o taką analizę i dlaczego do tej pory te
szczytne założenia z Pańskiej strony, które były składanie również nie zostały osiągnięte.
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedna kwestię, miasto jednostka samorządu
terytorialnego nie ma w swoich zadaniach prowadzenia hotelu i restauracji, co było
podkreślane w kampanii wyborczej przez Pana Prezydenta, natomiast 3,5 roku jego kadencji
w tej materii nic się nie zmieniło. Chciałbym, żeby Pan Prezes odpowiedział na pytania
dotyczące opłaty targowej. Radni PIS wnieśli projekt uchwały, opłata targowa została
zlikwidowana, proszę, żeby Pan Prezes powiedział, czy w związku z tym pobierane są inne
opłaty, które wpływają na to, że tych najemców jest mniej. Tak jak Pan wspomniał w
ostatnim roku zmniejszyła się liczba najemców, bo osoby, które handlują na naszych
targowiskach mówią o tym, że takie opłaty zostały wprowadzone, że inaczej Państwo dzisiaj
liczycie powierzchnię, że liczycie również to co jest wystawiane przed stoiskiem. Proszę o to,
aby powiedział Pan jak to dzisiaj wygląda, czy to, że zostały zdjęte z przedsiębiorców nakłady
w postaci opłat targowych, co miało wpłynąć na pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, to
Pańską decyzją nie zostało storpedowane i przedsiębiorcy płacą więcej niż powinni płacić. I
to też pokazuje, że wpisujecie się Państwo w to, żeby lokalni przedsiębiorcy znikali z naszego
rynku. W związku z tym chciałbym, żeby Pan Prezes powiedział o przychodach i kosztach
związanych z zarządzaniem targowiska i ile na tym spółka Baza zarabia. Tak samo chciałbym,
żeby Pan powiedział jakie to są koszty i jakie to są przychody, jeżeli chodzi o kwestię
związaną z funkcjonowaniem hotelu i z funkcjonowaniem restauracji. Bo zapewne mamy do
czynienia z takim procederem, że to targowisko de facto utrzymuje hotel i restaurację i
chcielibyśmy, żeby mieszkańcy i radni usłyszeli tę informację. Proszę również Pana Prezesa o
udzielenie informacji na temat remontów na targowiskach, czy jest spójny plan remontów,
czy jest projekcja finansowa do tego planu i kiedy zamierza Pan przystąpić do realizacji tego
planu. Chciałbym aby, poinformował nas Pan, jakie przychody osiągnęła spółka z działalności
tzw. Miejskiej Grupy Zakupowej, czyli na jakie kwoty Państwo wystawiliście faktury za
funkcjonowanie tej Grupy Zakupowej dotyczące prowizji, wszelkich Państwa przychodów z
tytułu funkcjonowania tejże Grupy Zakupowej oraz ile to kosztowało spółkę, czyli koszty
osobowe i nie tylko, bo mam nadzieję, że tego typu koszty są przez Pana Prezesa liczone, bo
nie może być tak, że inne spółki będą składać się na funkcjonowanie spółki Baza. W jaki
sposób Panie Prezesie wykorzystywane są pomieszczenia na ul. Związków Zawodowych, na
górze puste pomieszczenia, które stoją, jaka jest wizja Pańskiego funkcjonowania w tej
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materii. Trzy lata minęło od tego, kiedy objął Pan funkcję Prezesa albo minie lada dzień i w
tej materii nic się nie wydarzyło. Najemców jak widać nie ma, pomysłów jak to rozwiązać nie
ma, może dzisiaj przedstawi nam Pan pomysł jak to powinno funkcjonować. Chciałbym, żeby
odniósł się Pan do słów, które tu Pan wypowiedział o 34% obłożeniu, odniósł się Pan do tego
obłożenia w skali kraju, natomiast czy prowadzi Pan takie analizy jak to wygląda na terenie
naszego miasta. Jak spółka wygląda na przestrzeni innych hoteli funkcjonujących na terenie
naszego miasta. Myślę, że powinien nam Pan takich informacji udzielić. Szanowni Państwo
uważam, że spółka Baza nie powinna funkcjonować w taki sposób w jaki dzisiaj funkcjonuje,
czyli, że prowadzi hotel i restaurację. Uważam, że powinny być zdecydowane działania i nie
może być tak, że ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność, teraz również
Rząd wprowadza nowe udogodnienia dla osób rozpoczynających swoją działalność, gdzie
można będzie spróbować bez-kosztowo funkcjonowania w takiej przestrzeni, a więc
uważam, że przedsiębiorcy nie mogą być obciążani dodatkowymi kosztami, którymi będzie
finansowany hotel i restauracja. Pan Prezydent na początku swojej kadencji mówił, że jest
problem z funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, my też to dostrzegamy. Ja uważam, że
jest to dobre miejsce na to, żeby Wydział Komunikacji i Wydziały, które są na 3 Maja czy też
na ul. Kilińskiego przenieść w tamto miejsce. Pamiętam jak na początku kadencji
przedstawiał Pan radnym PIS pewną analizę, z której wynikało, że koszt przekształcenia to
kwota prawie 11 mln. zł. Ja powiem, że pokusiłem się o to, żeby specjalista ds.
kosztorysowania zrobił kosztorys przebudowy hotelu i wiązałoby się to z kosztami 4,6 mln.
zł., a więc niewspółmiernie do tego, co Pan Prezydent zrobił, a moglibyśmy mieć dużą salę
do obsługi osób korzystających z Wydziału Komunikacji a jednocześnie też kwestie związane
z otwarciem kas, jest to dzisiaj problem z funkcjonowaniem przy ul. Kościuszki, byłoby też
blisko do głównego Urzędu Miasta, mielibyśmy skumulowane w jednym miejscu te rzeczy i
moglibyśmy uwolnić pewne budynki na inną działalność. A więc gdybyśmy to my
odpowiadali za miasto na pewno dzisiaj byłaby podjęta taka decyzja, ponieważ tego typu
działania są potrzebne dla uzdrowienia sytuacji, dlatego jeszcze raz podkreślam to nie jest
zadanie własne gminy i miasto nie powinno prowadzić hotelu i restauracji, proszę o
udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka
Rado, wprowadzenie, którego dokonał Pan Prezes spółki jest interesujące, usłyszeliśmy dużo
informacji pochlebnych dla spółki. Natomiast kilkakrotnie Pan Prezes użył słowa
oszczędności i ja o te oszczędności chciałbym się zapytać a właściwie poprosić o przybliżenie
tych oszczędności, bo z tytułu Miejskiej Grupy Zakupowej Pan Prezes mówił, że pojawiły się
oszczędności dla spółek, ale trzeba dopowiedzieć, że oprócz tych oszczędności, które
wynikają z postępowania przetargowego, spółki muszą płacić abonament za to, że są w
Grupie Zakupowej, muszą płacić za udział w danym przetargu i muszą też płacić procent od
oszczędności wyliczonych na podstawie prognoz. W związku z tym chciałbym zapytać Pana
Prezesa jakie przychody spółka Baza osiągnęła w roku 2017 z tytułu przywołanych przeze
mnie zmiennych. Dodatkowo Panie Przewodniczący chciałbym się zapytać, bo my po raz
kolejny debatujemy nad informacjami prezentowanymi przez prezesów spółek nad sensem
głosowania tych informacji, jakie to ma przełożenie prawne, jaką ma moc prawną nasze
głosowanie i czy jest ono potrzebne, czy samo wysłuchanie informacji prezesów by nie
wystarczyło. Na koniec refleksja do ostatnich słów Pana radnego Chmielewskiego, który
mówił, że gdyby on rządził to Wydział Komunikacji znalazłby się w budynkach Bazy, a chcę
przypomnieć, że na ostatniej sesji Pan Chmielewski głosował za remontem budynku Urzędu
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Miasta na ul. Kościuszki, gdzie Wydział Komunikacji się znajduje, więc tutaj mamy pewien
brak konsekwencji, dziękuję uprzejmie”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Piotr Czarnecki. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado,
mam pytanie do Pana Prezesa, na jakiej zasadzie Państwo doliczacie jako spółka Baza, nie
wiem czy na podstawie wewnętrznego zarządzenia czy też ktoś sobie wymyślił, że kupcy
płacą konkretnie za dane stoisko, czyli za jeden boks, a Państwo doliczacie jeszcze teren
przed boksem i chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie to czynicie, że doliczacie opłaty
finansowe za ten teren, który jest przed stoiskiem, ktoś wystawi sobie np. skrzynkę czy też
powiesi odzież, to Państwo to doliczacie. Chciałbym wiedzieć na jakiej zasadzie, czy
chodzicie i to codziennie mierzycie czy tak sobie ktoś wymyślił, żeby to doliczać. Chciałby,
żeby Pan Prezes odpowiedział na to pytanie, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Grządziel. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, temat jest ciekawy, taka konstatacja, im mniejszy temat tym
więcej dyskusji, bo się wszyscy na tym znają, zwłaszcza na medycynie, gastronomii,
hotelarstwie, to jest prawda, bo mamy z tym na co dzień do czynienia. Ale chciałbym
zwrócić uwagę w jakich warunkach dziś żyjemy. Zacznę od tego jak przyjechałem do
Włocławka w 1972 roku do szkoły, potem zacząłem mieszkać, owszem restauracji było
mniej, ale żeby się dostać do restauracji we wtorek, czwartek w sobotę, bo zawsze tam były
dancingi, to jak nie wszedłeś do godz. 19.30, a wstęp był 100 zł. był za to wyszynk, był udział
w tańcu, tak na marginesie dzisiaj to jest 15 zł., inaczej dzisiaj jest podobna wartość. Dzisiaj
za dancing do Pałacu pobieramy 15 zł. w tym bilecie jest udział w dancingu, zespół gra itd.
oczywiście nie ma żadnego wyszynku jak ktoś sobie nie kupi. I wiecie Państwo, ile ludzi
przychodzi na te dancingi - 30,50,100. Kiedyś wszystkie restauracje były zajęte i to jest jedna
konstatacja. Dzisiaj jak pójdziemy we Włocławku i jest to obojętne czy to będzie Baza czy
Płac czy Impresja, tych restauracji mamy dwa razy tyle, to nasze miasto świeci pustkami,
wszędzie, obojętnie jakiego dnia byśmy poszli to mamy puste miejsca, ludzie przestali
chodzić do restauracji. Ale nie tak daleko, bo w Bydgoszczy jak się tam pojedzie, to inny
świat, tam rano piątek, sobota, niedziela wieczorem, jak nie zamówisz miejsca to nie
wejdziesz, nie wiem co się dzieje. Zostawmy Bydgoszcz, tydzień temu w sobotę byłem w
Trzeciewcu, to jest taka mała miejscowość między Bydgoszczą a Świeciem, nie powiem, że
zabita dechami, bo bym obraził. Restauracja ledwo co zaczęła działać, nie ma jeszcze
alkoholu, to jest bardzo ważny element, bo jak nie ma alkoholu to człowieka nie ciągnie,
zwykła restauracja, sobota, ledwo żeśmy się zmieścili, żeby wejść. I teraz odpowiem,
dlaczego m.in. tak się dzieje, że jesteśmy w takim mieście, które niestety nie ma pieniędzy,
nie ma siły nabywczej. Wiele negatywnych zmian zaszło w ostatnich 30 latach, począwszy od
tej pierwszej, kiedy nastąpiła zmiana transformacji ustrojowej, kiedy padło dużo zakładów i
choć dzisiaj to bezrobocie jest fikcyjne, bo ma 15% i dużo ludzi pracuje to dalej ci ludzie w
mieście zarabiają grosze, mało. Ja słyszę jak wiele podmiotów płaci od 1200 do 1500 zł.
miesięcznie netto, to co to są za pieniądze ja się pytam i jak tego człowieka z tego tytułu
może być stać, żeby poszedł do restauracji. Ja myślę, że tu jest duży ładunek odpowiedzi na
to o czym dyskutujemy, że miasto wymiera, miasto nie ma tej mocy, żeby pójść, żeby się
zabawić, żeby pójść ze znajomymi na kolację itp. Następna kwestia, którą my odczuwamy
dość boleśnie, to są te wszystkie 4 pseudo reformy, które zostały wprowadzone w 1999
roku, a szczególnie reforma administracyjna, gdzie straciliśmy miasto wojewódzkie na rzecz
miasta powiatowego. Straciliśmy z tego tytułu jak dzisiaj przeliczam, kiedyś administracja w
Polsce liczyła 140 tyś. dzisiaj 700, to jak łatwo policzyć, 4-5 tyś. miejsc pracy stracił
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Włocławek, bo jesteśmy miastem średnim. Jak sobie Państwo jesteście w stanie wyobrazić
dość dobrze opłacanym, bo administracja zawsze jest dość dobrze opłacana, średnio wyżej
niż przeciętna w danym mieście. Należy popatrzeć, kto pracował w administracji, no ludzie o
wyższym poziomie intelektu, ludzie, którzy mieli powiązania towarzyskie, koleżeńskie i być
może oni chodzili do restauracji kiedyś, a teraz tych ludzi tyle nie ma w administracji. Ja
myślę, że to jest duży problem, wreszcie jak na to nałożymy bylejakość kształcenia, choć
mamy szkoły zawodowe, techniczne, które kształcą hotelarzy, kelnerów czy my mamy
wysoką jakość w tych zawodach. Ja mogę to dość dokładnie opisać, bo zatrudniam po
kilkadziesiąt osób zarówno w Pałacu jak i w Uzdrowisku Wieniec-Zdrój dużą ilość tych osób,
mamy ciągły problem z jakością kadr, choć dużo robi Zespół Szkół Chemicznych to niestety ci
najlepsi uciekają z Włocławka, bo gdzie indziej lepiej płacą, a ci średniacy i gorsi zostają i ten
poziom jest gorszy. Jak jest byle jaki poziom w restauracji to nie ciągnie człowieka, żeby do
tej restauracji czy do tego hotelu przyszedł. No i wreszcie kwestia poruszana tutaj pustych
pomieszczeń, tak Proszę Państwa we Włocławku jest mnóstwo pustych pomieszczeń i
będzie, bo nie ma takich potrzeb, nie ma siły nabywczej, ja też pobudowałem trochę i
wyremontowałem i też mi stoją obiekty na Ogniowej puste i też bym z chęcią te obiekty dał,
ponieważ te dwa główne czynniki czyli reforma, która wywarła głębokie piętno na
Włocławku poprzez likwidację wielu miejsc pracy i dziś nie możemy do tego poziomu dojść i
odbudować, po drugie reforma administracyjna we Włocławku, to są wydaje mi się dwa
główne czynniki, które sprawiły, że mamy to, co mamy i wreszcie gdybyśmy nałożyli chyba
zmiany pokoleniowe, zmiany w kulturze w tradycji, Internet itp. to sprawia, że mamy nasze
miasto takie szare. Ja też nad tym bardzo ubolewam i proszę przyjąć ten głos nie w obronie
Prezesa spółki czy Prezydenta, bo choćby nie wiadomo kto był to i tak by lepiej nie zrobił.
Jest rzeczywistość taka, że podaż, czyli siła nabywcza kształtuje popyt i jak nie mamy
pieniędzy to siedzimy w domu. Ja bym chciał, żeby Włocławek był i żył tak jak to było w
latach 70-tych i 80-tych, kiedy restauracje były pełne, ludzie przychodzili, bawili się, dancingi
itd., żeby to wróciło oczywiście w nowej rzeczywistości, bo tamta już nie wróci i tu jest myślę
ta odpowiedź o czym dyskutujemy dziś”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski. „Panie
Przewodniczący, Panie Prezydent, Państwo radni, miałem nie zabierać głosu w sprawie
restauracji, bo trochę niezręcznie mi jest, bo prowadzę też hotel, restaurację, w wyższym
standardzie, ale tyle samo mamy praktycznie pokoi co Baza. Proszę Państwa ja stanę w
obronie Pana Prezesa, nie byłoby dzisiaj tego tematu, gdyby Pan Prezydent dotrzymał słowa
i zrobił z Bazy to co miał zrobić. Proszę Państwa, żeby Prezes się starał nie wiem jak, to nie
wyjdzie nigdy ta Baza na dobre, ponieważ nikt z nas, tak jak Krzysztof tu mówił, czy ja nie
mamy Rady Nadzorczej, która bierze pieniądze dodatkowo, a to są konkretne pieniądze, nie
mamy dyrektorów, nie mamy kierowników. My jesteśmy Krzysztof hydraulikami,
kierownikami czy elektrykami, tutaj tego nie ma, więc nie wyjdzie nigdy na to, żeby Baza
mogła zarobić. Owszem Baza będzie zarabiała i zarabia tylko wtedy, kiedy ma tzw.
targowiska i na tym zarobi i nie oszukujmy się. Krzysztof, te czasy, które były lata
siedemdziesiąte, gdzie były pełne knajpy, zgadzam się z tobą, bo ja pamiętam te lata,
Crystal, Kujawy, Zazamcze, tylko weź pod uwagę jedną rzecz, dzisiaj na Placu Wolności jest
15 knajp, pub, kawiarnie, to wszystko są restauracje, tych ludzi się rozpierzchło. Ludzie mają
pieniądze, bo widzimy, że mają, ale nie damy rady. Kiedyś hotel jeden Kujawy był we
Włocławku a w tej chwili 20. Tak, że ci ludzie są tylko rozchodzą się po wszystkich knajpach,
po wszystkich restauracjach i hotelach. Także Panie Prezesie miałam nie odzywać się, ale
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muszę w obronie stanąć Pana, nie da rady Pan, nie utrzyma Pan tej Bazy na takich
warunkach jak są w tej chwili. Kiedyś była tylko Baza, Kujawy i nie było innych restauracji i
hoteli i wówczas Prezesi tej spółki mogli sobie pozwolić na to, żeby utrzymać. W tej chwili
nie utrzyma Pan tego i jeżeli Pan Prezydent dotrzyma słowa i zlikwiduje i włoży do tej Bazy
Wydział Komunikacji, nieszczęsny, podkreślacie, że chcemy robić remonty, tak chcemy robić,
bo tam jest dziadostwo w tym Wydziale Komunikacji, chcemy działać dla mieszkańców tego
miasta, to ta Baza nigdy nie wyjdzie na swoje”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski. „Podczas dyżuru jaki pełnię jako
Przewodniczący Rady Miasta, dwa razy zgłaszano mi nieprawidłowości związane z poborem
opłat na targowiskach przez inkasentów, chciałbym zapytać, czy Pan prowadzi jakieś
działania kontrolne w tym zakresie i poprosić Pana o ustosunkowania się do tek kwestii.
Głos zabrał Pan Jacek Jabłoński Prezes Zarządy spółki Baza. „Panie Przewodniczący, Wysoka
Rado, jak Państwo się zorientowali pytań jest bardzo dużo, dlatego jeżeli na któreś pytanie
nie odpowiem, na 2-3 pytania nie odpowiem dzisiaj tylko odpowiem na piśmie, to powiem
kiedy, natomiast może któreś pytanie mi umknęło, najmocniej przepraszam nie będzie to
absolutnie celowe z mojej strony i jeżeli na pytanie nie zostanie uzyskana odpowiedź to
poproszę Pana Przewodniczącego, żeby z Biura Rady uzupełnić to pytanie i odpowiem na nie
na piśmie w jak najszybszym terminie. Pan Dariusz Jaworski pytał o oszczędności dla
poszczególnych spółek. Panie radny nie mogę ujawnić takich danych, są to dane, które
posiadają prezesi poszczególnych spółek, mogę mówić o tym, ile zarobiła na tym Baza,
wrócę do tego w innych pytaniach, natomiast nie mogę ujawnić poszczególnych przetargów
dla poszczególnych spółek, bo ja nawet nie mam takich danych. Ja mówiłem w swoim
pierwszym wystąpieniu, że na pewno były oszczędności na paliwie, na pewno były
oszczędności na artykułach eksploatacyjnych itd., natomiast nie podam Panu kwot dla
poszczególnych spółek. Pana drugie pytanie dotyczyło miejskiego targowiska, rozumiem, że
chodziło Panu o targowisko na ul. Związków Zawodowych, my zmniejszamy opłaty, bo
często przychodzą do mnie ludzie, którzy handlują tam i dość często mają trudną sytuację
materialną, ja stosuję różnego typu zniżki, różnego typu ulgi okresowe, procentowe,
natomiast wie Pan, gdybym wszystkim dał ulgi spółka by mniej zarabiała, a jak Pan wie nie
jest w znakomitej kondycji, a więc działał bym na szkodę spółki. Pan Jarosław Hupało pytał o
inwestycje, ja powiedziałem, że była jedna jak na taką małą spółkę duża inwestycja na ul.
Kaliskiej, nie było tam remontu od 2002 roku, teraz będę chciał położyć większy nacisk na
targowisko na Związków Zawodowych, aczkolwiek wymuszone były remonty takie jak
remont dachu, który kosztował ponad 12 tyś. zł. czy wymiana kurtyn powietrznych, gdyż
wiązały się z bezpośrednim funkcjonowaniem obecnym tego targowiska i to się działo już w
tym roku. Co do przyszłości targowiska na Kaliskiej to powiem, że jak rozmawiam ze
sprzedającymi na tym targowisku, to nie do końca chcieliby remontu i nie do końca chcieliby
zadaszenia. Ta dyskusja z tego co ja wiem trwa już od wielu lat, czy targowisko ma posiadać
charakter typowo rolniczy, który w ostatnich latach się sprawdza, bo jeżeli przybyło
sprzedających to świadczy o tym, że nie jest tak źle na tym targowisku na Kaliskiej, czy
inwestować w targowisko, tym samym podnosić opłaty najmu i zmieniać jego charakter. To
jest dość małe targowisko i do dyskusji pozostaje, czy chcemy je przerabiać na targowisko
przemysłowe. Jeśli chodzi o podwyżki to w okresie, kiedy ja pełnię funkcję Prezesa Zarządu
nie było większych podwyżek w firmie, natomiast były podwyżki podyktowane ustawą, tzn.
wiele osób w Bazie jest zatrudnionych na najniższej pensji krajowej i ta się zmieniała na
przestrzeni miesięcy kilka razy i te podwyżki miały miejsce. Pan Józef Mazieski – jeśli chodzi
13

o wyniki to ja się nie koncentrowałem w swoim wystąpieniu na wynikach finansowych, bo te
wyniki dostaliście Państwo w informacji, w sprawozdaniu z działalności spółki, którą
dostaliście Państwo w połowie roku, myślę, że to był czerwiec. W rok 2016 była to strata w
wysokości 90 tyś. zł. w 2015 był pierwszy od kilku lat zyski 35 tyś. zł., jeśli chodzi o 2017 rok
to nie mam jeszcze pełnych danych, natomiast rosnąco jest to około 100 tyś. zł. straty na tę
chwilę. Co do drugiego pytania, zdaje się, że Pan pytał o remonty, ale to pytanie Panie
Józefie mi umknęło więc odpowiem na to pytanie na piśmie. Pan Jarosław Chmielewski – tu
jest dużo pytań, pierwsze pytanie Panie radny jest, jak rozumiem do Pana Prezydenta,
mówię o pytaniu dotyczącym Agencji Rozwoju, więc myślę, że to Pan Prezydent, natomiast
drugie jest typowo do mnie. Konkurs był w lutym 2015 roku, wskazałem na tym konkursie w
rozmowie kwalifikacyjnej, że potrzebny jest remont targowiska na ul. Kaliskiej i on się
wydarzył, uważam, że jest to jakiś mój sukces, bo to się udało zrealizować, mówiłem też o
wielu zmianach w restauracji i one też mają miejsce, naprawdę, jeżeli Pan słuchał tego, co
mówiłem, to tacy ludzie, którzy związani są z działalnością restauracyjną jak Pan Grządziel
czy Pan Dariusz Wesołowski to docenią to, jak dużo robimy w restauracjach, jak bardzo
walczymy o każdego gościa, o każdego klienta z Włocławka, oczywiście Pan może mieć inne
zdanie na ten temat. Co do opłaty targowej, została ona zniesiona 1 stycznia 2017 roku i
teraz my nie wnieśliśmy żadnej nowej opłaty, absolutnie nie ma żadnej nowej opłaty.
Istnieją dwie opłaty oprócz opłaty targowej, która została zniesiona, jedną jest umowa
najmu ze stałymi sprzedającymi szczególnie na targowisku przy ul. Związków Zawodowych, a
druga opłata tj. opłata za plac, która była i ktoś inny też o to pytał od razu mówię, jest to
wniesione Zarządzeniem z 2002 roku i 15 lat temu wprowadzono opłatę za plac, mało tego
ja nigdy nie zwiększałem kwoty, która jest pobierana. Jeżeli zdarzył się jednostkowy
przypadek Panie radny, że źle została naliczona opłata, to ja poproszę o konkretny
przypadek i oczywiście wyciągnę konsekwencję, mam nadzieję, że nic takiego nie miało
miejsca, ale jeżeli tak jest to wyciągnę konsekwencje służbowe za źle naliczona opłatę. Jeśli
chodzi o koszty szczegółowe hotelu, restauracji i targowisk to oczywiście odpowiem Panu
radnemu na piśmie, pytał Pan o przychody Bazy, Miejskiej Grupy Zakupowej, bardzo
dziękuję za to pytanie, bo ja słyszałem różne plotki, że Miejska Grupa Zakupowa powstała po
to, żeby Baza zarabiała pieniądze. Otóż nie jest tak kolorowo, bo chcę Panu powiedzieć, żeby
móc realizować zadania Miejskiej Grupy Zakupowej oczywiście w Bazie powstał 1 etat, jeden
jedyny etat, jest to Pani, która uważam, sama wykonuje bardzo dużą pracę, bo to było w
zeszłym roku 7 dużych zamówień i ten etat jak wiadomo to są dodatkowe koszty dla spółki.
Biorąc to pod uwagę, chcę powiedzieć, że w 2016 roku przychody z ramienia Miejskiej Grupy
były 7.394 zł. a wydatki 21.500 zł., trochę lepiej było w 2017 roku, bo tutaj przychody, to co
dostaliśmy od spółek to 61.440 zł., a koszty to było 43.106 zł. na etat Pani Małgosi.
Pomieszczenia na Związków Zawodowych, tutaj uratował mnie Pan Grządziel, który dużo
więcej wie o nieruchomościach we Włocławku niż ja. Pan świetnie wie Panie radny, bo też
jest Pan mieszkańcem Włocławka jak bardzo trudno jest w tej chwili wydzierżawić lub
sprzedać nieruchomość we Włocławku. W pierwszym tygodniu jak zostałem Prezesem, to
zgłosiłem ten lokal, to drugie piętro na Związków Zawodowych do tego, żeby firma, która
zajmuje się wynajmem powierzchni próbowała to komuś, albo wydzierżawić, tych
oglądających było trochę, szczególnie w 2017 roku, ale do tej pory nikt się nie zdecydował,
to jest problem taki, że to jest na piętrze może, a może lokalizacja jest niewłaściwa,
próbujemy to wydzierżawić. Jeśli chodzi o pytanie jak wygląda spółka na tle innych hoteli –
wie Pan ja dysponuję danymi GUS z całego kraju, natomiast ciężko mi powiedzieć, jeśli Pan
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sobie życzy to obdzwonię wszystkie hotele włocławskie, jest ich 12, a więc nie jest to taki
problem i zapytam o obłożenie. Jeżeli właściciele tych hoteli udzielą mi prawdziwych
informacji, to taką informację Panu przekażę, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak
wygląda obłożenie w każdym z 11 hoteli włocławskich. Pan radny Krzysztof Kukucki pytał o i
tu właściwie już też odpowiedziałem na to pytanie, bo o tym co spółka Baza dostaje od
pozostałych spółek w zamian za przeprowadzenie postępowań, to podałem te kwoty. Pan
radny Czarnecki mówił o rynkach, podkreślam raz jeszcze jest to Zarządzenie Zarządu z 2002
roku, mogę to Zarządzenie Panu skserować i dostarczyć i znowu jeżeli jest jednostkowy
przypadek, że pracownik źle zmierzył to naprawimy ten błąd. Rozumiem, że do tego co
powiedział Pan Krzysztof Grządziel i Pan Dariusz Wesołowski to już się nie będę
ustosunkowywał, bardzo dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Stanisław Krzemieniewski. „Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie
Przewodniczący, ja takie małe podsumowanie tylko powiem. Pan Grządziel mówił prawdę,
miasto Włocławek umiera, a dlaczego, bo nie miał dobrego gospodarza do tej pory. Weźmy
Toruń porównywalne miasto było do Włocławka, jak jest w Toruniu, jest odbudowane
śródmieście Panie Grządziel, a nie można sztucznie utrzymywać spółek, które straty mają a
my mówimy, że jest wszystko ok., dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie radny Krzemieniewski nie da się Włocławka w
żaden sposób porównać do Torunia z kilku powodów. Po pierwsze największym pracodawcą
w Toruniu jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który zatrudnia 4 tyś. osób. 4 tysiące dobrze
wynagradzanych osób, po drugie Toruń ma Urząd Marszałkowski, w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego zatrudnionych jest ponad 1000 osób, 1000 osób dobrze zarabiających. W
związku z tym, tylko te dwie firmy gdybyśmy przeszczepili do Włocławka, to to o czym mówił
radny Krzysztof Grządziel, czyli ta siła nabywcza byłaby zdecydowanie większa. Niestety
trzeba się uderzyć w pierś i to muszą zrobić wszyscy, zwłaszcza te ugrupowania, które
wywodzą się z AWS, że reforma administracyjna związana z zabraniem miastu statusu
miasta wojewódzkiego, wtrąciła nasze miasto w ten kierunek, który będzie nam bardzo,
bardzo trudno zatrzymać. Zamiast zrównoważonego rozwoju, czyli zamiast dbałości o te
słabsze ośrodki, ktoś w 98 roku, większość w Sejmie zdecydowała, że wzmocni się silniejsze
ośrodki, a takie ośrodki jak Włocławek, Słupsk, Koszalin, które straciły na tej reformie,
niestety idą w takim kierunku o którym mówił Krzysztof Grządziel. Dodatkowo trzeba
powiedzieć o tym, że na transformacji ustrojowej, na planie Balcerowicza, który był
bestialskim planem dla polskiej gospodarki, straciły miasta przemysłowe. Włocławek od
zawsze był miastem przemysłowym i one najbardziej potraciły, przykład chociażby niedaleko
nas leżącego Grudziądza. Niestety z jednej strony na UMK mamy 4000 tyś. osób
zatrudnionych a z drugiej strony Ursus, Nobiles, Celuloza to jest 4000 tyś. osób, które
straciły we Włocławku pracę, więc choćbyśmy mieli najlepszego gospodarza, Billa Gatesa
choćbyśmy mieli tutaj to w tych warunkach dużo lepszych osiągnięć by nie miał, dziękuję
bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski. „Panie
Przewodniczący, Panie Prezydencie, usłyszałem tutaj dobrą wolę Pana Prezesa Bazy, że
odpowie na pytania nam na piśmie, te na które nie udało mu się dzisiaj odpowiedzieć.
Dlatego chcę wykorzystać ten wątek, Panie Prezydencie Pan Prezes MPEC obiecywał nam 19
grudnia, że odpowie na piśmie na pytania, na które nie odpowiedział. Dzisiaj jest 6 luty. Pani
Sekretarz jak długo musi czekać na odpowiedź Prezesa na piśmie radny, który składa
zapytanie na sesji Rady Miasta. Ja chciałem się dowiedzieć, bo to jest ważne dla mnie, może
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mamy jeszcze pół roku na odpowiedź. Czy może Pani odpowiedzieć Pani Sekretarz, ja muszę
wiedzieć, tydzień, dwa, miesiąc”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała Pani Wiesława Konopczyńska Sekretarz Miasta. Wypowiedź poza mikrofonem.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski. 14 dni Proszę
Państwa, dzisiaj jest 6 luty, ani ja, ani radni z PIS, ci którzy zadawali pytania nie dostali żadnej
odpowiedzi, też mieszkańcy Panie Prezydencie. Ja myślę, że Pan powinien trochę
zmotywować Prezesa MPEC, żeby odpowiedział nam na te pytania, ponieważ do dzisiaj nie
odpowiedział, oczywiście na Facebooku bardzo mocno zaangażowany jest tutaj, widzimy go,
ale na pytania nam nie odpowiada. Chyba Panie Prezydencie, chyba, że szuka jakiegoś
samochodu jak go nie znalazł, to może tak”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym
zwrócić uwagę, że ten temat każdych spółek stawiany jest na Radzie Miasta i w przypadku
spółki Baza to już drugi rok z rzędu spółka generuje stratę. W 2016 było to przeszło 90 tys.
zł., za 2017 rok będzie to 100 tyś. zł. Pan Prezes mówi, że jest dopiero w trakcie liczenia.
Mamy nad spółką nadzór właścicielski Pana Prezydenta, mamy Radę Nadzorczą nad tym
przedsiębiorstwem, w ramach kontroli przez Komisję Rewizyjną Przewodniczący Rady
otrzymuje 1450 zł., członkowie Rady Nadzorczej otrzymują 1300 zł. miesięcznie. Przecież
powinni w ramach nadzoru coś z tym zrobić, to nie może być drugi rok z rzędu strata. Jeżeli
spółka Baza drugi rok z rzędu generuje stratę to coś się dzieje źle, jeżeli usługi są
nierentowne, ale powiem do Pana Krzysztofa Grządziela, ja tam jeżdżę do Pana do Wieńca,
u Pana nie ma miejsca i restauracja zajęta i wszystko, tam na korytarzu u Pana trzeba się
przeciskać, żeby przejść, jednak można. Dlatego też poproszę Pana Prezesa jak będzie znał
wyniki, na piśmie udzielił informacji jak wyglądają wyniki ekonomiczne za 2017 rok i
udzielenie odpowiedzi na piśmie jakie zadania będzie Pan realizował na targowisku w 2018
roku, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „ Ja jeszcze tylko jedno
zdanie chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o spółkę Baza, tak trochę nie zamierzam
usprawiedliwiać Prezesa ale trochę to go usprawiedliwia, że tak naprawdę to my kiedyś jako
samorządowcy podjęliśmy decyzję żeby powstała taka spółka i zajmowała się takimi
kwestiami jak hotel, restauracja czy targowiska, w związku z czym troszeczkę tej
odpowiedzialności na siebie powinniśmy wziąć gdyż ta materia akurat jest niewdzięczna
jeżeli chodzi o kierowanie tymi sprawami w naszym mieście i powinniśmy zastanowić się być
może czy w ogóle funkcjonowanie tej spółki ma sens, a nie zrzucać całej odpowiedzialności
za to, że ta materia w tej spółce jest taka a nie inna, dziękuję bardzo”. (wypowiedź
dosłowna).
Wobec braku dalszych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta
przystąpił do głosowania nad przyjęciem Informacji na temat działalności spółki Baza Sp. z
o.o.
W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem ww. Informacji opowiedziało się 12
radnych przy 5 głosach przeciwnych oraz 7 głosach wstrzymujących się. W głosowaniu udział
wzięło 24 radnych.
W rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła Informacji na temat działalności
spółki Baza Sp. z o.o.
16

Po zakończeniu procedowania nad ww. punktem porządku obrad Przewodniczący Rady
Miasta poinformował, że ogłasza 10 minutową przerwę w obradach sesyjnych i zaprosił na
pączki z okazji zbliżającego się tłustego czwartku.

Przerwa w obradach sesyjnych.

Wznowienie obrad po przerwie.

Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018 –
2022 ‘’.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Mariusz Marciniak Prezes Zarządu MPWIK
we Włocławku informując m.in., że przedłożony plan jest kontynuacją wcześniejszego planu,
który obejmował lata 2016-2021 i wynika z faktu, że rozstrzygnięta została część przetargów
i pojawiły się w związku z tym oszczędności a zatem plan został dostosowany w celu
koordynacji inwestycji drogowych zwłaszcza z Gminą Miasto Włocławek a także z tego
powodu, że w roku ubiegłym MPWIK przejęło aportem sieci kanalizacyjne w rejonie ul.
Dziewińskiej. I ta inwestycja planowana jest do realizacji w roku bieżącym, aby mieszkańcy
ul. Dziewińskiej od nr 9 do nr 15 mogli uzyskać nową sieć kanalizacji sanitarnej, gdyż sieć
przejęta aportem wymaga pilnej interwencji. Na zakończenie wypowiedzi Prezes Zarządu
zwrócił się do Rady Miasta o przychylne przyjęcie zaproponowanego planu.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta, opinię do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący
Komisji radny Jacek Buława.
Ww. projekt uchwały był także przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska, która wydała pozytywna opinię w powyższej sprawie. Z uwagi na nieobecność
Przewodniczącej Komisji opinię do projektu uchwały przedstawił Radzie Przewodniczący
Rady Miasta radny Rafał Sobolewski.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci,
Szanowni radni, pytanie od mieszkańców Włocławka. Pierwsze pytanie dotyczy jak wygląda
sprawa pod mostem całej sieci wodociągowej, czy jest bezpieczny wodociąg pod mostem.
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Drugie pytanie dotyczy osiedla Zawiśle, ponieważ trwają tam prace sieci wodociągowej, jest
pytanie, kiedy zostanie zakończona cała ta inwestycja, jak Państwo to przewidują i jakie
macie jeszcze plany związane z Zawiślem, uprzejmie proszę o odpowiedź”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Zbigniew Lewandowski. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie,
Wysoka Rado, generalnie trzeba być pełnym uznania dla firmy, że pozyskała dodatkowe
pieniądze na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne. Uważam, że bardzo istotnym jest, że
są modernizowane ujęcia wody, ponieważ studnie te z czasem się wyczerpują i jest to
bardzo istotne działanie. Ale chciałbym zwrócić uwagę na ważniejszą rzecz – dwa elementy:
Kaliska -Fredry tam do tej pory bywało tak, że kanalizacja wielokrotnie nie pracowała,
zapychała się i jest ujęta w tym planie. Drugi fragment miasta to Dziewińska-Kaliska przy
budynkach komunalnych, na ten temat toczyły się dyskusje, składane były interpelacje,
zostało to przejęte przez spółkę i będzie modernizowane za co dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja również
jestem pozytywnie nastawiony do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Włocławek. Po 3 latach
interwencji, dochodzenia wreszcie znalazły się środki finansowe ujęte w tym wieloletnim
planie na realizację sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewińska 9-15. Na Komisji Budżetu
rozmawiałem o tym planie, prośba jest, bo jest okazja ku temu dzisiaj na sesji, żeby Panie
Prezesie, Pani Prezydent Korpolak, prośba jest, żeby skoordynować, ponieważ są zadania
ujęte w budżecie miasta związane z infrastrukturą drogową, chodnikami i szczególnie tutaj
należy tak dograć, żeby pierwsze przedsiębiorstwo MPWIK zrobiło tą sieć kanalizacyjną a
Państwo położyli potem nawierzchnię lub w porozumieniu, żeby przekazać środki finansowe
a i odbuduje to od razu MPWIK w ramach środków z tym. Najlepszym wyjściem by było, bo
kontaktowałem się z Urzędem Miasta w Toruniu jak w takich przypadkach jest, Dyrektora
Wydziału się pytałem, jeśli zadanie jest ujęte w budżecie miasta i MPWIK ma to zadanie
związane to miasto przekazuje środki finansowe do MPWIK, by tą część w związku z
odbudową po prostu przekazać środki finansowe, żeby to było razem i dlatego mieszkańcy
ul. Dziewińskiej bardzo proszą, ja sam będę się przyglądał, żeby wreszcie to zrealizować w
tym roku, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka
Rado, oczywiście ten plan przedstawiony przez włocławskie wodociągi jest imponujący i
inwestycje ważne, konieczne wręcz dla naszego miasta przede wszystkim dla mieszkańców
Włocławka a to jest dostęp do bardzo dobrej jakości wody, ale ta jakość wody dla odbiorcy
końcowego jest w dużej części uzależniona od jakości wodociągów i te prace
modernizacyjne są bardzo ważne. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na konieczność
wzmocnienia infrastruktury wodociągowej w rejonie ulicy Lisek i tutaj mam na myśli dwa
odcinki, to co jest bardzo perspektywiczne i na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej to
jest teren, który jest w planie przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i myślę, że
powinniśmy dążyć, żeby jak najszybciej ten teren uwolnić dla prywatnych inwestorów.
Natomiast coraz więcej domów powstaje na drugiej części Liska od Obwodowej do Gołębiej,
no, ale tam jest problem z infrastrukturą drogową i właśnie z dostępem do kanalizacji i do
infrastruktury wodociągowej więc tu uczulam jako priorytet, bo tam mieszkańcy nie mają
dostępu nawet do kanalizacji a znajdują się w granicach naszego miasta. Ja wiem, że może
rozproszenie tam tych budynków jest znaczne, przez to wartość inwestycji się podnosi a i
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okres spłaty tej inwestycji się wydłuża, niemniej jednak musimy pamiętać, że jest to spółka
komunalna, która ma przede wszystkim działać na rzecz mieszkańców w związku z tym też
bym prosił władze spółki o to, żeby wzięły to pod uwagę, bardzo dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Pan Mariusz Marciniak Prezes Zarządu MPWIK. „Szanowni Państwo, pytanie Pani
radnej Marioli Gawłowskiej, my żeśmy swoją inwestycję na ul. Grodzkiej już zakończyli w
listopadzie ubiegłego roku, to był pierwszy etap do ul. Herbacianej. W przyszłym roku od
kwietnia do sierpnia, września będziemy realizować tą sama inwestycję, dalej do ul.
Witoszyńskiej. A jeśli chodzi o magistralę wodociągową, od listopada mamy podpisaną
umowę z wykonawcą, który został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. W tej
chwili wykonawca już wszedł na teren budowy a ja powiem Państwu, bo nie wszyscy sobie
zdawali sprawę do tej pory, magistrala pod mostem była nieczynna 3 lata i całe Zawiśle było
tylko zasilane z ujęcia wody Zawiśle. Ta magistrala zrobiła się dziurawa jak sito i trzeba było
podjąć pilnie kroki inwestycyjne, żeby w razie czego, gdyby zawiodło ujęcie Zawiśle, żeby
można było wspomóc prawobrzeżną część Włocławka ujęciami z lewej strony Wisły, prace
już trwają, magistrala już jest demontowana. Oczywiście dziękuję za miłe słowa ze strony
radnego Mazierskiego i ze strony radnego Lewandowskiego, my oczywiście już nie pierwszy
raz będziemy koordynować prace z Urzędem Miasta Włocławek, myślę, że do tej pory
wychodzi nam to całkiem nieźle, oczywiście będziemy w pełnym porozumieniu działać tak,
żeby te roboty były skoordynowane. Pan radny Kukucki pytał o ul. Lisek i tutaj mam dobrą
wiadomość dla Pana radnego Kukuckiego, bowiem w przyszłym roku od ul. Wysokiej do ul.
Obwodowej będziemy budować sieć kanalizacyjną i wodociąg, a do ul. Gołębiej wodociąg i
to już w przyszłym roku, czyli w roku 2019, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata
2018 –2022 ‘’.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym
się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.

Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Pani Monika Szudzikowska Dyrektor Wydziału
Środowiska, która poinformowała, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
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Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił dotacyjny Program priorytetowy EKOpiec 2018
skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Program ten ma na celu ograniczenie
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i
lokalach mieszkalnych. Warunkiem koniecznym niezbędnym do uzyskania dotacji z
Funduszu jest udzielenie równocześnie dotacji przez gminę, w wysokości minimum 2 000 zł
do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub
lokalu mieszkalnym. Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, zgodnie z zapisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych. Celem realizacji
uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na zadania z
zakresu ochrony środowiska. Przewiduje się, iż mieszkańcy chętniej będą przeprowadzali
inwestycje prowadzące do poprawy stanu środowiska, jeśli będą mogli korzystać z
dofinansowania udzielanego przez gminę. Gmina Miasto Włocławek ubiegając się o środki
zewnętrzne z WFOŚiGW dodatkowo zachęci mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej
przyjazne dla środowiska. Obecnie mieszkańcy zgłaszają często chęć przyłączenia do
miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wymianę nieekologicznych kotłów na paliwo stałe (węgiel,
koks) i zastąpienie ich kotłami opalanymi niskoemisyjnymi. Podjęcie niniejszej Uchwały
wynika również z realizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miasto Włocławek”.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta, opinię w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji radny
Andrzej Pałucki.
Ww. projekt uchwały był również przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska, która wydała pozytywna opinię w powyższej sprawie. Z uwagi na
nieobecność Przewodniczącej Komisji opinię do projektu uchwały przedstawił Radzie
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka
Rado, ja muszę powiedzieć, że z dużą radością, mówiłem też o tym na Komisji, z dużą
radością przyjąłem ten projekt uchwały i chcę powiedzieć słowa uznania dla Pani Dyrektor,
której osobiste zaangażowanie w tą uchwałę spowodowało, że mieszkańcy naszego miasta
będą mogli skorzystać z tej formy, która jest dostępna w ramach ogólnopolskiego programu,
gdzie właściwie po 4 tyś. zł. każda osoba, która będzie chciała wymienić piec na nowy będzie
mogła takie dofinansowanie uzyskać. Chcę powiedzieć więcej, liczę, że ta pula, która jest
przewidziana w pierwszym rozdaniu pewnie się błyskawicznie rozejdzie, takie mam
20

przeczucie i chciałbym, żebyśmy zaraz jak tylko będziemy wiedzieli jaki jest odzew ze strony
mieszkańców na tą propozycję, przystąpili do rozszerzenia być może jeszcze w tym roku o
kolejne środki, są to środki ważne, istotne, które w sposób bezpośredni są w stanie poprawić
jakość powietrza, bo przypomnę, że są to pieniądze na wymianę starych zepsutych kotłów w
których można spalić dosłownie wszystko, na kotły nowej generacji i nie tylko węglowe ale
również gazowo-olejowe czy elektryczne. W związku z tym Pani Dyrektor dziękuję i mam
nadzieję, że szybko będziemy musieli podjąć decyzję o tym, żeby jeszcze większe środki na
to przeznaczyć, aczkolwiek też to nie jest program, który rozwiąże sprawę, problem jakości
powietrza nie tylko w naszym mieście, ale w całym kraju jest problemem złożonym i pewnie
jeszcze nie raz przyjdzie się nam nad nim pochylić. Natomiast to jest zdecydowanie krok w
dobrym kierunku, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Ewa Szczepańska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka
Rado, drogie media, daleka jestem od głoszenia peanów na swój temat, ale skoro został już
temat wywołany do tablicy to chciałam powiedzieć tylko tyle, że Pani Dyrektor jak i
mieszkańcy doskonale wiedzą, że kwestia ochrony środowiska i zanieczyszczenia miasta jest
mi bardzo bliska i to nie tylko od tego roku, ale również od wielu, wielu lat. Monituje tą
sprawę bardzo długo, od samego początku gdy powstała tablica na naszym Urzędzie Miasta,
która informuje o jakości o zanieczyszczeniu powietrza, poprzez programy, które piszę,
poprzez profilaktyczne programy, z którymi występowałam do Ministra Radziwiłła i tutaj gdy
słyszę jak mój poprzednik mówi, że jest to wspaniała sprawa, dziękuję i cieszę się bardzo, że
na poprzedniej sesji Rady Miasta mimo, że nie zostałam dopuszczona do głosu gdzie
chciałam złożyć wniosek o dofinansowanie do tego programu, jednak uzyskał on aprobatę i
znalazł się na dzisiejszych obradach, został on przyjęty, dziękuję za to wszystkim radnym,
dziękuję”.(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Pani Dyrektor ja jestem
też bardzo szczęśliwy i bardzo chciałem Pani podziękować, że ta uchwała jest przygotowana
i że będziemy mogli nad nią procedować. Naprawdę jest wielkie szczęście, chciałem się
dołączyć do tych wcześniejszych wypowiedzi i jestem dumny z tego, że będziemy mogli
procedować nad tą uchwałą. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała Pani Monika Szudzikowska Dyrektor Wydziału Środowiska. „Ja, jeśli mogę
dodać, to dziękuję właśnie Państwu radnym za to, że podnosiliście wielokrotnie ten temat i
dziękuję Panu Prezydentowi, który do ostatnich chwil też się osobiście angażował w to, żeby
jednak udało się tą uchwałę dzisiaj na sesji obradować. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo, takie pytanie techniczne. Przede wszystkim niezwykle ważna sprawa dla
Włocławian, dla miasta, dla środowiska, dla powietrza, którym oddychamy, to prawda. Ale
pytanie- uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, w związku
z tym takie techniczne pytanie – kiedy mogą zgłaszać się mieszkańcy, żeby otrzymać tą
dotację to jest jedna rzecz, a druga rzecz, serdeczna prośba, aby dobrze nagłośnić ta sprawę
ponieważ nie wszyscy korzystają z mediów społecznościowych, może nagłośnić w taki
sposób, żeby uzyskać odzew jakie są potrzeby, żebyśmy mogli się przygotować do dalszej
puli pozyskania środków na ten znakomity cel wymiany różnych źródeł opalania na takie
ekologiczne i dobre dla miasta. Czyli prośba, kiedy się mogą zgłaszać mieszkańcy, gdzie
przypuszczam, że na 3 Maja po zespół informacji, żeby otrzymać i trzecia rzecz, żeby dobrze
nagłośnić tą informację, żeby mieszkańcy mogli z tego skorzystać, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
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Głos zabrał radny Stanisław Krzemieniewski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Prezydencie, ja proponuję, żeby było spotkanie z mieszkańcami, wytłumaczyć na jakiej
zasadzie ta dotacja, na co, i Pan Prezydent tam, gdzie są osiedla i domki jednorodzinne
powinien się spotkać i przekazać wiadomości o co chodzi, dziękuję bardzo”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Będzie spotkanie z
mieszkańcami, będzie też wyłożona w Biurze Rady Miasta specjalna księga pamiątkowa i
tam będzie można wpisać swoje podziękowania. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krzysztof Grządziel. „Tak bardzo szybciutko, jest to dość chwalebne i nie
będę się powtarzał, ale jak łatwo policzyć to starczy to zaledwie dla 50 rodzin po te 2 tysiące,
a ja myślę, że takich potrzeb we Włocławku, Pani Dyrektor nam tu zapewne podpowie, jest
co najmniej kilka tysięcy. Jeden tysiąc mieszkańców to są 2 mln. zł. z naszej strony. Ja myślę,
że dzisiaj już powinniśmy jako to miasto, które chce, abyśmy oddychali dobrze i długo żyli,
nie szczędzić tych środków i wydaje mi się, że powinniśmy założyć co najmniej 2 mln. zł. w
naszym budżecie, choć nie będzie to łatwe, ale myślę, że gra warta świeczki i tutaj najlepsza
wola i działanie Pani Dyrektor, którą znamy z dobrych działań nic nie pomoże, jeśli my tych
środków nie wydobędziemy. A 1000 mieszkań w ciągu roku to myślę, że będzie to kilka lat
realizacji, z roku na rok możemy tą sytuację poprawiać. Zatem apel w stronę Prezydenta
niech zacznie i oczywiście Pani Skarbnik niech zaczną Państwo myśleć, skąd wziąć pieniądze
jeszcze może w tym roku jak ta akcja ruszy, bo będzie potem dużo niezadowolenia jak
braknie pieniędzy”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Ja chciałem tylko dodać,
że Ministerstwo nie tylko Środowiska, przygotowuje projekt, który będzie zmierzał do tego,
aby dofinansowywać takie działania w związku z czym wydaje mi się, że moglibyśmy tak
zaplanować nasze działania, aby były one kompatybilne z tamtym programem”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Ja tak trochę w innym kierunku, cieszymy się z projektu
tej uchwały, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną element, że ta uchwała już była
przygotowana o wiele wcześniej i mogła być wprowadzona na poprzedniej sesji Rady
Miasta. Ale w jakiś dziwny sposób nie została wprowadzona, bo wydział był przygotowany o
wiele wcześniej do wprowadzenia tej uchwały. Jakiś element nastąpił taki, że ona nie została
wprowadzona i dopiero po szerokich i długich rozmowach została wprowadzona. Nad tą
uchwałą mogliśmy procedować z moich informacji wynika na poprzedniej sesji Rady Miasta,
a dlaczego tak się nie stało, jest to następna nauczka dla nas, żebyśmy takie uchwały
wprowadzali w jak najszybszym terminie”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „Ale myśmy dostali w tych
materiałach sesyjnych”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski. „Tak, ale ona była przygotowana przez wydział dużo
wcześniej, blokowana była podejrzewam na poziomie nie wiem czy Pani Skarbnik czy ktoś
inny, ale już nie będę się wypowiadał na ten temat”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „To proszę uwagę
skierować do Prezydenta, aby wcześniej przesyłał materiały. Ja się podpisuję pod tym
stwierdzeniem, które padło i prosimy, aby materiały sesyjne były przesyłane w
odpowiednim terminie, tak, abyśmy mogli je wysłać wszystkim radnym”. (wypowiedź
dosłowna).
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Głos zabrała Pani Monika Szudzikowska Dyrektor Wydziału Środowiska. „Jeżeli chodzi o
przyjmowanie wniosków, ruszamy od poniedziałku 12 lutego, zaczynamy przyjmować
wnioski, mimo, że jeszcze uchwała będzie czekała na uprawomocnienie, ale to nie
przeszkadza nam w tym, żeby wnioski już zbierać. WFOŚ określił limity, ile dofinansowania
mogą dostać poszczególne miasta w zależności od mieszkańców. Dla miast pomiędzy 100 a
200 tyś. mieszkańców jest to limit 150 tysięcy, czyli 75 dofinansowań i przynajmniej tyle tych
wniosków będziemy chcieli zebrać i będziemy na pewno szukać tych pieniędzy, bo obecnie
mamy zarezerwowane na 50 chcemy zabezpieczyć, ale na 75 minimum tych dofinansować
będziemy chcieli te środki zabezpieczyć, żeby jak najwięcej mieszkańców skorzystało.
Zobaczymy jak to będzie wyglądało, w trakcie na pewno będę Wysoką Radę prosić o
ewentualna pomoc, tak jak do tej pory konsultuje to, ten program z różnymi radnymi,
szczególnie tymi, którzy są zaangażowani w ochronę środowiska, tutaj wspomnę o Pani Ewie
Szczepańskiej i o Panu Darku Jaworskim, o Panu Krzysztofie Kukuckim. Rozmawiam z
radnymi, Pan Heniu Mielczarczyk też jest bardzo pomocny. Współpracuję z tymi radnymi na
co dzień i na pewno, jeżeli będę miała problemy to będę bezpośrednio się zwracała i prosiła
o pomoc. Chciałam też zauważyć, że mieszkańcy miasta często zwracają się o podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej, natomiast podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej to są
koszty rzeczywiste i one są często zbyt duże, nie wiem może byłaby potrzebna jakaś uchwała
Wysokiej Rady odnośnie ustalenia jakiś kosztów ryczałtowych i MPEC wypracowuje zyski i
może przeznaczyłoby jednak na rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej i do byłoby
najlepsze podłączanie się do miejskiej sieci a nie instalowanie kolejnych kotłów i w tym
kierunku warto byłoby pójść, aczkolwiek jest to poza moimi kompetencjami i może Wysoka
Rada tutaj ze swojej strony byłaby w stanie zadziałać, żeby rozbudować miejską sieć i jak
najwięcej odbiorców indywidualnych po podłączać do tej sieci, dziękuję Państwu bardzo”.
(wypowiedź dosłowna).
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 24 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
O głos poprosił radny Jarosław Hupało. „Państwo Prezydenci, Szanowni Państwo, Panie
Przewodniczący, zwracam się do Pana z pytaniem, dlaczego dzisiejsze obrady Rady Miasta
przebiegają ze złamaniem regulaminu Rady Miasta. Na Komisji Głównej, której ważność tak
Pan podkreśla, zresztą we wczorajszym wywiadzie telewizyjnym słyszałem, że również Pan
preferuje inne metody pracy niż do tej pory, a jeszcze nigdy się tak nie zdarzyło, żeby po
ustaleniu na Konwencie porządku obrad, Rada obradowała z pominięciem jednego punktu.
Na pytanie, które Panu zadałem powiedział Pan, że podjął Pan decyzję, że to będzie, kiedy
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indziej. Panie Przewodniczący to nie jest ten standard, ta Rada nie może tak pracować, wisi
tu ten projekt, mówię o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego i nie zgadzam się
w imieniu moich kolegów i mojego Klubu, żeby ta sytuacja miała miejsce. Proszę o wrócenie
do pierwszego punktu i przegłosowanie powrotu do porządku ustalonego na Komisji
Głównej, tam się podejmuje decyzje, chyba, że inaczej, że w tej chwili Rada nie jest już
miejscem kolegialnym i reprezentanci poszczególnych Klubów nie mają swojego zdania do
wyrażenia. My oczekujemy, że ten punkt wróci do porządku obrad, dziękuję”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski. „To, co Pan powiedział to
takie masło maślane, pomieszał Pan różne zasady związane z procedowaniem. Generalnie
rzecz biorąc, również Pan miał taką możliwość, aby zgłosić ten projekt wtedy, kiedy pytałem
o to, czy ktoś zamierza złożyć zmiany. Wracanie teraz do punktu pierwszego jest teraz
niemożliwe. Pan nie wykazał się aktywnością jako radny w tym momencie, kiedy mógł Pan
złożyć ten projekt. Rozmawiałem z Panią Prezydent i Panią Dyrektor i ustaliliśmy, że
odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, proszę mi nie przerywać, ja nie dokończyłem swojej
wypowiedzi, Pan swoją skończył, w kwestii formalnej już nie będzie się Pan odzywał więcej
podczas tego punktu. Ja rozmawiałem z Panią Prezydent i Panią Dyrektor i ustaliliśmy, że
odbędzie się jeszcze jedno spotkanie dotyczące tego jaki jeszcze plan zagospodarowania
przestrzennego będziemy przyjmować podczas tej kadencji i na następnej sesji ten punkt
zostanie wpisany jako pierwszy pod obrady.
Pozostałe wypowiedzi radnego Jarosława Hupało odbywały się poza mikrofonem, stąd brak
możliwości odnotowania ich w protokole.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu
miejskiego.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Pani Jolanta Stańczak
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury, która wyjaśniła, że 11 września 2015r. weszła
w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. ustawa krajobrazowa, która wprowadziła
do obiegu prawnego szereg nowych instrumentów prawnych, mających na celu ochronę
krajobrazu i ładu przestrzennego. Ustawodawca, w tym zakresie dokonał kilku istotnych
zmian w obowiązujących przepisach, między innymi w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych, ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie ulega wątpliwości, że nowe regulacje stwarzają
realną szansę na skuteczniejszą niż do tej pory walkę z wszechobecnym i narastającym
chaosem reklamowym, którego konsekwencją jest postępująca degradacja przestrzeni
publicznej. Wniosek o przygotowanie intencyjnej uchwały reklamowej złożyła Pani Ewa
Szczepańska Wiceprzewodnicząca Komisji d.s. Rewitalizacji. Aby jednak wypracować
przepisy stanowiące akt prawa miejscowego, zasadnym jest podjęcie szerokiej dyskusji
społecznej, mającej na celu rozwiązanie konfliktów natury estetycznej, przy jednoczesnym
poszanowaniu dążenia podmiotów umieszczających reklamy do ich indywidualizacji
i „wyrazistości”. Ważnym elementem wyznaczanych kierunków w zakresie ochrony
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krajobrazu miejskiego będzie rozważenie możliwości wprowadzenia nowego podatku jakim
jest opłata reklamowa. Z uwagi na potencjalne skutki wprowadzenia takich opłat konieczna
jest analiza ich wpływu na przychody gminy, ale również obciążeń finansowych dla
włocławskich przedsiębiorców. Nadmienić należy również, że wprowadzenie aktu prawa
miejscowego jakim stanie się uchwała reklamowa, skutkować będzie koniecznością
dostosowania wszystkich istniejących reklam do obowiązujących przepisów w terminie nie
krótszym niż 12 miesięcy. Zatem, z uwagi na szeroki oddźwięk społeczny, estetyczny,
finansowy przyszłych regulacji prawnych w tym zakresie, zasadnym jest wypracowanie w
zakresie ochrony krajobrazu miejskiego kierunków działań w oparciu o głębokie rozpoznanie
potrzeb i oczekiwań, szereg analiz i w ścisłej współpracy ze społeczeństwem naszego miasta.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt przedmiotowej uchwały 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 zabrała radna Ewa Szczepańska. „Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka
Rado, jestem inicjatorem tej intencyjnej uchwały reklamowej, chciałam powiedzieć kilka
zdań odnośnie reklamy. Reklama to złożone zjawisko współczesnej kultury masowej,
nadmiar reklam zakłóca spokój i powoduje, że przestrzeń przestaje być sprzyjającym lub
przynajmniej neutralnym tłem kontaktów społecznych. Można zatem domniemywać, że
agresywna reklama zewnętrzna jest czynnikiem instrumentalizacji ludzkich zachowań,
stymulujących do zachowań funkcjonalnych i koniecznych. Trudno jest jednoznacznie o
definicję dobrego gustu, dlatego też należy poszukać racjonalnych kryteriów i metod
porządkowania wizualnego i przestrzennego śmietnika i żywiołu reklamowego. Dziękuję
bardzo i cieszę się bardzo, że na tej sesji Rady Miasta stanął projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego. Chciałam
powiedzieć, że jest on pomysłem moim, jak również mieszkańców, którzy zgłaszali w tym
kierunku właśnie takie sprawy, dziękuję”.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań w
zakresie ochrony krajobrazu miejskiego.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 20 radnych przy 1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
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Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań
dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Pani Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału
Edukacji informując, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek w ramach zawartych
porozumień
z
powiatami
województwa
kujawsko-pomorskiego
w
sprawie
współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników –
uczniów z klas wielozawodowych prowadzi i organizuje teoretyczną naukę przedmiotów
zawodowych. Centrum w ramach spełnienia obowiązku nauki organizuję naukę i prowadzi
kursy teoretycznego dokształcania zawodowego I, II i III stopnia w poszczególnych latach
nauki młodocianych uczniów. Placówka realizuje naukę na podstawie Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Większość zajęć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizuje w swojej
jednostce. W przypadku pojedynczych uczniów w niektórych zawodach placówka kieruje
uczniów do innego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, uzgodnionego na
Centralnej Naradzie Koordynacyjnej Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Wśród skierowanych uczniów do CKZiU we Włocławku w roku szkolonym 2017/2018 jest
jeden uczeń klasy II z powiatu aleksandrowskiego w zawodzie kowal i jeden uczeń klasy I
powiatu radziejowskiego w zawodzie kaletnik. Centrum nie może przeprowadzić kształcenia
dla tych uczniów ze względu na brak wykwalifikowanej kadry, bazy pozwalającej na
dokształcanie w tym zawodzie oraz ze względów finansowych, ponieważ organizacja 140
godzin nauki teoretycznej dla tych uczniów przekracza ustalony koszt kursu. W związku z
tym przeprowadzenie teoretycznego dokształcania zawodowego w tym zawodzie przez
Centrum byłoby zbyt kosztowne. Jedyną możliwością jest skierowanie uczniów do Zespołu
Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, który prowadzi jako jedyny w
Polsce naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie kowal i kaletnik. W
związku z powyższym zachodzi konieczność zawarcia stosownego porozumienia. W myśl
ustawy o samorządzie powiatowym powiat może zawierać porozumienia w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu
terytorialnego. Porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz 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 zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu
Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas
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wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Zielonej Górze.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
W związku z powyższym 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 wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla
Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we
Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek
Zagadnienie przedstawiła Pani Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji, która
poinformowała, że w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
obecnie wchodzą następujące szkoły: Gimnazjum dla Dorosłych; Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych; Szkoła Policealna dla Młodzieży; Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 4.
Niniejszą uchwałą nastąpi dostosowanie stanu faktycznego do stanu prawnego szkół, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. Likwidacja wymienionej w uchwale
szkoły wynika z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, który określa, że w zespół szkół
można połączyć tylko szkoły różnych typów. Z uwagi na to, iż w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku funkcjonują dwie szkoły tego samego typu tj.
Szkoła Policealna, organ prowadzący zobowiązany jest więc do wyłączenia jednej ze szkół z
zespołu szkół lub placówek szkół tego samego typu. W związku z tym, iż projekt uchwały
zakłada zamiar likwidacji samodzielnej jednostki, dlatego koniecznym jest wyłączenie Szkoły
Policealnej dla Młodzieży we Włocławku, a następnie jej zlikwidowanie. Ustawodawca nie
przewidział konieczności tworzenia odrębnych szkół dla młodzieży i dorosłych, gdyż reguluje
to forma kształcenia ze względu na odbiorców (osoby dorosłe lub młodzież), którą dookreśla
statut szkoły/placówki. Zgodnie z art. 89 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy szkoła publiczna
może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Organ
prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem
likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły uczniów i właściwego kuratora oświaty.
Do Szkoły Policealnej dla Młodzieży we Włocławku wchodzącej w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku nie udało się od kilku lat przeprowadzić naboru
i nie wykazuje ona uczniów nie zachodzi więc konieczność zawiadamiania uczniów, gdyż
szkoła ta nie prowadzi zgodnie z ustawą działalności edukacyjnej. Jednakże informacja
o zamiarze likwidacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Włocławek, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku oraz na
stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek i Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego we Włocławku. Podejmowana uchwała ma charakter intencyjny i zostanie
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niezwłocznie przesłana do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy celem
uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w myśl art.89 ust.3 ustawy Prawo oświatowe,
która stanowi niezbędny warunek do likwidacji szkoły. Ponadto zgodnie z ustawą o
związkach zawodowych uchwała zostanie również przesłana związkom zawodowym w celu
zaopiniowania.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz 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 zgłoszeń do udziału w 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 zamiaru
likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto
Włocławek
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
W związku z powyższym 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 Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii
Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i zamiaru
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
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonała Pani Agnieszka Białopiotrowicz
Dyrektor Wydziału Edukacji informując m.in., że w skład Zespołu Szkół Chemicznych im.
Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku obecnie wchodzą następujące szkoły: Technikum nr
2; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2; Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1. Niniejszą uchwałą
nastąpi dostosowanie stanu faktycznego do stanu prawnego szkół, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Włocławek. Zgodnie z art. 89 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy szkoła
publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę.
Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem
likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły uczniów i właściwego kuratora oświaty.
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Do Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 we Włocławku wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku nie udało się od kilku lat
przeprowadzić naboru i nie wykazuje ona w SIO uczniów, a więc nie zachodzi konieczność
zawiadamiania uczniów, gdyż szkoła ta nie prowadzi zgodnie z ustawą działalności
edukacyjnej. Jednakże informacja o zamiarze likwidacji zostanie umieszczona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek i Zespołu Szkół Chemicznych we
Włocławku. Podejmowana uchwała ma charakter intencyjny i zostanie niezwłocznie
przesłana do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy celem uzyskania
pozytywnej opinii kuratora oświaty w myśl art.89 ust.3 ustawy Prawo oświatowe, która
stanowi niezbędny warunek do likwidacji szkoły. Ponadto zgodnie z ustawą o związkach
zawodowych uchwała zostanie również przesłana związkom zawodowym w celu
zaopiniowania. Po likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 we Włocławku, w skład
Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku będą wchodzić
następujące szkoły: Technikum nr 2; Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz 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 zgłoszeń do udziału w dyskusji 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 zamiaru
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 w obecności 22 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania, uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej
Szkoły Podstawowej Specjalnej i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla
której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
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Projekt uchwały omówiła Pani Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor Wydziału Edukacji
informując, że niniejszą uchwałą nastąpi dostosowanie stanu faktycznego do stanu
prawnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. Likwidacja
wymienionej w uchwale szkoły wynika z art. 91 ustawy - Prawo oświatowe, który określa, że
w zespół szkół można połączyć tylko szkoły różnych typów. Z uwagi na to, iż w Zespole Szkół
nr 3 we Włocławku funkcjonują dwie szkoły tego samego typu tj. Szkoła Podstawowa
Specjalna i Szkoła Podstawowa Specjalna, organ prowadzący zobowiązany jest do
wyłączenia jednej z nich z zespołu szkół. W związku z tym, iż projekt uchwały zakłada zamiar
likwidacji samodzielnej jednostki, dlatego koniecznym jest wyłączenie Szkoły Podstawowej
Specjalnej we Włocławku z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku, a następnie jej zlikwidowanie.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy szkoła publiczna może być zlikwidowana z
końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący szkołę jest
zobowiązany, co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o
zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i właściwego kuratora oświaty. W przypadku
likwidacji szkoły wymienionej w uchwale nie zachodzi konieczność zawiadamiania rodziców
uczniów, gdyż szkoła ta nie prowadzi zgodnie z ustawą działalności edukacyjnej. Jednakże
informacja o zamiarze likwidacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Włocławek, w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta Włocławek i Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku. Podejmowana uchwała ma
charakter intencyjny i zostanie niezwłocznie przesłana do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty w Bydgoszczy celem uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w myśl art.89
ust.3 ustawy Prawo oświatowe, która stanowi niezbędny warunek do likwidacji szkoły.
Ponadto zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych
uchwała zostanie również przesłana związkom zawodowym w celu zaopiniowania.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz 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 zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii
Grzegorzewskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej i zamiaru 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 w obecności 22 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania, uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
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Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i
placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor
Wydziału Edukacji, która wyjaśniła, że wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawa
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza wiele zmian w
zakresie dotacji oświatowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych. W Uchwale
doprecyzowano termin przekazania dotacji w miesiącu styczniu i wprowadzono bardziej
szczegółowy wzór wniosku dotyczący informacji o faktycznej liczbie uczniów. W związku z
powyższym uchwała ma na celu dostosowanie uregulowań do zmienionych przepisów
prawnych, a ponadto doprecyzowanie i usprawnienie zasad udzielania, rozliczania i kontroli
pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz 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 zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 23 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
W związku z powyższym 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 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Teraz My”.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny
Rafał Sobolewski, który poinformował, że w dniu 24 listopada 2017 roku do Rady Miasta
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została przekazana petycja Stowarzyszenia „Teraz My”, która dotyczyła wyodrębnienia w
porządku obrad sesji punktu, który zawierałby możliwość wypowiedzi dla mieszkańców
Włocławka. Ponieważ Statut Miasta Włocławek umożliwia zabranie głosu podczas obrad
sesji przez osoby niebędące radnymi po uzyskaniu zgody przewodniczącego rady, zatem
Komisja Główna zarekomendowała Radzie Miasta uznanie petycji za niezasadną. Ponadto
Komisja Główna podczas obrad w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniował projekt uchwały
w przedłożonym brzmieniu.
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 rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia
„Teraz My”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 23 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania
Rada Miasta podjęła ww. uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – stanowi załącznik do protokołu.
Po zakończeniu procedowania nad ww. punktem porządku obrad Przewodniczący Rady
Miasta ogłosił 5 minutową przerwę w obradach sesyjnych.

Przerwa w obradach sesyjnych.

Wznowienie obrad po przerwie.
Ad. 12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie delegowania radnych do Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
Włocławskiego.
Rada Miasta nie procedowała nad przedmiotowym projektem uchwały.
Ad. 13
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 ostatniej sesji Rady Miasta do
dnia 05 lutego br. i przedstawia się następująco:
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W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto 4 umowy dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, w tym: umowę na
rozbudowę pętli autobusowej przy ul. Dębowej oraz na zadanie pn. Rozwój
zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej,
wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku – Inteligentne Systemy Transportowe
ITS. Ponadto zawarto dwie umowy z PGK Saniko. Pierwszą na utrzymanie czystości i
porządku w Gminie Miasto Włocławek z podziałem na 2 zadania, i drugą na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy
Miasto Włocławek oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku
na obszarze gminy.
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.:
- 5 stycznia ogłoszony został otwarty konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego. Termin składania ofert upłynął 26 stycznia.
- 10 stycznia przekazano Straży Miejskiej urządzenia o łącznej wartości ponad 8 tys. zł., w
tym m.in. 6000 sztuk ustników do alkotestu oraz narkogogle. W tym samym dniu
wyposażono również Komendę Miejską Policji w 80 sztuk testu narkotykowego na ślinę oraz
narkogogle o łącznej wartości 4.869,60 zł.
- w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione,
prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej wybrano 3
podmioty prowadzące placówki wsparcia dziennego. Wyłonione w konkursie placówki to:
Świetlica Oratorium prowadząca placówkę na ulicy Kościelnej, Świetlica „Trampolina”
działająca w ramach Parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy
ul. Ostrowskiej oraz
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzące placówkę przy ul. Kaliskiej oraz przy ul. Barskiej.
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- 9 stycznia odbyło się potkanie dyrektorów szkół i placówek z prezydent Barbarą
Moraczewską i dyrektor wydziału edukacji Agnieszką Białopiotrowicz w sprawach
organizacyjnych.
Do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w omawianym okresie
należała m.in.:
- organizacja „Włocławskiej Wigilii” dla mieszkańców, współorganizacja Sylwestra miejskiego
na Zielonym Rynku oraz przygotowanie i udział w obchodach 155. rocznicy Powstania
Styczniowego.
W zakresie działań Wydziału Rozwoju m.in.:
- projekt pn. „Rewaloryzacja i ochrona różnorodności biologicznej Ogrodu na Pompce”
złożony w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, pozytywnie przeszedł ocenę formalno – merytoryczną
dokonaną przez Komisję Oceny Projektów oraz został wybrany do dofinansowania zgodnie z
Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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- Urząd Marszałkowski pismem z 27 grudnia 2017 r. poinformował, że projekt pn:
„Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z
przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo – wychowawczej”, pozytywnie przeszedł
ocenę formalno – merytoryczną dokonaną przez Komisję Oceny Projektów oraz został
wybrany do dofinansowania.
W zakresie działań Wydziału Gospodarki Miejskiej m.in.:
- w autobusach MPK kontrolerzy oprócz podstawowych obowiązków dokonują sprawdzenia
stanu technicznego i czystości przystanków autobusowych i składają codzienne raporty ze
swojej pracy.
W ramach informacji międzysesyjnej Biuro Sportu i Turystyki informuje, że 28 grudnia 2017
ukazało się zarządzenie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację
zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Łącznie na zadania z zakresu szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowo rekreacyjnych
przeznaczono blisko 1,5 mln. zł. 18 stycznia upłynął termin składania ofert w ramach tego
konkursu. Łącznie wpłynęło przeszło 70 ofert wraz z załącznikami. Obecnie trwa
sprawdzanie złożonych dokumentów. Ponadto – podobnie jak w latach ubiegłych - w okresie
ferii samorząd Włocławka zadbał o ofertę sportową dla dzieci, które będą mogły wziąć
udział w bezpłatnych zajęciach. Wśród proponowanych form spędzenia wolnego czasu
znalazły się m.in. codzienne gry i zabawy sportowe na miejscowych obiektach sportowych i
w plenerze.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że otwiera dyskusję nad
zagadnieniami dotyczącymi przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji
międzysesyjnej.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Jarosław Chmielewski. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka
Rado, mogliśmy w ostatnim czasie z doniesień medialnych dowiedzieć się, że w okresie
między świętami a nowym rokiem miało miejsce zajęcie konta bankowego, w związku z tym,
że komornik takie konto bankowe zajął. Ja chciałbym zapytać Pana Prezydenta o pewne
kwestie czy ta kwota blisko 4 mln. zł. została uwolniona i wróciła już do miasta czy też jest
cały czas w dyspozycji komornika do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Chciałbym również, żeby
Pan Prezydent odpowiedział na pytanie, kwota duża, 4 mln. zł., a więc z jakiego tytułu, tym
bardziej, że to jest rok, który się kończy i trzeba szybko regulować należności, to z jakich
środków były te należności regulowane, czy nie było kłopotów w związku z regulacją tych
należności, gdy tych 4 mln. zł. nie było i kiedy Pan podjął interwencję w tej sprawie, żeby
odwrócić ten niekorzystny trend. I kolejne pytanie dotyczące tej samej sprawy, bo wszyscy
wiemy, że sprawa dotyczy reprywatyzacji o której ostatnio głośno w naszym kraju, czy w
związku z tym, że dotyczy to nieruchomości osoby publicznej, która jest szefem Rady przy
Panu Prezydencie, bo zawiadomił Pan Prokuraturę z tego, co mogliśmy przeczytać w
mediach czy jakieś z tego tytułu decyzje personalne są podjęte z tego tytułu, zakończenia
współpracy z tą osobą czy też nie. Proszę o wyjaśnienia w tej sprawie, tak jak powiedziałem
kwota jest duża, 4 mln. zł., a więc proszę o to, żeby Pan Prezydent odpowiedział nam w tej
materii”. (wypowiedź dosłowna).
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Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał
nawiązać do słów mojego poprzednika, który mówił o wycenie nieruchomości, oczywiście ja
się opieram na źródłach medialnych w związku z tym, myślę, że Prezydent będzie w stanie
bardziej precyzyjne dane podać, ale pytanie moje pierwsze z tej serii dotyczy tego, kto robił
wycenę tej nieruchomości, jakim cudem we Włocławku w mieście, w którym ceny oscylują
między 100 a 200 zł. za metr kwadratowy, ktoś wycenił nieruchomość, którą łatwo
przeliczyć, że została wyceniona na 500 zł. za metr kwadratowy. To są stawki, które w
naszym mieście, ja powiem tak – za taką cenę w naszym mieście myślę, że każdy z
mieszkańców Włocławka bardzo chętnie sprzedałby swoją nieruchomość. To jest pierwsze
pytanie, myślę, że tutaj warto byłoby zwrócić tutaj uwagę, tym bardziej, że faktycznie
sprawy reprywatyzacji budzą zainteresowanie mieszkańców nie tylko Włocławka, budzą
wiele emocji, myślę, że jako samorząd Włocławka musimy mieć wszystko transparentne,
tak, żeby każdy miał pewność, że te decyzje, które zostały podjęte, zabezpieczają interes
mieszkańców Włocławka. Kolejna sprawa, która ciągnie się już od pewnego czasu o którą
chciałbym zapytać Pana Prezydenta o działania, które zostały podjęte, by zamówienia
poniżej progu określonego w Ustawie o zamówieniach publicznych były prezentowanie na
BIP. Ja pamiętam, że swego czasu taka deklaracja ze strony Pana Prezydenta padła, myślę, że
wzorem innych samorządów również mieszkańcy Włocławka bardzo chętnie skorzystają z
dostępu do takiej wiedzy, myślę, że to nie jest kłopotliwe dla Urzędu i poprawi
transparentność. Trzeci temat, o którego poruszenie prosili mnie mieszkańcy Włocławka, to
jest temat odpowiedzi na petycję z 3 kwietnia 2017r. Odpowiedź Prezydenta była przesłana
1 czerwca 2017r., petycja dotyczy lokalizacji planowanego podziemnego przejścia dla
pieszych i rowerzystów pod torami na Zazamczu w rejonie ul. Radosnej. Wówczas w czerwcu
2017r. pisał Pan, że obecnie nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia tej petycji z uwagi
na toczące się negocjacje i rozmowy m.in. z PKP. Minęło już pół roku, chciałbym Pana
Prezydenta zapytać, jak wygląda ta sprawa, tym bardziej, że projekt został wpisany do
budżetu na ten rok i jest bardzo ważny i potrzebny dla mieszkańców Włocławka. Kolejna
sprawa tradycyjnie pytam o basen Delfin, ale pytam teraz ze zdwojoną siłą, ponieważ też z
przekazów medialnych słyszę, że to o czym na tej sali mówiliśmy, że 1 sierpnia 2018r.
mieszkańcy będą mogli iść na wyremontowany basen Delfin stoi pod znakiem zapytania w
związku z tym pytanie do Pana Prezydenta jak ta sytuacja wygląda na chwilę obecną,
dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Józef Mazierski. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Prezydenci,
Szanowni Państwo, w zasadzie Pan Krzysztof Kukucki temat poruszył, który ja chciałem, ale
ja go uszczegółowię, dotyczy zamówień publicznych. 26 grudnia 2016 roku Rada Miasta
podjęła uchwałę, w której zobowiązała Pana Prezydenta do podjęcia niezwłocznych działań
w celu realizacji zaleceń pokontrolnych przez utworzenie w BIP Urzędu Miasta dodatkowej
zakładki pn. Zamówienia publiczne do 30 tyś. Euro. Pan Prezydent utworzył taką zakładkę,
ale nazwał ja jak przedsiębiorcy dzwonią, zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy
Prawo zamówień publicznych. Sęk jest w tym, że gdyby ta zakładka była widoczna od razu,
to jeszcze pół biedy, ale ona jest ukryta, w zakładkach trzeba kliknąć na zamówienia
publiczne, dopiero potem otworzy się ta zakładka, która jest. Prośba, bo to jednym Pana
poleceniem, Panie Prezydencie utworzyć zakładkę do 30 tys. euro lub drugą zakładkę
powyżej 30 tyś. euro i od razu widoczną, bo nikt nie wie, nikt nie zobaczy tej strony, jeżeli,
nie wiem kto opracowuje BIP, myślę, że wystarczy Pana jedna decyzja, którą należy tak
zrobić, jak uchwałą Rady zobowiązano. Natomiast zakładka zamówienia publiczne z
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wyłączeniem ustawy o zamówieniach publicznych jest kłopotliwa dla przedsiębiorców, bo
nie wiedzą, bo pod tym pojęciem kryje się jeszcze kilka innych wyłączeń. Dlatego Pana
proszę, tym bardziej, że RIO i tu mam prośbę, żeby Pan Prezydent udzielił odpowiedzi
Komisji Rewizyjnej, która przeprowadziła wyrywkową kontrolę w zakresie zamówień do 30
tyś. euro, tych o które cały czas walczę i wystąpiły nieprawidłowości, prośba jest, żeby Pan
Prezydent udzielił informacji jak zrealizował te nieprawidłowości po wystąpieniu RIO. Jak
ważne są zamówienia publiczne do 30 tyś. euro, Szanowni Państwo w 2017 roku Urząd
Miasta małych zamówień do 30 tyś. euro udzielił na kwotę 10.235.600 zł. Proszę zobaczyć
jaka to jest duża kwota, jak ważne są te małe zamówienia. Poprawi to konkurencyjność,
transparentność, i dlatego Proszę Pana Prezydenta, nie występuję w interpelacjach, tylko
jako międzysesyjne, żeby poprawił tą zakładkę w BIP do 30 i powyżej, tak jak to w Toruniu w
Bydgoszczy w innych samorządach jest, dziękuję bardzo”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski. „Panie
Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja w imieniu osób, które handlują i
kupują na targowisku miejskim na ul. Kaliskiej, ostatnie opady śniegu, które spowodowały
duże nagromadzenie się śniegu, ja tam jestem często na tym targowisku i ludzie mi się
pytają, kto jest odpowiedzialny za targowisko, ponieważ śnieg zalegał wszędzie, kupcy,
którzy chcieli handlować nie mieli miejsca, musieli sobie sami odśnieżać, a osoby, które
chciały kupować musiały przechodzić po tym śniegu. Ja wiem, że to jest spółki Baza, ale
może spółka podpisała z kimś umowę, wydaje mi się, że Pan Prezydent powinien wyciągnąć
konsekwencje wobec osób, które to zaniedbały, bo naprawdę i ci, którzy handlują nie
przyjeżdżali na targowisko, bo nie mieli gdzie samochodu postawić, a poza tym oni opłaty
wnoszą i z tego tytułu, że wnoszą opłaty nie mają uporządkowanych swoich miejsc pracy,
troszczymy się o to, przed chwilą mówiliśmy, że jest Biedronka, dlatego starajmy się, żeby
tutaj nasz targ, który jest w tej chwili pod naszą jurysdykcją był dobrze odśnieżany, ludzie
będą przychodzić robić obroty i spółka Baza też będzie miała z tego tytułu pieniądze. W tym
przypadku widać, co się dzieje, ja jestem częstym klientem na rynku i sami ludzie zaczepiają
mnie i pytają kto jest za to odpowiedzialny. Straż Miejska ostrzega, że osoby prywatne, które
mają posesje muszą sprzątać, bo będą karani, bądźmy konsekwentni w stosunku do tych
osób, którym zlecono odśnieżanie. Drugi punkt to w związku ze złożoną interpelacją
odnośnie Wydziału Komunikacji, Panie Prezydencie ja powiem tak, obraz Wydziału
Komunikacji to w tej chwili obraz niechlujności, nieporządku, ostatnio telewizja pokazywała,
co tam się dzieje, np. schody są śliskie, ktoś podobno spadł z tych schodów, toalet nie ma dla
interesantów, te meble, które są w tej chwili na poczekalni i w środku, ja nie mam nic
przeciwko epoce PRL-u, ale może by już wystarczyło, są brudne, zniszczone i na końcu Panie
Prezydencie, żeby nie mówił Pan, że jestem gołosłowny, to przerosło moje oczekiwanie,
kolega, który był ostatnio rejestrować samochód zrobił zdjęcie i przesłał mi na pocztę, że
kafelki na podłodze są poklejone taśmą klejącą i taśmą biurową. Niech Pan zrobi porządek z
tym Wydziałem Komunikacji, dostał Pan te 400 tys. zł. może Pan działać. My nie daliśmy po
to te 400, żeby komuś zabrać tylko właśnie po to, żeby interesanci, Włocławianie mogli
godnie przychodzić do urzędu i rejestrować te samochody. A wie Pan o tym, że tych ludzi
jest bardzo dużo, tam są kolejki, ja wiem, że tam są takie a nie inne warunki, ale chociaż,
żeby ludziom ułatwić stanie w tych kolejkach, ale nie kafelki na taśmę klejącą, co jest w tej
chwili w Wydziale Komunikacji. Panie Prezydencie ja przekażę to Panu”. (wypowiedź
dosłowna).
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Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. „Ja Panie Prezydencie, jeżeli chodzi o zajęcie
naszych kont o których była mowa wcześniej, chciałbym poprosić o przesłanie podstawy
prawnej tego działania oczywiście nie teraz tylko w formie pisemnej”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński. „Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, muszę się powtórzyć, jeśli idzie o tą
bulwersującą sprawę, bo to rzutuje również na budżet miasta, bo ponad 4 mln. wątpliwe po
względem prawnym roszczenie płacimy w formie takiej, że wchodzi nam na konto komornik,
a już zupełnym skandalem jest wycena gruntów. Ja bym sobie życzył jako mieszkaniec, żeby
moja działka kosztowała za metr kwadratowy ponad 500 zł. mam prawie 2 tysiące to może
bym połowę sprzedał i prosiłbym o ścisłą informację jak ta procedura powstała, dlaczego to
nastąpiło, dlaczego była taka wycena i czy Pan Prezydent wyciągnie konsekwencje wobec
osób, które to spowodowały. Druga rzecz, która była też poruszana przez moich
poprzedników dotyczyła zakładki na stronach BIP Urzędu Miasta , ja otrzymałem pozytywną
odpowiedź od Pana na moją interpelację w tej sprawie, ja wówczas odnosiłem się, że można
się wzorować na mieście mniejszym od Włocławka, lecz które w sposób czytelny i
transparentny to zrobiło jak chociaż Inowrocław i prosiłbym Pana Prezydenta o taką
modyfikację, żeby to było czytelne nie tylko dla drobnych i większych przedsiębiorców, ale
dla zwykłych mieszkańców, którzy się interesują sprawami miasta i wydawanymi przez
Urząd środkami. Zupełnie na koniec to chciałbym pochwalić Pana Prezydenta, bo myślę, że
w dniu dzisiejszym na jednym z portali internetowych ukazała się informacja, że miasto
Włocławek przystępuje do programu geotermalnego, że złożyło wniosek do NFOŚ na
odwiert próbny, który będzie w całości sfinansowany, jeżeli ta kwalifikacja będzie przyjęta
przez NFOŚ i myślę, że jest to spełnienie po ponad dwóch latach, wypełnienie postulatu PIS.
Satysfakcja moja jest podwójna, bo byłem współautorem tychże uchwał, które były
skutecznie przyjęte przez Radę i cieszę się, że ta sprawa wreszcie jest finalizowana, bo
myślę, że poprzez geotermię mięlibyśmy największy uzysk, jeśli idzie o koszty ciepła, jeśli
idzie o jakość powietrza, no i też przy okazji tej geotermii byłyby też sprawy dotyczące
rekreacji, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Jarosław Hupało. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, oczywiście z
interpelacjami poczekamy do odpowiedniego punktu, ja chciałbym zapytać Pana
Prezydenta, ponieważ w tym okresie, który Pan sprawozdawał wdrożone zostały podwyżki w
oświacie, zostały te pieniądze wypłacone nauczycielom i ja oczywiście mając świadomość
prawną, że o wysokości zwiększenia wynagrodzenia decydują dyrektorzy, ale prosiłbym
Pana Prezydenta o przedstawienie takiej informacji, co do sposobu jak to zostało w szkołach
zrobione. Nawiązuję tu do wielokrotnych uwag z dyżurów, spotkań w środowisku
nauczycielskim i prosiłbym Pana Prezydenta o taka informację jak wygląda stosunek
wynagrodzenia administracji szkolnej w stosunku do pracowników obsługi, kwoty rzędu i
żebyśmy znali różnicę między tymi dwoma grupami zawodowymi i pracującymi w oświacie.
Chciałbym również poprosić o to, aby Pan Prezydent przedstawił w tej informacji oczywiście
nie dzisiaj bo to wymaga przygotowania jak naliczane były te podwyżki, czy wszyscy równo
dostali, czy były różnicowane i czy nie występuje zjawisko, które przy każdego rodzaju
podwyżkach w środowisku edukacyjnym za które odpowiada samorząd miasta nie
występowały takie sytuacje niechciane, z którymi walczymy np. tworząc jeden zakład obsługi
finansowej szkół, że w tych szkołach gdzie jeszcze w tej chwili pracują działy księgowości to
księgowe i referenci księgowi dostali największą podwyżkę. Chodzi o to, abyśmy mieli obraz
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tego a nie oczekuję od Pana Prezydenta, aby Pan Prezydent wpływał na to, dziękuję”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska. „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Państwo Prezydenci, chciałam podziękować w imieniu mieszkańców Zawiśla o przywrócenie
dwóch pasów jezdni ul. Grodzkiej w stronę mostu od ul. Willowej. Podziękować również
chciałam za to, i cieszę się, że moje interpelacje w tej sprawie okazały się skuteczne i że
wysłuchaliście Państwo mojego głosu, który był głosem mieszkańców oraz wypowiedzi,
które w czasie sesji Rady Miasta składałam z tej mównicy do Państwa Prezydentów odnośnie
problemu związanego z remontem ul. Grodzkiej. Ale ta sprawa pokazuje również to, Panie
Prezydencie, że niestety przy następnych inwestycjach trzeba bardziej przyjrzeć się planom,
poszukać różnych rozwiązań, rozważyć, ponieważ okazuje się, że te zmiany powodują wzrost
kosztów tej inwestycji, powodują stresy dla mieszkańców, utrudnienia i problem z
bezpieczeństwem dla mieszkańców. Dotyczy to myślę całego Włocławka, wszystkich
dzielnic, że jeżeli będzie decyzja o podjęciu inwestycji wcześniej na etapie planowania,
należy przyjrzeć się, żeby nie popełniać takich błędów jaki został popełniony na ul. Grodzkiej.
I teraz pytanie, ponieważ Szanowni Państwo remont trwa, remont, który miał się zakończyć
w grudniu nadal trwa, pytanie wiemy dzisiaj już, że wodociągi zakończyły tam temat
remontów na odcinku, który miał wykonać, później będzie trwał dalej remont linii
wodociągowej, pytanie, kiedy zostanie zakończony remont ul. Grodzkiej i za tym jeszcze
istotna sprawa, kwestia przystanków, bezpieczeństwa i na bieżąco przeglądania ulicy, jezdni
tzw. dziur i innych problemów związanych z niedogodnościami , ale też z problemem
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Piotr Czarnecki. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado,
mięliśmy dyskutować o działce, o kosztach, składamy interpelacje, dlatego też pozwolę
sobie złożyć interpelację jak moi przedmówcy, więc Panie Prezydencie moja interpelacja
dotyczy jednej kwestii, po raz kolejny mamy do czynienia, że mieszkańcy miasta
wyprowadzają pieski wieczorami i to nie małe pieski tylko duże, bez kagańców. Proszę mi
uwierzyć, że dojdzie po raz kolejny do jakiejś tragedii i dopiero się wtedy obudzimy jako
miasto, mamy Straż Miejską i ja myślę, że te służby powinny się tym zająć, dziękuję bardzo”.
(wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Stanisław Krzemieniewski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no
muszę się odezwać, bo tu padła ul. Grodzka, to jest moja inicjatywa, powiedziałem, że będę
u Pani Prezydent co tydzień, żeby ta ulica była przebudowana, a tak, że to się stało, że te
zwężenie nastąpiło, to ja nie wiem, dlaczego. Przebudowa to wiadomo coś lepszego musi
być, a tu było pogorszenie sytuacji. Ale niestety mieszkańcy się nie chcieli zgodzić, były
spotkania i poprawiono i wreszcie mieszkańcy będą zadowoleni, ale czy potrzeba było tyle
nerwów i teraz znowu będą koszty, bo wiadomo projekt trzeba zmienić i nie powinna być
taka sytuacja, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała radna Agnieszka Chmielewska. „Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado, zostałam niejako wywołana do odpowiedzi przez moich radnych
poprzedników z Okręgu nr 2. Rzeczywiście ul. Grodzka wzbudziła wiele kontrowersji, ale nie
należy wyłącznie patrzeć przez aspekt dodatkowych pieniędzy, które będą zaangażowane.
Należy także spojrzeć na pozytywy tego zjawiska, które miały miejsce, doszło do dialogu
mieszkańców z władzami miasta i dziękuje przy tej okazji Pani Korpolak-Komorowskiej
Zastępcy Prezydenta ds. inwestycji, która wyraziła wole, chęć spotkań, trzykrotnych spotkań,
gdzie na kolejnych spotkaniach wypracowane zostały nowe rozwiązania. Dziękuję również
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mieszkańcom za zaangażowanie w ten problem. Natomiast chciałabym powiedzieć o
pozytywach, które się udało wspólnie wypracować poprzez spotkanie mieszkańców, radnych
i władz miasta, które zostały zainicjowane moimi prośbami. I teraz jakie są pozytywy, na
początku, kiedy projekt został zaproponowany problemem była jednopasmowość,
natomiast w trakcie rozmów doszło do wypracowania stanowiska, gdzie na dzień dzisiejszy
będą dwa pasy ruchu na odcinku pomiędzy ul. Mostową a ul. Willową, zostały zniwelowane
wielokrotne przejścia ścieżek rowerowych z jednej na druga stronę do dwóch, co było
oczywiście również efektem tych spotkań, czego wcześniej mieszkańcy mimo konsultacji nie
oponowali żeby zrobić, mamy przesuniętą linie nr 9 o jeden przystanek przez co została
zmieniona pętla tego autobusu, co było możliwe dzięki przesunięciu tych dwóch pasów,
usunięte są stare nasadzenia drzew, będą dołożone na odcinku ul. Grodzkiej nowe
nasadzenia, których miejsca nasadzeń będą konsultowane z mieszkańcami. Pomimo
dołożenia kwoty pieniędzy mamy tutaj wspólne stanowisko, dziękuję bardzo”. (wypowiedź
dosłowna).
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta. „Pani radna ja tylko mam prośbę, żeby na końcu
postawić znak zapytania po tej wypowiedzi, bo to jest pytanie do Prezydenta Miasta
dotyczące informacji w okresie międzysesyjnym. Ja chciałem poruszyć inną kwestię i
powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i chciałem bardzo podziękować Pani Prezydent i
Panu Prezydentowi, że udało się poszerzyć ul. Grodzką, bo ja naprawdę o to zabiegałem i
było to dla mnie bardzo ważne. I ten wynik wszystkich spotkań bardzo mnie satysfakcjonuje,
jestem bardzo szczęśliwy, dziękuję Panie Prezydencie”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał radny Krystian Łuczak. „Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni
Państwo, mam takie pytanie, w związku ze zmianami, które się pojawiły w proponowanym
przez Pana Prezydenta budżecie na ostatniej sesji Rady Miasta, pojawiają się pytania ze
strony mieszkańców dotyczące inwestycji przy SP nr 23. Wcześniej planowano tam budowę
boisk wielofunkcyjnych, budowę szkolnego miasteczka ruchu drogowego, zainstalowanie
monitoringu, zagospodarowanie terenu wokół tego placu. W związku z tym, że pojawiły się
pewne zmiany w budżecie, mam pytanie czy ta inwestycja ma szansę na realizację, a dwa w
związku z tym, że pojawiają się nowe propozycje i koncepcje dotyczące alternatywnego
połączenia pomiędzy osiedlem Michelin a osiedlem Południe, czy są one analizowane, czy są
one brane pod uwagę i ewentualnie, kiedy możemy spodziewać się optymalnego
rozwiązania dotyczącego tego połączenia, dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski. „Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
bardzo dziękuję za wszystkie pytania, również te miłe głosy, są one rzeczywiście miłe, bo
zawsze staramy się reagować na postulaty Państwa radnych o ile jest to możliwe a także i
mieszkańców. Dlatego też, jeżeli chodzi o zmianę koncepcji przy ul. Grodzkiej, to
rzeczywiście wspólnymi siłami udało się znaleźć konsensus i mam nadzieję, że druga sprawa,
która budzi emocje dotyczącą przebudowy Al. Jana Pawła II w kierunku Michelina też odbyły
się spotkania w tej sprawie, ale wiem, że jeszcze spotkanie jest planowane w marcu,
będziemy o tym rozmawiać, będziemy szukać rozwiązania, które usatysfakcjonuje nas
wszystkich. Jeśli chodzi o konkretne pytania, które padły, to co będę mógł to Państwu
odpowiem a ewentualnie poproszę Państwa Wiceprezydentów. Pan radny Chmielewski
pytał o rzeczywiście sprawę kuriozalną, zajęcia konta między Bożym Narodzeniem a Nowym
Rokiem. Rzeczywiście sprawa dla nas niezwykle bulwersująca, bo mogą sobie Państwo
wyobrazić na jaki kłopot naraziło to miasto, kiedy w ostatnich dniach starego roku trzeba
było regulować wiele płatności, a konta zostały zajęte przez komornika. Oczywiście ja
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szczegółową informację, ja Panią Sekretarz poproszę i przygotuję wszystkim Państwu
przekażemy, z tego względu, że jest to rzeczywiście sprawa, która nie pojawia się co dwa,
trzy miesiące, ale ona rzeczywiście jest jednostkowa. Natomiast drodzy Państwo, rzecz
wygląda w ten sposób, że jest to rzeczywiście roszczenie, które zostało uznane, co do zasady
w 2014 roku przez Urząd Miasta, dotyczy tak jak Pan Chmielewski powiedział osoby
publicznej, dlatego też ta sprawa jest jeszcze bardziej być może bulwersująca. Natomiast jest
to klasyczne roszczenie reprywatyzacyjne, dotyczy ono działki przy ul. Kolejowej, która
dekretem nacjonalizacyjnym po II wojnie światowej została odebrana prawowitym
właścicielom i przyznana Państwu. Dlatego my w tej sprawie w związku z tym, że jest to
mienie Skarbu Państwa a Prezydent jest tylko osobą zarządzającą w imieniu Skarbu Państwa,
jestem też po rozmowie z Panem Wojewodą na ten temat, jesteśmy też po wymianie
pierwszych pism, bo tutaj jest bardzo wiele wątpliwości, też chcę powiedzieć, że sprawa
została skierowana do organów państwa, które się będą tym zajmować, m.in. Prokuratura,
która wszczęła już postępowanie i dodatkowe dokumenty z wyjaśnieniami też przekazujemy
do Prokuratury. Jest tutaj rzeczywiście wiele wątpliwości i akurat zostały zajęte konta
Urzędu Miasta Włocławek, tym bardziej, że tak jak powiedziałem my tylko zarządzaliśmy tą
nieruchomością w imieniu Skarbu Państwa. Też oczywiście nie chcę tutaj Drodzy Państwo
mówić o szczegółach, w piśmie skierowanym do Państwa rzeczywiście takiej informacji
udzielimy, postaramy się jej udzielić szczegółowo. Zachodzi tutaj podejrzenie popełnienia
przestępstwa i dlatego też czuliśmy się zobowiązani, żeby skierować tą sprawę do
Prokuratury. Te pieniądze na chwilę obecną nie wróciły do kasy miasta, ale będziemy też
występować z roszczeniem do dysponenta działki Skarbu Państwa, czyli do Pana Wojewody,
który jest formalnym właścicielem tej działki i będziemy domagać się zwrotu tej kwoty. Jeśli
chodzi o drugie pytanie Pana radnego Jarosława Chmielewskiego dotyczące funkcjonowania
Pana trenera Jerzego Engela w Radzie Sportu, to rzeczywiście sprawa jest nietypowa, ja nie
ukrywam, ja nie mam z tym absolutnie kłopotu, staram się rozdzielić dwie kwestie. Kwestia
roszczeń to jest rzecz zupełnie prywatna i tutaj są specjalne procedury, które zostały
uruchomione, aczkolwiek tak jak powiedziałem zaistniało tutaj podejrzenie popełnienia
przestępstwa, natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie Rady Sportu ja oczywiście nie
zamierzam nikogo odwoływać, bo mam świadomość, że te osoby, które są w Radzie Sportu
one pracują tam kosztem własnego czasu i kosztem też pieniędzy. Jeśli Pan trener uzna, że
nie chce dalej reprezentować czy zajmować się sportem w Radzie Sportu przy Prezydencie
to ja oczywiście taką deklarację przyjmę, ale sam oczywiście nie będę do tego Pana trenera
namawiał, bo to są dwie odrębne sprawy. Rzeczywiście dyskusyjna jest Drodzy Państwo
kwestia wyceny, ja nie jestem specjalistą w tej kwestii, więc trudno mi jest się do tego
odnosić, ale też prowadzimy w tej sprawie postępowanie, wiem którzy urzędnicy byli w to
zaangażowani i za to odpowiadają, też taką informację Państwu udzielimy już bezpośrednio.
Słuszna Drodzy Państwo uwaga, jeśli chodzi o kwestię transparentności i publikowania
zamówień publicznych do 30 tyś. euro. Tak jak Pan radny Józef Mazierski powiedział, żeśmy
taką zakładkę stworzyli, ale oczywiście postaramy się ją ulokować w taki sposób, żeby była
widoczna i łatwo dostępna dla wszystkich zainteresowanych tego typu zamówieniami, też
mi niezwykle na tym Drodzy Państwo zależy, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Jeśli
chodzi o sprawy pozostałe, takie porządkowe to oczywiście natychmiast będę reagował.
Natomiast kwestie jakie tutaj padły dotyczące podwyżek w oświacie czy też zaangażowania
inwestycji, terminów poproszę Panie Prezydent o udzielenie Państwu radnym odpowiedzi,
bardzo dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
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Głos zabrała Pani Magdalena Korpolak-Komorowska Zastępca Prezydenta Miasta ds.
rozwoju i inwestycji. „Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie radni, zapytanie
Pana radnego Krzysztofa Kukuckiego dotyczące podziemnego przejścia, ja może przypomnę,
że pierwotnie wydane zostały warunki przez PKP na przejście na wysokości SP nr 22 i taka
koncepcja została przedstawiona na spotkaniu z mieszkańcami. Natomiast po wpłynięciu
petycji z kwietnia wystąpiliśmy o zmianę lokalizacji, mieszkańcy wnioskowali o to, aby
przejście znalazło się na wysokości kładki. Po wystąpieniu uzyskaliśmy dopiero w miesiącu
listopadzie warunki zmieniające lokalizację, w tej chwili trwają prace związane z projektem,
uzgodnienia z gazownią, ponieważ tam mamy kolizję z budową gazociągu więc te prace
trwają. Jeżeli chodzi o informację, telefonicznie poinformowałam osobę, która była
wskazana do informowania. Jeżeli chodzi o basen, to Szanowni Państwo termin realizacji
basenu to 1 sierpnia 2018r. Na chwilę obecną trwają prace zabezpieczające, prace ziemne,
wykonywanie ścian działowych, większość prac związanych z pokryciem dachowym,
częściowo instalacja ogrzewania oraz dostaw technologii, stan zerowy rozbudowy wejścia.
Trwają również prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych,
wentylacji oraz inne prace. Na chwilę obecną zgodnie z informacjami od inspektorów mamy
minimalne opóźnienia związane z aurą, ale myślę, że po ustabilizowaniu się, te opóźnienia
będą nadrobione. Jeżeli chodzi o termin realizacji ul. Grodzkiej, aneksowany termin to jest
początek maja 2018r., dziękuję”. (wypowiedź dosłowna).
Głos zabrała Pani dr Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw
społecznych. „Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o podwyżki
w oświacie pracowników administracji i obsługi, w większości dyrektorzy dokonali już
takiego podziału, nie mamy jeszcze ostatecznego sprawozdania. Jednak nasza sugestia ze
strony Urzędu Miasta była taka, aby uczestniczyli w podziale środków przedstawiciele
związków zawodowych, zarówno związków zawodowych ZNP jak i Solidarności. Z tego co
wiem, rzeczywiście wszyscy uczestniczyli w takich posiedzeniach, były sporządzone
protokoły z tych wszystkich posiedzeń i tendencja była taka, aby większa część podwyżek
była dla tych pracowników, którzy mają większy staż pracy tak, aby zrównoważyć tutaj
różnicę tych osób, które dłużej pracują i aby dostały te podwyżki troszeczkę wyższe w
porównaniu do osób, które dopiero przyszły do pracy a ta najniższa krajowa jest znacznie
wyższa. Taka była tendencja i jeżeli już będę miała wszystkie sprawozdania to Państwu
oczywiście przedstawię, dziękuję serdecznie”. (wypowiedź dosłowna).
Ad. 14
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 Jarosław
Chmielewski, radny Janusz Dębczyński, radna Mariola Gawłowska, radny Krzysztof Grządziel,
radny Jarosław Hupało, radny Dariusz Jaworski, radny Krzysztof Kukucki, radny Józef
Mazierski, radny Rafał Sobolewski, 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.
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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. 15
Informacje, oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że w roku bieżącym
przypadają obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym
zwrócił się do Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego o wspólne zainicjowanie z
Radą Miasta powstania komitetu obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Z uwagi
na ważność zagadnienia będzie to cenna inicjatywa, którą warto przedsięwziąć.

Ad. 16
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski podziękował wszystkim za udział w
obradach stwierdzając, że wobec zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady
XXXVIII sesji Rady Miasta Włocławek.

Zakończenie obrad godz. 1250

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ

RAFAŁ SOBOLEWSKI

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

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

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

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XXXVIII sesji Rady Miasta Włocławek
2. Lista osób uczestniczących w XXXVIII sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XXXVIII/3/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018
– 2022 ‘’.
4. Uchwała Nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia
niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek
5. Uchwała Nr XXXVIII/5/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu
miejskiego.
6. Uchwała Nr XXXVIII/6/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących
zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie
teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
7. Uchwała Nr XXXVIII/7/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we
Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i zamiaru 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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8. Uchwała Nr XXXVIII/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we
Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i zamiaru 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.
9. Uchwała Nr XXXVIII/9/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły
Podstawowej Specjalnej i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla
której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek.
10. Uchwała Nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z
budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji.
11. Uchwała Nr XXXVIII/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Teraz My”.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
Główny Specjalista BRM
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