Protokół nr XIV/15
przebiegu obrad sesji Rady Miasta Włocławek
w dniu 29 grudnia 2015r.
VII kadencji

Miejsce posiedzenia: sala nr 4 Urzędu Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
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W dniu 29 grudnia 2015 roku o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XIII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji,
którą zwołał i której przewodniczył radny Jarosław Chmielewski Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek.
Ad. 1
Sprawy organizacyjne
- otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski otworzył obrady XIV sesji Rady
Miasta Włocławek, serdecznie witając Prezydenta Miasta Włocławek dr Marka
Wojtkowskiego, Zastępców Prezydenta Miasta: dr Barbarę Moraczewską, Magdalenę
Korpolak-Komorowską oraz Monikę Berger ponadto Przewodniczący Rady Miasta powitał
przybyłego na obrady radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana
Stanisława Pawlaka oraz członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana
Sławomira Kopyścia jak również 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 Jarosław
Chmielewski stwierdził, iż na stan 24 radnych na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z
listą obecności 19 radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 29 grudnia są prawomocne.
Lista obecności radnych z XIV sesji Rady Miasta – załącznik nr 1 do protokołu,
Lista osób uczestniczących w XIV sesji Rady Miasta – załącznik nr 2 do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w Biurze Rady
Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta był dostępny projekt protokołu
Nr 13/2015 z obrad XIII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która odbyła się w dniu 30
listopada br., z którym to protokołem radni mogli się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi.
Nie zgłoszono uwag i uzupełnień.
- zmiany do porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski zwrócił się z zapytaniem do
radnych czy wnoszą propozycje zmian do przesłanego porządku obrad.
Ze strony radnych nie padły propozycje zmian. Natomiast Przewodniczący Rady Miasta
poinformował, że w związku z pismem Prezydenta Miasta Włocławek proponuje, aby
porządek obrad rozszerzony został o projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku, który
rozpatrzony byłby w punkcie nr 22 proponowanego porządku obrad. W związku z tym
kolejne zagadnienia porządku obrad uległyby przesunięciu o jeden punkt. W tym celu w
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przerwie obrad sesyjnych odbyłoby się posiedzenie komisji, aby dokonać zaopiniowania
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych za zaproponowaną
zmianą porządku obrad radni opowiedzieli się jednomyślnie.
A zatem porządek obrad XIVsesji przedstawia się następująco:
1. Sprawy organizacyjne.
a/ otwarcie sesji
b/ stwierdzenie quorum
c/ przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji
d/ zmiany do porządku obrad XIV sesji.
2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
3. Ślubowanie Radnego Krzysztofa Adama Kowalskiego.
4. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską,
Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na
2015 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 – 2025.
7. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane
kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok wraz z
autopoprawką.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028
wraz z autopoprawką.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację
w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu
miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej
własności lokalu nr 4A przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW WL,
1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem oraz zbycie
udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości wspólnej, który
łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości stanowi lokal mieszkalny.
14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku.
15. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników.

3

16. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do
Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach
uzupełniających.
17. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku, zgłoszonych w wyborach
uzupełniających.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.L. na działalność Prezydenta Miasta
Włocławek.
19. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr
XIII/110/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana M.G. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
20. Projekt uchwały w sprawie nie uwzględnienia wniosku Pana M.G. o przeprowadzenie przez
Radę Miasta Włocławek kontroli z realizacji Uchwały Nr V/10/2015.
21.Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we
Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku.
23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Informacje i komunikaty.
25. Zamknięcie obrad.

Ad. 2
Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
Informacja, którą przedstawił Radzie Miasta Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski,
obejmuje okres od dnia 30 października 2015 roku, czyli od ostatniej sesji Rady Miasta
Włocławek, do dnia dzisiejszego i przedstawia się następująco:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto cztery umowy dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, w tym umowę na
przebudowę budynku dla Zakładu Aktywności Zawodowej w ramach zadania pn.: „Adaptacja
pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej
we Włocławku.
W zakresie działań Wydziału Środowiska m.in.:
- zakończył się nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę starego ogrzewania
węglowego w ramach programu KAWKA III. Wydział Środowiska opracował wspólny wniosek
o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu celem jego weryfikacji.
W zakresie Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych m.in.:
- przyjęto 19 kolejnych wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny; w tym okresie wydano 138
Kart dla 29 rodzin.
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W zakresie działań Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego m.in.:
- w dniach 3-4 grudnia we Włocławku odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast
Polskich, w którym uczestniczyło 47 osób z 29 różnych części Polski. Uczestnicy mieli okazję
m.in. zapoznać się z pracą włocławskich placówek zajmujących się przede wszystkim
kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach wizyt studyjnych
odwiedzili i zapoznali się z pracą Zespołu Szkół nr 3, Przedszkola Publiczne nr 36 oraz Zespołu
Szkół Integracyjnych nr 1. W Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego
uczestniczyli w występach artystycznych, podczas których uczniowie wyżej wymienionych
placówek zaprezentowali swoje talenty na scenie.
W zakresie działalności Wydziału Gospodarki Miejskiej m.in.:
- w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg utworzona została tzw. „brygada lotna”,
której zadaniem jest doraźne porządkowanie terenów miejskich w dni wolne od pracy.
W omawianym okresie Wydział Rozwoju Miasta, poza bieżącą działalnością, zbierał dane do
diagnozy Miasta na potrzeby sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Ponadto Gmina
Miasto Włocławek podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn: „Budowa hali sportowej
przy Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 10 we Włocławku” ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
Wartość dofinansowania 1 350 000,00 zł, całkowity koszt projektu to ponad 4 mln 300 tys. zł.
(4 365 631,00 zł).
Po zakończonej wypowiedzi Prezydenta Miasta Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy są
pytania ze strony radnych dotyczące spraw poruszanych w wystąpieniu Prezydenta.
O zabranie głosu poprosił radny Krzysztof Kukucki, który na wstępie poinformował, że
chciałby poruszyć dwie kwestie dotyczące okresu międzysesyjnego. Radny poprosił o
potwierdzenie, że w obradach komitetu monitorującego RPO na nowe programowanie
przedstawiciele naszego miasta biorą czynny udział w pracach tego organu. Wątpliwości w
tej kwestii budzą wydarzenia z ostatniej sesji Sejmiku Województwa, która odbyła się w dniu
21 grudnia br. gdzie podjęto bardzo ogólne stanowisko w sprawie zaliczenia dróg
publicznych do kategorii dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych
miasta Włocławka wzywając jednocześnie do przygotowania przez Prezydenta Miasta
propozycji zmiany kategorii dróg publicznych spełniając wymagania określenia w definicji o
drogach wojewódzkich. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Inwestycji Drogowych Pani
Marzena Baczyńska zapytana o dużą ogólność podjętego stanowiska dotyczącego miasta
Włocławka wyjaśniła, że Włocławek zaproponował cztery drogi o łącznej długości 22 km., z
czego jedynie 8 km. przebiegało w granicach administracyjnych miasta, ponadto żadna z
propozycji nie spełniała wymogów formalnych. Jest to sytuacja niepokojąca i zdaniem
radnego nie do zaakceptowania. Kolejną sprawą poruszoną przez radnego Krzysztofa
Kukuckiego jest zagadnienie dotyczące IV L.O oraz spotkania klubu radnych SLD z gronem
pedagogicznym tej placówki oraz rodzicami uczniów uczęszczających do IV LO w
szczególności zaś informacja dotycząca nie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego pracy
szkoły, który zostanie złożony w miesiącu maju roku przyszłego bez względu na decyzję jaką
podejmą radni w stosunku do tej placówki oświatowej. Taka postawa narusza zasady
ustrojowe pomiędzy organem uchwałodawczym a wykonawczym i nie może mieć miejsca.
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Po zakończonej wypowiedzi radnego Krzysztofa Kukuckiego Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski zwrócił uwagę oraz przypomniał, iż punkt nr 23 porządku obrad
tj. interpelacje, wnioski i zapytania radnych służy do tego rodzaju wypowiedzi jak
zaprezentowana przez radnego Krzysztofa Kukuckiego. Natomiast pytania to Prezydenta
Miasta dotyczyć powinny okresu międzysesyjnego.
Ad. 3
Ślubowanie Radnego Krzysztofa Adama Kowalskiego.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w związku z
wygaśnięciem mandatu Pani radnej dr Joanny Borowiak, zgodnie z Postanowieniem nr
195/2015 Komisarza Wyborczego we Włocławku wstępuje Pan Krzysztof Adam Kowalski. Aby
Pan Krzysztof Adam Kowalski mógł przystąpić do wykonywania mandatu radnego winien
złożyć ślubowanie. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, iż odczyta rotę
ślubowania natomiast Pan Krzysztof Adam Kowalski po jej wysłuchaniu wypowiedział słowo „
ślubuję” z ewentualnym dodatkiem „ tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił wszystkich obecnych na Sali o powstanie i odczytał
słowa roty: „ Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”.
Krzysztof Adam Kowalski złożył ślubowanie wypowiadając słowa- „ ślubuję, tak mi dopomóż
Bóg”. Po dokonaniu aktu ślubowania nowo wybranemu radnemu gratulacje złożyli
Przewodniczący Rady Miasta oraz Prezydent Miasta.
Po zakończeniu ceremonii związanej ze złożeniem ślubowania Przewodniczący powitał Pana
Krzysztofa Kowalskiego w gronie radnych Rady Miasta Włocławek, życzył jednocześnie
owocnej współpracy oraz poinformował, iż od tej chwili może wykonywać mandat radnego,
a Rada Miasta liczy obecnie 25 radnych.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną,
Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Pani Jolanta Stańczak, która poinformowała, że Prezydent Miasta Włocławek sporządził
projekt miejscowego planu realizując Uchwałę Nr XIV/190/11 Rady Miasta Włocławek z dnia
24 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy
ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną, Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły, zgodnie z
zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Włocławek” przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29
października 2007r. oraz z przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2: Prezydent
Miasta stwierdził zasadność sporządzenia projektu miejscowego planu w zgodności z
wynikami analizy zawartej w uchwale nr XIII/161/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26
września 2011r. w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz „miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego”. Dla obszaru objętego sporządzeniem planu nie
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obowiązywał dotychczas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Stąd w w/w
uchwale nie przewidywano aktualizacji planu dla tego obszaru. W granicach opracowania
miejscowego planu znajduje się obszar rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m², który zgodnie z ustaleniami Studium objęty jest obowiązkiem
opracowania miejscowego planu. W § 2 cyt. uchwały w sprawie aktualności, uznaje się
studium za aktualne, stąd uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia niniejszego
miejscowego planu realizuje nałożony obowiązek. Studium przewiduje na przedmiotowym
terenie obszary: obszary przemysłowe, obszary usługowe, obszary mieszkalnictwa z
dominującym budownictwem jednorodzinnym oraz układ dróg zbiorczych, lokalnych i
dojazdowych z dopuszczeniem w miarę potrzeb realizację nowych ulic układu obsługującego
tereny rozwojowe miasta Włocławek z zachowaniem odpowiednich parametrów przekroju
poprzecznego. Zgodnie ze Studium, miejscowy plan ustala, jako przeznaczenie podstawowe:
przemysł, zabudowę magazynową, usługi (w tym nieuciążliwe), zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny pod budowę obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² typu galerie handlowe, zieleń oraz
drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe. Przeprowadzona analiza ustaleń planu w odniesieniu do
aktualnego zagospodarowania wykazała, że brak jest obszarów, w którym występuje
obniżenie wartości rynkowej gruntów. Prezydent Miasta realizując uchwałę, przeprowadził
procedurę formalno-prawną określoną przepisami ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaw pokrewnych, w tym o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Prezydent Miasta wykonał powierzone zadanie w
sposób zgodny z procedurą sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zawartą w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię o ww. projekcie uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący
Komisji radny Jacek Buława.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Damian Chełminiak poinformował, że chciałby odnieść się w swojej wypowiedzi do
wcześniejszego punktu porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski wyjaśnił, iż wypowiedź radnego
powinna dotyczyć punku nr 4, który w tej chwili jest procedowany w związku z tym, jeżeli
wypowiedź nie dotyczy ww. zagadnienia Przewodniczący Rady poinformował, że nie udziela
radnemu głosu, ponieważ wypowiedzi w innych sprawach mogą być zawarte w punkcie
porządku obrad dotyczącym wolnych wniosków, interpelacji i zapytań radnych.
Wobec braku głosów w dyskusji na temat procedowanego punktu porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie
ww. uchwały.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek
na 2015 rok.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska
informując, iż proponowana zmiana jest ostatnią zmianą uchwały budżetowej i nie jest ona
znacząca. Zwiększone zostają dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów gminy z
tytułu ulg ustawowych związanych z zatrudnieniem związanych z zatrudnieniem przez
podatników osób niepełnosprawnych w wysokości 18.153 zł. Ponadto Minister Finansów
uruchomił na zgłoszone przez Miasto Włocławek wnioski kwotę 224.881 zł w tym kwotę
30.000 zł. z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz kwotę 194.881 zł. z rezerwy
subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą
odpraw dla nauczycieli odchodzących na emeryturę lub zwalnianych w trybie art. 20 Karty
Nauczyciela. Ponadto Minister Finansów uruchomił środki w kwocie 14.599 zł. z
przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Środki te przyznane zostały z rezerwy
subwencji ogólnej. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi
plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej
pozyskano kwotę 31.899 zł. Ogółem dochody zwiększają się o kwotę w wysokości 340.383 zł.
Jak wyjaśniła Pani Skarbnik w przypadku wydatków nastąpiło szereg przegrupowań
pomiędzy rozdziałami zwłaszcza w dziale Oświata, natomiast w dziale dotyczącym
Gospodarki Nieruchomościami przesunięcia następują pomiędzy gospodarką gruntami i
nieruchomościami a cmentarzami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usunięcia odpadów
z cmentarzy. Zmianie ulegają wydatki z majątkowych na bieżące, które dotyczą Urzędu
Miasta w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” w kwocie 5.000 zł. z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń zaplanowanych dla Partnera projektu.
Zwiększają się także wydatki związane z obsługą długu publicznego celem zabezpieczenia
spłaty rat odsetek od zaciągniętych zobowiązań kredytowych o obligacji komunalnych.
Zmianie ulega zakres inwestycji w Schronisku dla Zwierząt o zainstalowanie monitoringu na
terenie Schroniska, wartość zadania nie ulega zmianie. Jak podkreśliła Pani Skarbnik były to
główne zmiany w uchwale budżetowej. Ponadto Pani Skarbnik zaproponowała, że dokona
wprowadzenia do kolejnego punktu porządku obrad tj. uchwały dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej, ponieważ jest ona ściśle związana ze zmianami budżetowymi a zmiana
w WPF dotyczy tylko projektu unijnego „Infostrada Kujaw i Pomorza” poprzez zmniejszenie
wydatków majątkowych i przesunięcie ich na wydatki bieżące.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta:
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Opinię o projekcie uchwały przedstawił Radzie Miasta Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta radny Jacek Buława informując, że po rozpatrzeniu
przedmiotowego zagadnienia Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
W związku z brakiem dyskusji na temat ww. uchwały Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 3 głosach
wstrzymujących się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 – 2025.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że
wprowadzenie do projektu uchwały zostało już dokonane przy procedowaniu nad
poprzednim punktem obrad, w związku z tym poprosił o zapoznanie radnych z opinia komisji
w tej sprawie.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedłożony projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany. Opinię
przedstawił Radzie Miasta Wiceprzewodniczący Komisji radny Jacek Buława.
Wobec braku głosów w dyskusji na temat procedowanego punktu porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie
ww. uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 19 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 7
Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane
kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.
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Zagadnienie omówione zostało również przez Skarbnika Miasta Panią Janinę Radzikowską,
która wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zachodzi konieczność podjęcia
uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2015 roku nie wygasają wraz z
upływem roku budżetowego – wykaz tych wydatków oraz plan finansowy tych wydatków
określają załączniki do projektu uchwały. Konieczność uchwalenia środków niewygasających
wynika z braku możliwości rozliczenia zaangażowanych wydatków planowanych do realizacji
w roku bieżącym. Wysokość wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2015 wynosi 8.686.477 zł.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedłożony projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała zaproponowane zmiany. Opinię
przedstawił Radzie Miasta Wiceprzewodniczący Komisji radny Jacek Buława.
Wobec braku głosów w dyskusji na temat procedowanego punktu porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie
ww. uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 19 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok wraz z
autopoprawką.
Projekt budżetu miasta na rok 2016 wraz z autopoprawką przedstawił Prezydent Miasta
Włocławek dr Marek Wojtkowski, który wyjaśnił, że przedłożony dokument oparty został na
prognozach makroekonomicznych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach
dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji na zadania własne, zadania zlecone
i rządowe. Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski wskazał, że w projekcie uchwały
budżetowej dochody budżetu miasta prognozowane są w wysokości 545.392.318 zł.,w tym
dochody własne na poziomie 522.992.318 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości
22.400.000 zł. Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski przedstawił wysokości dotacji
informując, że dotacja na zadanie własne wynosić będzie 11.149.300 zł. , na zadania zlecone
32.309.630 zł. a na zadania rządowe 10.431.300 zł. W ramach dochodów bieżących
uwzględniono prognozowane dochody przedsięwzięć realizowane w ramach programów
operacyjnych województwa, realizacja części z nich będzie uzależniona od pozytywnych
decyzji w sprawie przyznania dotacji. Podstawowym dochodem będą dochody podatkowe
oraz subwencje. Prognozuje się, że wpływy z różnych tytułów podatkowych realizowanych
zarówno przez urząd miasta jak i przez urząd skarbowy na rzecz jednostki samorządu
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terytorialnego będą wyższe o 5% - jest to prognoza a prowadzony w tym zakresie monitoring
wpływów pozwoli ocenić czy prognoza będzie wymagała korekty w roku przyszłym. Jak
poinformował Prezydent Miasta subwencja ogólna ulegnie zmniejszeniu o 2,2% , w tym
subwencja oświatowa o 1,2% i będzie niższa o ponad 3 mln. zł Przewiduje się wyższą o 3,8 %
kwotę udziałów dla gmin i powiatów stanowiących dochód państwa z podatku
dochodowego. Ostateczne kwoty subwencji oraz prognozowanych udziałów w dochodach
budżetu państwa będą znane po uchwaleniu budżetu państwa. W ramach dochodów
własnych 3,7 % dochodów bieżących ogółem stanowią dochody z tytułu gospodarki gruntami
i nieruchomościami. Z tytułu najmu lokali zasobu gminnego planuje się uzyskać ok. 15 mln zł,
tj. na poziomie 71 % wydatków na utrzymanie zasobu, które wyniosą prawie 21 ml zł. Z
tytułu transportu zbiorowego planuje się wpływ do budżetu 11 mln zł., tj. na poziomie 52 %
wydatków przeznaczonych na ten cel. W ramach pomocy społecznej prognozowany jest
dochód w wysokości 46 mln zł, tj. 8,8 % dochodów bieżących budżetu, z tego 41 780 100 zł z
tytułu dotacji na zadania własne i zlecone. Na znacznie niższym poziomie zaplanowano
dochody majątkowe. Wynika to z rozliczenia większości zadań inwestycyjnych realizowanych
w latach ubiegłych, a w konsekwencji zmniejszeniu kwoty z tytułu refundacji części
poniesionych wydatków. Zmniejsza się również zainteresowanie nabywaniem nieruchomości
Gminy Miasta Włocławek. Obserwuje się migrację bytową osób związanych zawodowo z
miastem do gmin ościennych. Jak poinformował Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski
wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 575 035 124 zł, tj. o prawie 4 % większe niż w 2015 r.
Wydatki bieżące wzrosną w stopniu nieznacznym, natomiast o 30 mln planuje się zwiększyć
wydatki majątkowe. Wydatki na zadania bieżące oświaty i edukacji zaplanowano na
poziomie roku ubiegłego, tj. w wysokości prawie 204 mln zł, angażując 42 % wydatków
bieżących budżetu. Wydatki na zadania objęte subwencją wynoszą 169 575 099, tj. 120,57 %
subwencji oświatowej, oznacza to dofinansowanie tych zadań ze środków własnych budżetu
w wysokości 30 mln zł oraz wydatkowanie 29 mln zł na pozostałe zadania z zakresu oświaty i
wychowania. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono 152 mln zł, przewidziano
również wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi przeznaczając kwotę 1 218 960
zł, ponadto zarezerwowano kwotę na wypłaty odpraw i nagród jubileuszowych. Na zadania z
zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej przeznacza się kwotę ponad 101 mln zł , tj.
21 % budżetu, w tym zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego na kwotę 30,5
mln zł. Na wynagrodzenia pracowników jednostek pomocy społecznej przewidziano kwotę
ponad 16,5 mln zł, w tym na zwiększenie wynagrodzeń kwotę prawie 657 tyś. zł. Prezydent
Miasta dr Marek Wojtkowski stwierdził, że prawie 7 % wydatków bieżących przeznaczone
będzie na zapewnienie funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego oraz utrzymanie
dróg, w tym na remonty prawie 5 mln zł, zabezpieczając wkład własny na remont drogi w
ciągu ul. Lipnowskiej oraz drogi krajowej nr 91 w wysokości 2 mln zł. Czynione będą starania
o pozyskanie dofinansowania na realizację tych tytułów z budżetu państwa. Na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska przewidujemy przeznaczyć ponad 27 mln zł (5,6 %
wydatków bieżących), z tego 14 mln zł na wydatki związane z gospodarką odpadami. Prawie
11

4 mln zł przeznaczone będzie na oświetlenie ulic i parków. Dalsze 14 mln zł przewiduje się
przeznaczyć na działania w zakresie kultury fizycznej, z tego 1,6 tyś zł na dotację dla
stowarzyszeń i klubów sportowych realizujących zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej
szeroko pojętej. Na instytucje kultury przewiduje się 8 mln zł, w tym 7,7 mln zł na działalność
bieżącą z uwzględnieniem 119 tyś zł. na regulację płac w Galerii i Bibliotece Publicznej.
Ponadto w planie przewiduje się dla Browaru B 100 tyś. zł, Galerii Sztuki Współczesnej 50 tyś.
zł oraz biblioteki Publicznej 500 tyś. zł dotacji celowej na modernizację placówek. Jak
poinformował Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski na wydatki majątkowe budżet
przewidywał kwotę 90 mln zł w autopoprawce proponuję zwiększenie o 900 tyś. zł
zmniejszając o tę wartość rezerwę ogólną. Uwzględniono zadania, na które będziemy
zabiegać o środki zewnętrzne. Oczywiście w przypadku, gdy zadania nie uzyskają aprobaty na
dofinansowanie lub zmienią się warunki naboru wniosków budżet będzie modyfikowany.
Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski odnosząc się do wniosków Komisji Budżetu,
Rozwoju i Promocji wyjaśnił, że częściowo zostały one uwzględnione w przedłożonej
autopoprawce. Dwa wnioski dotyczyły zwiększenia środków na budownictwo mieszkaniowe.
Przychylając się do tego wniosku proponuję się zwiększenie o kwotę 1 700 00 zł.
Proponowana przez radnych kwota ponad 5 mln zł, uwzględniając czas niezbędny na
przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych, byłaby niewykorzystana.
Proponuję, zatem ujęcie zadania w prognozie wieloletniej na kwotę 10 mln zł do realizacji w
latach 2016-2018. Zwiększone wydatki na to zadanie w 2016 r. pochodzić będą ze
zmniejszenia wydatków bieżących o 900 tyś. zł ze zmniejszenia o 400 tyś zł wydatków na
zadanie „budowa trasy średnicowej”. Nie rezygnuję się z realizacji trasy średnicowej,
uwzględnia się tylko liczne opinie, iż jej budowa winna być rozpoczęta od strony ul.
Toruńskiej wspomagając układ komunikacyjny Zazamcza. Na wniosek radnych rezygnuje się z
przebudowy fontanny przy Teatrze Impresaryjnym przenosząc środki na budowę mieszkań
komunalnych – łącznie na rok 2016 planuje się 1.800 tyś. zł. Ponadto zwiększa się o kwotę
120 tyś. zł wydatki na zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejska-ZbiegniewskaKonopnicka. Jest to wkład firmy SOLVAY w realizację projektu. Na dzień dzisiejszy nie
koryguje się kosztów związanych z przebudową wiaduktów w ciągu Al. Kazimierza Wielkiego
- obecnie aktualizowana jest dokumentacja, która określi koszty przy zmienionym zakresie
robót. Po zmianach wynikających z autopoprawki wydatki na transport wyniosą 46 mln zł, co
stanowi ponad 50 % wydatków majątkowych. Znaczne środki przeznaczone będą na
poprawę bazy oświatowej, kwotę ponad 17 mln zł, tj. 19 % wydatków majątkowych,
powiększona będzie kwota 1 260 tyś zł w ramach rozwoju bazy sportowej przy placówkach
oświatowych. Również w ramach „budżetu obywatelskiego” zaproponowano szereg zadań
związanych z oświatą. Przy tak szerokim programie inwestycyjnym prognozuje się
wypracowanie ponad 30 mln nadwyżki operacyjnej gwarantującej przy zachowaniu pełnej
dyscypliny budżetowej spełnienie warunków art. 243 ustawy o finansach publicznych w
latach następnych.
Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski stwierdził, że przygotowany i przedstawiony budżet
roku przyszłego jest Jego zdaniem budżetem kompromisu, w którym zostały uwzględnione w
całości wszystkie propozycje klubów radnych oraz indywidualne propozycje poszczególnych
radnych. W przedłożonym budżecie zostały uwzględnione również propozycje mieszkańców
miasta, które składane były wiosną 2015 roku, a zatem nie jest to budżet autorski. Jest to w
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dużej mierze budżet kompromisów pomiędzy oczekiwaniami a praktycznymi możliwościami
miasta w danym momencie.
Na zakończenie wypowiedzi Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski wniósł do Rady Miasta
prośbę o przyjęcie budżetu miasta Włocławek na 2016 rok wraz z Wieloletnia Prognozą
Finansową na lata 2016-2028.
Następnie zabrał głos Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski, który
wyjaśnił, iż zgodnie z Uchwałą nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010
roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej elementem proceduralnym
przy rozpatrywaniu projektu budżetu jest odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2016 rok.
Uchwała Nr 16/P/2015 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały
budżetowej Miasta Włocławek na 2016 rok została odczytana przez Przewodniczącego Rady
Miasta radnego Jarosława Chmielewskiego i stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta odczytał także Uchwałę Nr 10/DPr/2015 Składu
Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2015
roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2016 rok, która stanowi również załącznik do
protokołu.
Uchwała Nr 16/P/2015 RIO -załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała Nr 10/DPr/2015 RIO -załącznik nr 8 do protokołu.
Po odczytaniu ww. opinii Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że kolejnym etapem prac nad projektem budżetu na 2016 rok jest odczytanie
opinii komisji właściwej ds. budżetu.
Opinia Komisji właściwej ds. budżetu
Opinię w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zaprezentował Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta radny Jacek Buława, który poinformował, że
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 7 grudnia
2015 roku w wyniku dokonanej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetowych w
roku kalendarzowym 2016, zgodnie z Uchwałą Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia
30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej pozytywnie
zaopiniowała zgłoszone przez jej członków wnioski, a dotyczyły one:
Radny Józef Mazierski - wnioskował o ujęcie w budżecie 2016 roku zadania związanego z
rozbudową monitoringu wizyjnego na terenie włocławskiej nekropolii na kwotę 80.000 zł.
który w znaczny sposób przyczyniałby się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochronie
osób i mienia a także zapobiegałby wzrastającej fali kradzieży.
Za wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Józefa Mazierskiego głosowało siedmioro
członków Komisji obecnych na posiedzeniu. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
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Radny Jarosław Chmielewski – wnioskował o zdjęcie z projektu budżetu na 2016 rok Dział
750 rozdz. 75023 „Budowa budynku administracyjnego na kwotę 1.400.000 zł. i
przeznaczenie tych środków na budownictwo czynszowe Dział 700 rozdz. 70095
Za wnioskiem Radnego Jarosława Chmielewskiego opowiedziało się czterech członków
Komisji, przy trzech głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Radny Krzysztof Grządziel – wnioskował o zmianę projektu wiaduktu w Alei Kazimierza
Wielkiego, argumentując, iż w związku z ograniczeniem linii kolejowej do jednej nitki, co
oznacza możliwość zmniejszenia odległości pomiędzy podporami wiaduktu do pięciu, sześciu
metrów istnieje potrzeba przeprojektowania tego wiaduktu w wyniku, czego koszt budowy
tak zaprojektowanej wyniesie od 3.000.000 zł. do 4.000.000 zł.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Krzysztofa Grządziela został poparty jednogłośnie.
W głosowaniu wzięło udział siedmioro członków Komisji.
W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Radny Krzysztof Kukucki – zgłosił
wniosek o umieszczenie w uchwale budżetowej miasta Włocławek na 2016 rok zadania pod
nazwą:
Rozdział 70095 – pozostała działalność „Budowa osiedla komunalnego przy ul. Tumskiej” –
kwota 5.700.000 zł. Opracowanie koncepcji dokumentacji niezbędnej do budowy osiedla.
Radny prosił, aby środki na przedmiotowe zadania przesunąć z zadań:
Rozdział 75023:
Przebudowa budynków UM – 900.000zł.
Przebudowa budynku administracyjnego Rozdział 90015 - 1.400.000 zł.
Kompleksowa przebudowa fontanny na Placu Teatralnym – 400.000 zł.
Rozdział 92601
Przebudowa hali sportowo – widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji - 2.000.000 zł
Rezerwa inwestycyjna 900.000 zł.
Rozdział 70095
Budowa budynku komunalnego – 100.000 zł.
Wnioski zgłoszone przez Radnego Krzysztofa Kukuckiego uzyskały poparcie Komisji.
Za wnioskiem opowiedziało się dwóch członków Komisji, przy pięciu głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych.
Po prezentacji niniejszych wniosków Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady
Miasta przystąpiła do głosowania nad projektem budżetu Miasta Włocławek na rok 2016.
I tak: Za udzieleniem pozytywnej opinii nie opowiedział się żaden z członków Komisji,
głosów przeciwnych nie stwierdzono, wstrzymało się od głosu sześcioro radnych.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że kolejnym
elementem proceduralnym jest prezentacja przez poszczególne Komisje merytoryczne Rady
Miasta opinii o projekcie budżetu w związku z tym poprosił Przewodniczących Komisji o
przedstawianie wypracowanych opinii.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radny Dariusz Jaworski
poinformował, że po rozpatrzeniu uchwały budżetowej członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały. Jak wyjaśnił Przewodniczący Komisji opinia
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dotyczy projektu uchwały bez wniesionej przez Prezydenta Miasta autopoprawki do
uchwały.
W imieniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego z opinia o projekcie uchwały
budżetowej zapoznał radnych Wiceprzewodniczący Komisji radny Damian Chełminiak, która
wyjaśniła, że podczas obrad członkowie Komisji nie wypracowali opinii o ww. projekcie
uchwały.
Opinię Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej zaprezentował Przewodniczący Komisji
radny Tomasz Nagala, informując, iż ww. uchwała uzyskała pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Janusz Dębczyński poinformował, że po dokonaniu
analizy przedłożonego projektu budżetu Komisja Rewizyjna nie wypracowała opinii o
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2016.
W imieniu Komisji Edukacji opinię zaprezentowała Przewodnicząca radna Mariola
Gawłowska informują, że Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 23 listopada
2015 r. udzieliła pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Włocławek na 2016 rok.
Jak poinformował Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu radny Krystian Łuczak członkowie
Komisji po dokonaniu analizy przedłożonego zagadnienia pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały w sprawie budżetu miasta Włocławek na 2016 rok.
Po zakończeniu prezentacji opinii Komisji merytorycznych Rady Miasta o projekcie uchwały
budżetowej, Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję nad przedłożonym projektem
budżetu, proponując jednocześnie, aby w pierwszej kolejności zaprezentowane zostały
wystąpienia przedstawicieli Klubów Radnych a następnie wystąpienia indywidualne radnych.
Głos zabrała Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta radna Ewa Szczepańska informując, że Klub radnych Platformy Obywatelskiej
przyjmie budżet miasta Włocławka na rok 2016, jest to budżet jak wspomniał w swojej
wypowiedzi Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski uwzględniający postulaty mieszkańców
miasta oraz propozycje radnych. Pani radna poinformowała, że wszystkie klubu radnych
zgłosiły propozycje do budżetu, z czego klub PiS zgłosił 19 propozycji, z których jedynie 2
zostały odrzucone, klub radnych SLD zgłosił 24 propozycje także jedynie 2 zostały
nieuwzględnione natomiast klub radnych PO zgłosił 12 postulatów, z których również 2
zostały odrzucone. Nieuwzględnienie zgłaszanych postulatów nie oznacza, że nie będą one
realizowane w ramach autopoprawek do budżetu. Istotną rolę w tworzeniu tego dokumentu
mieli mieszkańcy miasta, którzy w ramach budżetu obywatelskiego mogli składać propozycje
budżetowe, które zostały uwzględnione do realizacji w roku 2016. W budżecie znalazły się
inwestycje dotyczące modernizacji obiektów, budowy i przebudowy dróg, parkingów,
chodników, budowy mieszkań komunalnych, modernizacji hali sportowej oraz wiele zadań.
Ważnym aspektem, jaki pojawił się w budżecie w roku 2016 w mieście Włocławku są zadania
z zakresu polityki społecznej. Pierwszym istotnym zadaniem dla grupy społecznej
wykluczonej i poszukującej pracy jest adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęgskiej 20 wraz z
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wyposażeniem przeznaczonych na Zakład Aktywizacji Zawodowej, zadanie to skierowane jest
do osób z niepełnosprawnością, które bardzo długo oczekiwały na podobna inwestycję. W
budżecie roku 2016 znajduje się zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku przy ul. 3 Maja 18 na mieszkania wspomagane – inaczej mówiąc mieszkania
chronione, które są przeznaczone dla osób opuszczających pieczę zastępczą, osób, które ze
względu na trudną sytuację życiową, wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w
funkcjonowaniu w życiu codziennym. Mieszkania chronione są formą wsparcia zastępującą
pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. W budżecie roku 2016 w przypadku
przystąpienia miasta do programu senioralnego pojawi się zadanie dotyczące domu
dziennego pobytu dla seniorów. Wskazane grupy społeczne po raz pierwszy mogą liczyć na
dedykowane pod ich potrzeby działania i oczekiwania, które zostały określone w uchwale
budżetowej. Wobec powyższego Pani radna uważa, iż budżet roku 2016 jest skonstruowany
bardzo dobrze i skierowany jest to różnych grup społecznych.
W imieniu Klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej głos zabrał Przewodniczący radny
Krzysztof Kukucki, który w swojej wypowiedzi odwołał się do słów z kampanii wyborczej
Prezydenta Miasta dr Marka Wojtkowskiego, w który to obecny Prezydent twierdził, że
miasta powinny być napędem gospodarczym dla regionu, generatorem innowacji,
inkubatorem zmian społecznych i centrum życia kulturalnego. Napędem gospodarczym
miało być scalenie terenów inwestycyjnych w mieście w ramach parku przemysłowotechnologicznego w strefie ekonomicznej, co przyczynić się miało do powstania w ciągu 4 lat
1200 miejsc pracy – 300 rocznie. Natomiast w budżecie brakuje inwestycji, które wpływałyby
na zmniejszenie bezrobocia w mieście. W ramach Strategii rozwoju miasta do roku 2025
zapisane jest zadanie dotyczące uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie Papieżki, gdzie
przewiduje się okres realizacji tego zadania od roku 2015 do roku, 2020 nad którym w
miesiącu sierpniu tego roku pracowały służby prezydenta. Zadanie to miało kosztować 15
mln. zł. lecz w budżecie roku 2016 nie ma zapisanych środków finansowych na realizację
tego celu a kompleksowe uzbrojenie ww. terenu powinno się znaleźć w przyszłorocznym
budżecie. W budżecie roku 2016 znalazły się m.in. takie inwestycje jak przebudowa Hali OSiR
czy też przebudowa basenu Delfin. Przebudowa hali ma pochłonąć kwotę 8 mln. zł., za taką
kwotę można by wybudować przy placówce oświatowej nową halę na potrzeby uczniów.
Niemniej jednak największą wątpliwość Pana radnego budzi fakt, czy istnieją jakiekolwiek
dokumenty, w których widnieje zapewnienie, że wspomniane obiekty dofinansowane
zostaną ze źródeł zewnętrznych, współfinansowanie ich przez Urząd Marszałkowski
pozostaje jedynie w sferze deklaracji oraz zapewnień, że znajdują się one na pierwszym
miejscu listy rezerwowej, bez deklaracji pisemnej można traktować takie zapewnienia jak
koncert życzeń. Flagowymi inwestycjami poprzednich kadencji dla mieszkańców miasta były:
Inkubator Przedsiębiorczości, Strefa Rozwoju Gospodarczego, Międzyosiedlowy basem
miejski, Teatr Impresaryjny, Centrum Kultury „Browar B”, natomiast flagową inwestycją tej
kadencji zupełnie niepotrzebnie będzie budowa budynku Urzędu Miasta u zbiegu ulic 3 Maja
i Tumskiej. Jak stwierdził radny jesteśmy wszyscy w historycznym momencie i mamy
kolosalną szansę, aby przywrócić ulicę Tumską miastu i jego mieszkańcom, aby to zrobić nie
należy odrzucać koncepcji przygotowanej w poprzedniej kadencji, ale doprowadzić do
dobrego zagospodarowania tej ulicy poprzez budownictwo komunalne lub czynszowe. Dzięki
działaniom władz poprzedniej kadencji jest przy ul. Tumskiej narożnik o powierzchni ok. 3000
tyś. m2 do zagospodarowania i zainwestowania a oprócz tego działki 13 i 15 są własnością
miasta natomiast pozostali współwłaściciele tej nieruchomości deklarują chęć sprzedaży
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działek dla miasta w ten sposób wspomniana ulica mogłaby zostać zagospodarowana także
pod działalność usługową. Propozycja budownictwa komunalnego z przeznaczeniem kwoty 6
mln. zł. w tamtym rejonie zgłaszana przez Klub radnych SLD nie znalazła uznania a z budżetu
roku 2015 zdjęto kwotę 3 mln. zł. na budownictwo komunalne. Program Banku
Gospodarstwa Krajowego dotyczący wsparcia społecznego budownictwa czynszowego
uruchomiony w listopadzie tego roku finansuje budownictwo czynszowe przy zaangażowaniu
środków własnych w wysokości 25% oraz proponuje kredyt na preferencyjnych warunkach
przy oprocentowaniu spłaty kredytu w wysokości 1,73%. Radny Krzysztof Kukucki kończąc
swoje wystąpienie stwierdził, że nie zgadza się z twierdzeniem Pana Prezydenta, że budżet
roku 2016 jest budżetem kompromisu uwzględniającym wnioski radnych oraz mieszkańców,
przytoczył w tym względzie kilka przykładów oraz wielkość nakładów finansowych
zapisanych na ich realizację w budżecie jak budowa drogi wzdłuż rzeki Wisły - 500 tyś. zł.,
Połączenie ulicy Toruńskiej z ul. Promienną – 100 tyś. zł., Połączenie Al. Królowej Jadwigi z ul.
Kaliską – zostało wycofane po dokonaniu autopoprawki, kompleksowe uzbrojenie terenów
Papieżka, z czego została jedynie przebudowa tej ulicy na drugim odcinku -1,5 mln. zł. ,
rewaloryzacja i ochrona Parku im. H. Sienkiewicza – brak, zagospodarowanie terenów przy
basenie międzyosiedlowym – 100 tyś. zł. w tym budowa toru przeszkód oraz jacuzzi.
Propozycja SLD to -1.200 tyś. zł. i budowa basenów otwartych, jako uzupełnienie letniej
propozycji rekreacyjnej dla mieszkańców miasta, budowa infrastruktury lekkoatletycznej na
stadionie Przylesie – 50 tyś. zł. budowa w tym rejonie stadionu Orlik jest ostatnim
momentem na jego realizacje następnej szansy nie będzie. Przebudowa budynków przy ul.
Leśnej – brak, budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych – 400 tyś. zł. SLD postulowało o 2
mln. zł., przebudowa Dworca PKP/PKS – 300 tyś. zł., przebudowa dróg powiatowych 1,5 mln.
zł. postulowano 3 mln. zł., ponadto zdaniem Pana radnego remont filii biblioteki miejskiej
nie powinien być finansowany z budżetu obywatelskiego, ponieważ jest to zadanie własne
gminy a w ten sposób zabiera się środki z tego budżetu, które można by przeznaczyć na inne
postulaty mieszkańców oraz inne przedsięwzięcia.
Przewodniczący Klubu radnych SLD stwierdził, iż radni lewicy oraz ich postulaty zostali
potraktowani w sposób niepoważny, a stwierdzenie Prezydenta Miasta, iż jest to budżet
kompromisu jest ubliżające. Kwoty przeznaczone na przebudowę stadionu Przylesie w
wysokości 50 tyś. zł. czy też 100 tyś. zł., na jacuzzi przy basenie na ul. Wysokiej są jawną
kpiną z radnych SLD oraz mieszkańców Włocławka.
W związku z powyższym Pan Krzysztof Kukucki stwierdził, iż Klub radnych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej nie poprze zaproponowanego budżetu, ale nie będzie też głosował
przeciwko. Radni SLD wstrzymają się od głosu dając tym samym Prezydentowi Miasta jeszcze
jedną szansę licząc, że ten gest przyczyni się do rozwoju Włocławka i poprawie życia jego
mieszkańców.
W imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał Przewodniczący radny Janusz
Dębczyński, który poinformował, że zgadza się ze stwierdzeniem Prezydenta Miasta, iż jest
to budżet kompromisu, należy zauważyć, że jest to pierwszy budżet autorstwa Prezydenta
Miasta dr Marka Wojtkowskiego. Jak podkreślił Przewodniczący radny Janusz Dębczyński w
budżecie nie ma fajerwerków i inwestycji flagowych gdyż przy obecnych uwarunkowaniach
takich możliwości nie ma. Zakończone zostały projekty unijne, nowe rozdanie środków
dopiero nastąpi. Na duże projekty infrastrukturalne jak np. remont Drogi krajowej nr 1
środków już nie będzie. Podczas obrad Komisji stałych zgłoszony budżet nie znalazł
jednomyślnego poparcia wśród radnych gdyż główną jego wadą było, iż nie przewidywał
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znaczącego zapisu dotyczącego budownictwa czynszowego, budownictwa komunalnego dla
mieszkańców miasta, czego nie należy utożsamiać z budownictwem socjalnym.
Budownictwo będące kołem zamachowym gospodarki powinno być realizowane w trzech
niezależnych obszarach o ile będzie zapotrzebowanie społeczne. PiS nie neguje działań, które
podejmowane będą na rzecz rewitalizacji starego miasta. Z postulatów zaproponowanych
Prezydentowi Miasta wiele jest wprowadzonych do budżetu roku 2016 w tym 1,5 mln. zł. na
zadanie dotyczące dróg gruntowych, dróg gminnych, na chodniki – 500 tyś. zł. Nie są do
kwoty oszałamiające, ale stanowią głos mieszkańców i były przez mieszkańców zgłaszane
radnym. Budżet Obywatelski kształtuje się na poziomie 3 mln. zł. i jest znacznie większy niż w
poprzednich kadencjach. Także zostały zgodnie ze zgłaszanym postulatem zapisane w
budżecie środki na podwyżki płac dla pracowników obsługi szkół i przedszkoli w wysokości
ponad 1,218 tyś. zł. a także dla pracowników biblioteki oraz Browaru B, które powinny zostać
skierowane do najniżej uposażonych pracowników. W tej mierze powinna nastąpić pewnego
rodzaju unifikacja w postaci ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, co mogłoby
rozwiązać problemy kominów płacowych. Jak stwierdził Pan Przewodniczący można byłoby
wymieniać, jakich postulatów w tym budżecie nie ma, ale miasto musi oszczędzać, żeby
zabezpieczyć środki na kolejne rozdanie unijne a także zabezpieczyć środki na spłatę długu.
Odnosząc się do radnych SLD Przewodniczący Klubu PiS radny Janusz Dębczyński stwierdził,
iż mieli oni czas przez ostatnie dwie kadencje na realizację swoich pomysłów, które zostały
ocenione przez wyborców i w chwili obecnej należy umieć pogodzić się z porażką. Natomiast
odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy radnego Krzysztofa Kukuckiego Przewodniczący
Janusz Dębczyński zacytował słowa poety A Asnyka: „ Daremne żale-próżny trud, bezsilne
złorzeczenie”.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Ewa Szczepańska odniosła się ad vocem do wypowiedzi radnego Krzysztofa
Kukuckiego i stwierdziła, że dyskusja nad budżetem powinna być merytoryczna bez ciągłego
odwoływania się do przeszłości jak to uczynił Pan radny. Wobec tego Pani radna postanowiła
również przypomnieć niektóre fakty z przeszłości, które wówczas miały miejsce. Choćby te
dotycząca budżetu roku 2012, wówczas PO składała wnioski do budżetu, z których żaden
nawet ten najmniejszy nie został uwzględniony, a zatem zarzut, iż obecny budżet nie jest
budżetem kompromisu jest nieuzasadniony. Pani radna odniosła się również do zarzutu
dotyczącego deklarowanych miejsc pracy przywołując falę zwolnień grupowych w roku 2012,
których także Pan radny Kukucki był świadkiem, w roku 2013 stopa bezrobocia, 21% co daje
11 tyś. Osób bezrobotnych, w grudniu roku 2014 stopa bezrobocia 18,9%, natomiast w
miesiącu październiku 2015 roku stopa bezrobocia 16,3%. Jak przypomniała Pani radna w
przyjmując budżet na rok 2013 przy ww. wskaźnikach Pan radny Kukucki stwierdził, iż jest to
budżet racjonalny, ale i dający nadzieję, że wysokie tempo rozwoju naszego miasta i wysoki
wskaźnik wydatków majątkowych będą w przyszłości utrzymane. Budżet jednostronny,
budżet SLD nieuwzględniający żadnych propozycji PO i PiS. Dlatego zarzuty dotyczące braku
kompromisu wobec obecnego budżetu są niczym nieuzasadnione.
Radny Krzysztof Kukucki odniósł się ad vocem do wypowiedzi radnego Janusza
Dębczyńskiego oraz radnej Ewy Szczepańskiej stwierdzając, że fakt obrony interesów
mieszkańców w poprzedniej kadencji został przez doceniony przez społeczeństwo miasta w
wyborach samorządowych, o czym świadczy wybór na radnego. Natomiast odnosząc się do
bezrobocia stwierdził, że nie byłoby głównego postulatu obecnego Prezydenta, czyli „praca
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dla każdego mieszkańca Włocławka” gdyby stopa bezrobocia nie była obecna w mieście.
Dzięki budżetom poprzednich kadencji powstało wiele inwestycji w mieście, takich jak m.in.
strefa rozwoju gospodarczego i dzięki temu obecnie możemy się chwalić tymi dokonaniami
wówczas podjętymi. Ponadto radny jest zainteresowany i był wówczas, w jaki sposób Rada
Miasta może zablokować zwolnienia grupowe, które wówczas miały miejsce. Brak jest
instrumentów prawnych do takiego działania, Rada Miasta może jedynie tworzyć warunki
dla inwestorów do powstawania nowych miejsc pracy. Radny powstrzymał swoje zdanie, iż
obecny budżet nie jest budżetem kompromisu gdyż wnioski do budżetu są
nieporównywalnie traktowane podając dla przykładu propozycję budowę basenu odkrytego
w stosunku do jacuzzi przy basenie na ul. Wysokiej. Radny Krzysztof Kukucki poinformował,
że SLD będzie wspierało w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców każdego
urzędującego Prezydenta Miasta, jeżeli działania takie przyczyniać się będą do rozwoju
miasta w każdym aspekcie i dziedzinie życia.
Radny Józef Mazierski zaapelował do Prezydenta Miasta, aby nie rezygnował z planów
budowy połączenia alei Królowej Jadwigi do Zazamcza w obawie przed protestami
mieszkańców. Jak stwierdził Pan radny doprowadzenie tej drogi do ul. Toruńskiej będzie
wielkim sukcesem, który należy zrealizować. Ponadto Pan radny zaapelował do Prezydenta
Miasta o podwyżkę płac dla pracowników Straży Miejskiej, gdyż jak stwierdził radny Straż
Miejska na to zasługuje.
Radny Zbigniew Lewandowski zwrócił uwagę na kwotę 29 mln. zł. deficytu budżetowego,
który jest wynikiem również lat poprzednich, poprosił o zabezpieczenie kwoty ok. 0,5 mln. zł.
na specyficzne budownictwo, czyli noclegownie dla osób częściowo bezdomnych, ponadto
zaproponował, aby zabezpieczyć w budżecie miasta kwotę na stypendia dla osób
bezrobotnych, dla absolwentów, którzy będą uczyli się pracy, co doprowadzi do poprawy
stanu zatrudnienia w mieście,. Pan radny pozytywnie ocenił propozycję budowy trasy
średnicowej na pierwszym etapie budowy od ul. Toruńskiej, natomiast teren objęty
zadaniem budowy budynku administracyjnego powinien zostać przekazany inwestorom,
którzy będą tam budować budynki mieszkalne, należy także doprowadzić do reorganizacji w
Urzędzie Miasta na etapie sprawności obsługi mieszkańców, ponadto Teatr Impresaryjny
powinien być wykorzystana na potrzeby sali czy też „pałacu” ślubów przemawia za tym wiele
argumentów, Pan radny odniósł się także do zadania planowanego remontu na wiadukcie Al.
Kazimierza Wielkiego, o czym już wspominał podczas minionych obrad sesyjnych.
Po zakończonej wypowiedzi Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski ogłosił
5 minutową przerwę w obradach sesyjnych.
Przerwa w obradach.
Wznowienie obrad po przerwie

Ciąg dalszy dyskusji radnych Rady Miasta nad uchwałą budżetową na rok 2016.
Radny Dariusz Jaworski stwierdził, że nie ma odwrotu od realizacji budownictwa
komunalnego i w związku z tym Pan radny zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą, aby w
ramach przyszłego budżetu wzmocnić merytorycznie pion komunalny. Po roku
doświadczenia dobrej współpracy z Wiceprezydent Miasta Panią Moniką Berger należy
powiedzieć, że był to rok stracony w docenieniu wagi tego pionu, a istnieje pilna potrzeba
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wzmocnienia go jak również pionu windykacji, po to, aby zakończyć etap przesuwania
zadłużeń finansowych w zasobie komunalnym miasta. Działania te spowodują wpływ
dodatkowych środków do budżetu miasta.
Radny Jarosław Hupało zauważył, że w Klubie radnych SLD nie ma dyscypliny budżetowej
podczas głosowaniu nad projektem budżetu roku przyszłego pomimo deklaracji, że Klub
wstrzyma się od głosu. A zatem przedłożony budżet jest budżetem Prezydenta Marka
Wojtkowskiego, radnych PO i PiS, którzy poprą ten budżet. Natomiast brak jest kompromisu
jak stwierdził Pan radny w przypadku zagwarantowania środków na dodatki gminne dla
nauczycieli szkół integracyjnych, o co wnioskował ZNP oraz radny wiele razy i w tej jak i w
poprzedniej kadencji do Prezydenta Miasta. Ponadto kwoty zapisane w budżecie, które są
odpowiedzią na postulaty Klubu radnych SLD nie wskazują na uznanie tym bardziej zmniejsza
to odpowiedzialności za jego realizację.
Radny Krystian Łuczak odniósł się do kwestii budowy budynku administracyjnego u zbiegu
ulic 3Maja i Tumskiej, która wpisuje się w proces rewitalizacji tego obszaru miasta, jak
również do inwestycji, które pojawią się na włocławskich osiedlach mieszkaniowych w
ramach infrastruktury drogowej oraz kilku innych zagadnieniach. Dlatego też Pan radny
wyraża zadowolenie, że budżet roku 2016 został w taki sposób skonstruowany w oparciu o
konsultacje społeczne i postulaty radnych.
Radna Agnieszka Chmielewska wyjaśniła, że w trakcie kampanii wyborczej przeprowadziła
szereg rozmów z wieloma mieszkańcami okręgu wyborczego obejmującego rejon Zawiśla
oraz Kazimierza Wielkiego o ich potrzebach, większość ich postulatów została uwzględniona
w zaprezentowanym budżecie, dlatego też można stwierdzić, że jest to budżet mieszkańców
a nie wyłącznie Prezydenta Marka Wojtkowskiego. W budżetach poprzednich kadencji nie
wszystkie dzielnice były traktowane równomiernie takim przykładem jest właśnie osiedle
Kazimierza Wielkiego i Zawiśle niejednokrotnie pomijane w inwestycjach i innych wydatkach
budżetowych. Dla przykładu można wskazać brak boiska przy szkole na Zawiślu czy też
największą szkołę na osiedlu Kazimierza Wielkiego SP nr 2 wraz z Gimnazjum posiadającą tak
ubogą bazę sportową i infrastrukturę, poprawa, jakości dróg np. ul. Witoszyńskiej od lat
oczekiwanej przez mieszkańców oraz wiele innych zadań. Można powiedzieć, że nie jest to
budżet idealny , ale są jeszcze kolejne lata w których postulaty mieszkańców będą
realizowane. Pani radna poinformował, że również jest członkiem ZNP i wie czego domagała
się organizacja ale część tych postulatów znajduje się w projekcie budżetu. Dlatego Pani
radna podziękowała w imieniu mieszkańców za taki projekt budżetu, który będzie
realizowany w roku 2016.
Radna Katarzyna Zarębska podkreśliła, że budżet na rok 2016 został bardzo dobrze
przygotowany, działania zawarte w budżecie miasta z pewnością poprawią jakość życia
mieszkańców miasta. Jest to budżet kompromisu ponieważ każdy z Klubów radnych mógł
zgłosić swoje propozycje dlatego też Pani radna zaapelowała do radnych o przyjęcie uchwały
budżetowej na rok 2016.
Radny Dariusz Wesołowski odniósł się do zarzutów stawianych przez radną Agnieszkę
Chmielewską iż na osiedlach Zawiśle i Kazimierza Wielkiego w latach ubiegłych nie było
prowadzonych żadnych inwestycji, co jest nie prawdą gdyż jak przypomniał Pan radny został
przeprowadzony kapitalny remont budynku Szkoły Podstawowej nr 8 po którym nastąpi w
kolejnym etapie budowa boiska wielofunkcyjnego, w takim kształcie zaplanowany został
proces inwestycyjny dla tej placówki oświatowej. Przy tej szkole powstał również ogródek
jordanowski, także przeprowadzano remonty dróg, które są wykonywane także obecnie a
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zatem nieprawdziwym jest wskazywanie, że w rejonie tego osiedla nie prowadzono żadnych
inwestycji. Ponadto właśnie przy SP nr 2 na osiedlu Kazimierza Wielkiego powstało pierwsze
boisko wielofunkcyjne, ponadto przeprowadzony został kapitalny remont sali gimnastycznej.
Natomiast w przypadku dróg to dokonano remontu nawierzchni drogi P-2 która przebiega w
okolicy tego osiedla na odcinku od ul. Chopina do wiaduktu. Powstała również nowa droga
od ul. Ogniowej do ul. Wojskowej. A zatem są to przykłady równego traktowania w podziale
środków i potrzeb inwestycyjnych wszystkich dzielnic na terenie miasta.
Radny Stanisław Krzemieniewski wyjaśnił, w odniesieniu do wypowiedzi radnej Agnieszki
Chmielewskiej, że pewne procesy inwestycyjne czy też postulaty mieszkańców lub radnych
nie są możliwe do realizacji w pierwszym roku kadencji radnych, niejednokrotnie wymaga to
czasu i determinacji ze strony radnych o ich realizację. Jak wspomniał Pan radny wielokrotnie
interpelował w sprawie boiska i wreszcie doczeka się ono realizacji podobna sytuacja
dotyczyła okolic ul. Ostrowskiej w rejonie pętli autobusowej chodziło o jej oświetlenie.
Dlatego też wszyscy radni pracują dla dobra mieszkańców oraz w ich imieniu postulują w
różnych sprawach.
Radny Dariusz Jaworski zaapelował do Prezydent a Miasta, aby pomieszczenia po byłej
bibliotece przy ul. Św. Antoniego zachowały charakter potrzeb mieszkaniowych i wyłącznie
na takie cele zostały przeznaczone.
Radny Krystian Łuczak odniósł się do zagadnienia dotyczącego tzw. inwestycji flagowych,
które mogą być różne dla każdego z osiedli miasta, a ich realizacja wymaga różnorodnych
działań w zależności od warunków, możliwości i potrzeb, dlatego pożądana jest daleko idąca
współpraca w tym zakresie.
Radna Agnieszka Chmielewska wyjaśniła, że przywołując zapisy, które znalazły się w budżecie
miasta na rok przyszły miała na uwadze postulaty złożone przez wszystkich radnych. Dlatego
też Pani radna docenia starania i zabiegi radnych Pana Krzemieniewskiego oraz
Wesołowskiego czynione w poprzednich kadencjach dla tego rejonu miasta. W przypadku
remontu Szkoły nr 8 nie było innego wyjścia gdyż bez tej inwestycji szkoła nie mogłaby
funkcjonować, natomiast w przypadku boiska przy SP nr 2 nie funkcjonuje tam boisko
wielofunkcyjne, natomiast zostało wybudowane na tym terenie boisko do piłki koszykowej,
ponadto należało zrobić remont sali gimnastycznej gdyż jej stan techniczny zagrażał
bezpieczeństwu. A zatem zapisy budżetu stanowią wspólne stanowisko wypracowane przez
wszystkie zainteresowane strony.
Radny Krzysztof Kukucki słuchając zachwytów radnych w wypowiedziach na temat budżetu
stwierdził, że wiele inicjatyw jest kontynuowanych gdyż ich realizacja rozłożona została na
kilka lat i stanowi ich dalszy ciąg, co cieszy Pana radnego np. utwardzanie i modernizacja
dróg, zagospodarowanie kwartału terenu pomiędzy ul. 3Maja i Tumską, ponadto Pan radny
zgadza się z opinią, iż dla każdego osiedla inna będzie inwestycja zw. flagową w zależności od
potrzeb i oczekiwań mieszkańców jest to zapewne kwestia pewnej perspektywy.
Radny Piotr Czarnecki poinformował, iż jest usatysfakcjonowany, że nie jest to budżet
konsumpcyjny lecz inwestycyjny i należy to traktować jako ogromny sukces Pana Prezydenta
Miasta oraz wszystkich radnych Rady Miasta. Jako radnego dzielnicy Śródmieście cieszy Go
fakt, że zostanie zagospodarowany obszar Starego Miasta jak również, że w budżecie
zapisano środki na budownictwo komunalne o co od dawna apelował Klub radnych PiS,
niemniej jednak Pan radny ubolewa nad brakiem środków na zagospodarowanie parku im.
H. Sienkiewicza. Odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego Hupało, co do dyscypliny
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głosowania w Klubie radnych PiS ma ona znaczenie jedynie wówczas gdy służy dobru
mieszkańców.
Radny Stanisław Krzemieniewski zwrócił się do Wiceprezydenta Miasta o realizację remontu
nawierzchni na ulicy Grodzkiej.
Radny Dariusz Wesołowski w swojej wypowiedzi odniósł się do słów radnej Agnieszki
Chmielewskiej stwierdzając, iż na wszelkiego rodzaju remonty niezbędne są środki
finansowe. Natomiast w odniesieniu do zagadnienia dotyczącego boiska inwestycja
zaplanowana dla tego obiektu zakładała budowę boiska, lecz prace prowadzone były
kolejnymi etapami ponieważ wymaga tego organizacja robót , w przypadku SP 2 placówka ta
posiadała jako pierwsza boisko sportowe , przeprowadzono w ramach posiadanych środków
także kapitalny remont sali gimnastycznej, a zatem nie można generalizować, że w
poprzednich latach nic się we Włocławku nie działo jeśli chodzi o dzielnicę Kazimierza
Wielkiego i Zawiśle.
Kończąc dyskusję głos zabrał jako ostatni z mówców Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski stwierdził z satysfakcją, że podczas dyskusji wielu mówców wyrażało
swoje zadowolenie z zapisów zawartych w uchwale budżetowej, zdaniem Pan radnego
oznacza to, że zmiana władzy w kraju spowodowała, że społeczeństwo jest zadowolone i
tego rodzaju zadowolenie panuje również w naszym mieście. Pan radny wyraził zadowolenie
z zapisów znajdujących się w autopoprawce nt. mieszkań komunalnych będących realizacją
postulatu Klubu radnych PiS. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że chciałby złożyć
wniosek w imieniu Klubu radnych PiS o zmianę tytułu zadania z działu 750 rozdziału 75023
pn. „ Budowa budynku administracyjnego” na tytuł zadania pn.” Rewitalizacja kwartału od
ul. 3 Maja do ul. Tumskiej”.
Przed przystąpieniem do głosowania nad przedstawionym wnioskiem głos zabrał Prezydent
Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski podziękował za wszystkie głosy w dyskusji i te
pozytywne jak i krytyczne, które mobilizują do dalszej ciężkiej pracy. Prezydent Miasta
podziękował także za poprawkę zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady Miasta w formie
wniosku gdyż nie należy odbierać pomysłu budowy budynku tylko i wyłącznie jako budynku
administracyjnego. Jest to niezwykle ważny element rewitalizacji tego obszaru miasta który
można rozszerzyć o nazwę doprecyzowującą funkcję użyteczności publicznej tego obiektu
służącego obsłudze mieszkańców. Jak podkreślił Prezydent Miasta ważnym jest podjęta
dyskusja która służy do koncentracji i pochyleniem się nad problemami miasta odkładając
spory partyjne i polityczne. Pomimo sporów na poziomie krajowym pomiędzy PIS i PO , na
poziome lokalnym jest możliwe porozumienie , kompromis oraz koncentracja wokół celów
wyznaczonych na rzecz miasta. Także pomimo rozbieżności zdań pomiędzy poprzednim
Prezydentem a obecną ekipą w poprzednim czasie, obecnie jest wymiana doświadczeń i
rozmowy , co wskazuje na to, że cel może koncentrować i mobilizować wszystkie strony
sceny politycznej do pozytywnej zmiany. Prezydent Miasta podziękował radnemu
Krzysztofowi Kukuckiemu za wizerunek z czasów kampanii wyborczej i programu, z którego
jest dumny i po roku kadencji można stwierdzić, że wiele elementów z tego programu
zostało zrealizowanych tym bardzie, że kadencja się jeszcze nie zakończyła i trwa 4 lata a
zatem pozostają jeszcze 3 lata, aby kontynuować program wyborczy. Jak podkreślił
Prezydent Miasta jest to budżet kompromisu, budżet mieszkańców, radnych, lecz kompromis
ma również słabe strony i nie wszyscy są zadowoleni, ale uwarunkowania prawne i
finansowe na to nie pozwalają. Zapisany w budżecie deficyt w wysokości ok. 30 mln. złotych
oznacza, że tych środków brakuje, ale należy docenić, iż po stronie wydatków majątkowych
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zapisana jest kwota w wysokości 90 mln. zł. czyli inwestycyjnych w roku 2015 było ich 60
mln. zł., a zatem o 30 mln. zł. więcej w bardzo trudnym czasie przeznaczonych zostanie w
roku przyszłym na inwestycje. Wysoki jest też dług miasta ok. 300 mln. zł. który zostanie
spłacony w roku 2016 w wysokości 31 mln. zł. z tytułu zaciągniętych wcześniejszych
zobowiązań. Jak podkreślił Prezydent Miasta nie rezygnuje się z budowy trasy średnicowej
zmianie uległ jedynie priorytet tej inwestycji, nie oznacza to jednak rezygnacji z połączenia
pomiędzy ul. Kaliską a Kruszyńską jak również nie neguje faktu, że budowa budynku w
rejonie Starego Miasta była pomysłem poprzedniego Prezydenta i SLD ponieważ z dobrych
pomysłów należy korzystać nie patrząc kto jest pomysłodawcą. Remont budynku przy ul.
Kościuszki to koszt ok. 10 mln. zł. czyli tyle samo ile chce się przeznaczyć na budowę nowego
budynku. Lokowanie usług publicznych na terenie zdegradowanej tkanki miasta jest
najlepszą inwestycją, która przyczynia się do rozwoju pozostałych kwartałów miasta. Pan
Prezydent odniósł się również do poruszanej kwestii mieszkalnictwa oraz innych zagadnień
jak monitoring na cmentarzu komunalnym, podwyżki płac, tereny pod budownictwo
indywidualne. Odnosząc się do budżetu miasta Pan Prezydent wyjaśnił, że 1/6 środków
budżetowych przeznaczona zostanie na inwestycje lecz w planowanym budżecie ogromna
część wydatków stanowi wydatki stałe, które są nieuniknione jak m.in. 204 mln. zł.
wydatkowane jest na edukację, duża część środków wydatkowana jest na pomoc społeczną
w związku z tym istotnym działaniem jest aby wydatki racjonalizować. Pan Prezydent
zaapelował o rozważenie uchwały, która znalazła się w porządku obrad sesyjnych dotycząca
zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 9 gdyż w rozmowach radni przyznają rację, że szkoła ta
powinna ulec likwidacji natomiast podczas głosowania w tej sprawie radni poddają w
wątpliwość słuszność takiej decyzję wstrzymując się od głosu. Wyjaśniając tą decyzję
Prezydent Miasta poinformował, że placówka ta absorbuje 240% subwencji oświatowej w
związku z tym decyzja jest jednoznaczna, tym bardziej, że corocznie z budżetu miasta środki
w wysokości 50 mln. zł. dokładane są do oświaty. Na zakończenie swojego wystąpienia
Prezydent Miasta wymienił działania, które traktować będzie jako priorytetowe nie tylko w
roku 2016 a mianowicie będzie to budownictwo mieszkaniowe, dlatego też Prezydent
Miasta skierował prośbę do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska o utworzenie zespołu w skład którego weszli by radni choć nie tylko, aby w
najbliższej perspektywie można byłoby zająć się tym zagadnieniem i wypracować propozycje
i warianty pewnych rozwiązań w tej kwestii w ramach projektu budownictwa
mieszkaniowego dla mieszkańców miasta, kolejną sprawą jest rewitalizacja tym bardziej, że
od m-ca października 2015 roku funkcjonuje ustawa o rewitalizacji, która daje szereg
możliwości w tym zakresie działania, kolejnym priorytetem na najbliższe lata jest
przedsiębiorczość i gospodarka w ramach możliwości, które może zaoferować samorząd,
pełna zgoda jest także na wzmocnienie pionu komunalnego szczególnie w zakresie
skuteczniejszej windykacji należności należnych miastu, poprawa jakości życia mieszkańców
na osiedlach Włocławka, która dokonuje się poprzez zastosowanie różnych instrumentów,
kontynuowany będzie budżet obywatelski którego środki ulegną zwiększeniu do wysokości
3,5 mln. zł. w roku 2017. Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski stwierdził na zakończenie
swojej wypowiedzi, Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski poprosił Radę Miasta o przyjęcie
uchwały budżetowej w zaproponowanym brzmieniu gdyż jest ona warta poparcia.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski po zakończonym wystąpieniu
Prezydent Miasta poddał pod głosowanie złożony uprzednio wniosek, który jest dalej idący
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niż propozycja Prezydenta Miasta, a zatem to on podlegać będzie głosowaniu, aby dokonać
zmiany w tytule zadania w dziale 750 rozdz. 75023 pn. „Budowa budynku
administracyjnego” na zadanie o tytule „Rewitalizacja kwartału od ulic 3 Maja do ulicy
Tumskiej”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych za zaproponowaną
zmianą tytułu zadania radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na
2016 rok wraz z przyjętym wnioskiem oraz autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych za podjęciem ww.
uchwały budżetowej wraz z wnioskiem oraz autopoprawką opowiedziało się 15 radnych
przy braku głosów przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta
Uchwała- załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 2028
wraz z autopoprawką.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska,
informując, że przedłożony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2028 wraz z autopoprawką jest spełnieniem wymogów ustawy o finansach
publicznych, która wskazuje możliwości finansowe realizacji zadań w latach przyszłych
jednostki budżetowej oraz nadaje kierunki jej rozwoju. W przedstawionej autopoprawce
nastąpiła zmiana formuły prezentowania wskaźników i przedsięwzięć w obecnie
obowiązującej wersji elektronicznej „Bestia, „na co zwróciła uwagę Regionalna Izba
Obrachunkowa. Przedstawiona prognoza spełnia wszelkie wymogi stawiane w ustawie o
finansach publicznych, co pozwala na stwierdzenie, że jednostka samorządowa posiada
zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie zobowiązani kredytowych i ich spłaty.
Po wypowiedzi Skarbnika Miasta Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej opinię wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa w swojej Uchwale Nr 16/WFP/2015 Składu Orzekającego Nr 7 z dnia 10
grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2016-2028.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski odczytał
radnym ww. opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stanowi również załącznik do
protokołu.
Uchwała Nr 16/WFP/2015 RIO – załącznik nr 10 do protokołu.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
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Jako pierwszy opinię o projekcie uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta radny Jacek Buława informując, że Komisja Budżetu, Rozwoju i
Promocji Miasta Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2015 r. po dokonanej analizie
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –
2028 wydała następującą opinię:
Za udzieleniem pozytywnej opinii nie głosował żadnej z członków Komisji,
Głosów przeciwnych nie stwierdzono,
Wstrzymało się od głosu sześcioro członków Komisji.
Następnie w imieniu Komisji Rewizyjnej opinię przedstawił Przewodniczący Komisji radny
Janusz Dębczyński, który wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas posiedzenia,
które odbyło się w dniu 26 listopada br. nie podjęła opinii o przedłożonym projekcie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.
Opinię Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska przedstawił Przewodniczący
Komisji radny Dariusz Jaworski informując, iż członkowie Komisji rozpatrzyli oraz pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028
podczas obrad w dniu 26 listopada br.
Natomiast jak poinformował Wiceprzewodniczący radny Damian Chełminiak Komisja
Porządku Prawnego i Publicznego podczas obrad w dniu 25 listopada br. nie wypracował
opinii o ww. projekcie uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Gawłowska poinformował, że Komisja
Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2015 r. udzieliła pozytywnej opinii
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –
2028.
Podczas obrad w dniu 25 listopada br. Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady
Miasta rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028. Opinię w tej sprawie przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
W imieniu Komisji Kultury i Sportu pozytywna opinię, która została podjęta przez członków
tej Komisji o ww. projekcie uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji radny Krystian
Łuczak.
Wobec braku dyskusji oraz uwag ze strony radnych do projektu omawianej uchwały,
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, iż w związku z
przyjęciem przez Radę Miasta budżetu na rok 2016 wraz ze zgłoszonym wnioskiem
dotyczącym zmiany tytułu zadania zawartego w dziale 750 rozdziale 75023 uchwały
budżetowej zachodzi potrzeba, aby w WPF dokonać stosownych zmian – dotyczy to zapisu ze
strony nr 6 załącznika do ww. uchwały pn. „ Budowa budynku administracyjnego”
zmienionego w wyniku przyjętego uprzednio wniosku, którego nazwa musi być kompatybilna
w WPI i posiadać tytuł „ Rewitalizacja kwartału od ul. 3 Maja do ul. Tumskiej”.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie zmiany
nazwy zadania zapisanego w WPF na lata 2016-2028 o treści „Budowa budynku
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administracyjnego” na zadanie o nazwie „Rewitalizacja kwartału od ul. 3 Maja do ul.
Tumskiej”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za dokonaniem
zaproponowanej zmiany radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w
sprawie uchwalenia WPF na lata 2016-2028 wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 17 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 3 głosach
wstrzymującym się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 11 do protokołu.

Po przeprowadzeniu procedury głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.
Przerwa w obradach 15 minut
Wznowienie obrad po przerwie.

Ad. 10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek
na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan
Piotr Grudziński informując, że w celu zabezpieczenia w najwyższym stopniu potrzeb
zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze niniejszą uchwałą wnosi się o
dokonanie przesunięć na to zadanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pozostających z całkowitego rozliczenia w bieżącym roku niżej
wymienionych zadań: - przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcia
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych. Zmiana uchwały w wyżej wymienionym zakresie umożliwi całkowite
wykorzystanie przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Gminie Miasto Włocławek środków na realizację w 2015 roku zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego proponuje się wprowadzenie zmian tj.
przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości – 60.696,17zł.,
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
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rehabilitacyjnych w wysokości – 246.970,00 zł, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie – 540.014,25 zł.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowany podział środków z
PFRON. Opinię w tej sprawie przedstawił radnym Przewodniczący Komisji radny Tomasz
Nagala.
Wobec braku uwag oraz dyskusji na temat tego punktu porządku obrad Przewodniczący
Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 17 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych
Pan Piotr Bielicki informując, że Obowiązek prowadzenia przez gminę działań związanych z
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych został nałożony ustawą z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast
podstawę do prowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii stanowią przepisy
zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Powyższe przepisy
nakładają na samorząd przyjmowanie corocznie programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Źródłem
finansowania tych działań, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są dochody gminy pochodzące z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mając na względzie wspólne źródło
finansowania, zbliżony interdyscyplinarny zakres działań, adresatów planowanych zadań oraz
kompleksowe podejście do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym,
informacyjno – edukacyjnym i profilaktycznym odnoszącym się do przeciwdziałania
uzależnieniom oraz towarzyszącym im patologiom społecznym, celowe jest uchwalenie
wspólnego Program tworzącego spójną politykę samorządu wobec uzależnień i związanych z
nimi problemów społecznych. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok stanowi kontynuację
dotychczasowych działań i inicjatyw podejmowanych przez Gminę Miasto Włocławek w
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przedmiotowym zakresie. Uwzględnia kierunki działań określone w Narodowym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz w Krajowym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii. Opiera się także na rekomendacjach i priorytetach Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wytycznych Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii dotyczących realizowania i finansowania gminnych
programów w przedmiotowym zakresie.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016. Opinię w tej sprawie przedstawił radnym Przewodniczący Komisji radny Tomasz
Nagala.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Dariusz Wesołowski zaproponował, aby rozważyć możliwość zwiększenia liczby
sprzedaży punktów alkoholowych. Pan radny poinformował, że posiada przygotowaną w tej
sprawie uchwałę, ponieważ istnieje taka potrzeba. Należy dać szansę podmiotom
gospodarczym prowadzącym działalność w tej dziedzinie głównie chodzi o sklepy detaliczne.
Pozyskanie koncesji przy obecnej przyjętej liczbie sprzedaży punktów alkoholowych jest
bardzo trudne. Nie należy ponadto utożsamiać zwiększenia liczby sprzedaży punktów z
nadużywaniem alkoholu przez społeczeństwo. Ponadto jak dodał Pan radny koncesja
kosztuje obecnie ponad 3 tysiące złotych, a zatem są to pokaźne i wymierne środki
finansowe, które mogłyby zasilić do budżetu miasta. Wobec powyższego Pan radny poddał
pod rozwagę wprowadzenie zmian do obowiązującej uchwały poprzez zwiększenia ilości
placówek handlowych, w których sprzedawany jest alkohol.
Wobec braku uwag oraz innych głosów w dyskusji na temat tego punktu porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu
miasta Włocławek oraz tryb i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
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Projekt uchwały omówiony został przez Dyrektora Wydziału Edukacji i Rozwoju
Społecznego Panią Agnieszkę Białopiotrowicz, która poinformował, że okres obowiązywania
uchwały Nr XXXVII/382/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wraz ze zmianami wprowadzonymi
uchwałami Nr XXVI/180/2012 z dnia 25 września 2012r., Nr XXXIII/54/2013 z dnia 27 maja
2013r. oraz Nr XLIII/62/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. zmieniającymi uchwałę w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom publicznym, placówkom i szkołom
Niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, pozwolił na zweryfikowanie oraz
uściślenie niektórych jej postanowień, w szczególności dotyczących terminów rozliczania
dotacji przez szkoły i placówki publiczne oraz niepubliczne o uprawnieniach szkół
publicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Podjęcie
niniejszej uchwały podyktowane jest również zmianami w ustawie o systemie oświaty w
zakresie szkół i placówek publicznych prowadzonych przez inne jednostki niż jednostka
samorządu terytorialnego oraz placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. W związku z powyższym uchwała
ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań do zmienionych przepisów
prawnych, a ponadto doprecyzowanie i usprawnienie zasad udzielania, rozliczania i kontroli
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta.
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniował Komisja Edukacji Rady Miasta, w
imieniu, której opinię przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Mariola
Gawłowska.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
odrębnej własności lokalu nr 4A przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW
WL, 1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem oraz zbycie
udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości wspólnej,
który łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości stanowi lokal
mieszkalny.
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Zagadnienie omówił Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej Pan Roman Stawisiński, który
wyjaśnił, że Uchwałą nr XXVIII/218/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r. Rada Miasta Włocławek w
§ 1 wyraziła zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4A
położonego we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW WL,
1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem wraz z
właścicielami wyodrębnionych z tej nieruchomości lokali, dla których przedmiotowa
nieruchomość – wyodrębniony lokal – jest nieruchomością wspólną. W § 2 ww. uchwały
Rada Miasta Włocławek wyraziła zgodę na zbycie udziału stanowiącego własność Gminy
Miasto Włocławek w wysokości 223/6223 w nieruchomości wspólnej przy ul. Dziewińskiej
13A, który łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości stanowi podstawę
wyodrębnienia lokalu mieszkalnego nr 4A z przynależną mu częścią gruntu, na rzecz
dotychczasowego najemcy – nabywcy - lokalu, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę. Przy
sprzedaży lokalu nr 4A wraz z udziałem w prawie do własności nieruchomości wspólnej
i gruntu w wysokości 223/6223, udział Gminy Miasto Włocławek, jako członka wspólnoty
mieszkaniowej, uległby zmianie z 2772/6223 i wyniósłby
2549/6223.Uchwałą nr
XXXVII/133/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniony został § 2 ww. uchwały, z uwagi na
fakt, iż do wyliczenia udziałów w nieruchomości wspólnej Dziewińska 13A należało
uwzględnić zestawienie, w którym ujęty został również lokal strychowy stanowiący własność
wspólnoty mieszkaniowej, zaadaptowany w 1995 roku na lokal mieszkalny nr, 9. Wobec
czego udział Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości wspólnej Dziewińska 13A, zgodnie z
tym zestawieniem, wyniósł 2271/6641. Przy sprzedaży lokalu nr 4A wraz z udziałem w
prawie do własności nieruchomości wspólnej i gruntu w wysokości 171/6641, udział Gminy
Miasto Włocławek, jako członka wspólnoty mieszkaniowej, uległby zmianie z 2271/6641 i
wyniósłby 2100/6641. Na podstawie sporządzonej 6 lipca 2015 r. kompleksowej
inwentaryzacji budynku wraz z wyliczeniem udziałów właścicieli wszystkich lokali w
nieruchomości wspólnej, sporządzonej na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej, zmianie uległa
powierzchnia użytkowa niektórych lokali, wobec czego zmieniły się udziały właścicieli w
nieruchomości wspólnej. Udział Gminy Miasto Włocławek zgodnie z tym zestawieniem
wynosi 2271/6661. W efekcie sprzedaży lokalu nr 4A wraz z udziałem w prawie do własności
nieruchomości wspólnej i gruntu w wysokości 171/6661, udział Gminy Miasto Włocławek,
jako członka wspólnoty mieszkaniowej, ulegnie zmianie i wyniesie 2100/6661. Wpłata
dokonana przez kupującego udział stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, zasili
konto wspólnoty mieszkaniowej, tj. zarówno Gminę Miasto Włocławek, jako właściciela
niewyodrębnionych lokali oraz właścicieli lokali już wyodrębnionych. Wskutek zmniejszenia
udziału Gminy Miasto Włocławek we Wspólnocie Mieszkaniowej Dziewińska 13A,
zmniejszeniu ulegną opłaty GMW na utrzymanie części wspólnej nieruchomości, tj. opłata
eksploatacyjna, opłata z tytułu funduszu remontowego.

Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, która w
wyniku przeprowadzonej analizy podjęła pozytywną opinię o przedłożonej uchwale. Opinię
w tej sprawie Radzie Miasta przedstawił Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.
Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał również Dyrektor Wydziału Gospodarki
Miejskiej Pan Roman Stawisiński informując, że w związku z powierzeniem Miejskiemu
Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg zadań z zakresu administrowania i utrzymania
cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Włocławek koniecznym jest dostosowanie zapisów
statutu AZK do faktycznego zakresu zadań realizowanych przez jednostkę od dnia 1 stycznia
2016 r. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały
jest uzasadnione.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, która w
wyniku przeprowadzonej analizy wypracowała pozytywną opinię o przedłożonej uchwale.
Opinię w tej sprawie Radzie Miasta przedstawił Przewodniczący Komisji radny Dariusz
Jaworski.
Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski, który poinformował, że zgodnie z § 93 ust 1. Statutu Miasta Włocławek do
wykonywania określonych zadań Rada powywołuje komisje doraźne, określając w uchwale ich
skład, zakres działania, a także czas, na który zostaje powołana. Podjęcie uchwały pozwoli na
powołanie komisji, której zadaniem będzie dokonanie protokolarnego, fizycznego zniszczenia
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zgłoszeń kandydatów na ławników, którzy nie zostali wybrani w wyborach ławników na
kadencję od 2016 r. do 2019 r., a które nie zostały odebrane w terminie 60 dni od dnia
wyborów, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011
r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Mając na względzie powyższe,
zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Porządku Prawnego i Publicznego, z której treścią zapoznała Radę Miasta
Przewodnicząca Komisji radna Katarzyna Zarębska.
Wobec braku dyskusji oraz uwag w sprawie przedmiotowego zagadnienia Przewodniczący
Rady Miasta poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do składu komisji doraźnej.
Radny Janusz Dębczyński zaproponował, aby zadanie dokonania zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników powierzyć członkom Komisji Porządku Prawnego i Publicznego
wzorem lat ubiegłych.
Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych dla propozycji złożonej przez radnego Janusza
Dębczyńskiego, Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w skład Komisji Porządku
Prawnego i Publicznego wchodzi 5 radnych, udział w komisji wymaga zgody radnego, a w
związku z nieobecnością radnego - członka Komisji Porządku Prawnego i Publicznego należy
wybrać 1 osobę z pośród radnych do składu Komisji.
Radny Janusz Dębczyński zgłosił w miejsce nieobecnego radnego – członka Komisji Porządku
Prawnego i Publicznego do prac w komisji radnego Dariusza Wesołowskiego. Po wyrażeniu
zgody przez wszystkich radnych - kandydatów do składu komisji doraźnej, Przewodniczący
Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, iż w skład komisji doraźnej do
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników zaproponowani zostali: radny
Damian Chełminiak, radny Janusz Dębczyński, radny Dariusz Jaworski, radny Dariusz
Wesołowski oraz radna Katarzyna Zarębska.
Wobec braku uwag oraz innych propozycji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały z ww. składem osobowym komisji doraźnej.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała - załącznik 17 do protokołu.

Ad. 16
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach
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Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski informują, że Stosownie do postanowień ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybierają rady
gmin, których obszar objęty jest właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.
Przed przystąpieniem do wyborów rada powołuje zespół, który przedstawi na sesji swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie spełnienia przez nich
wymogów określonych w ustawie.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Porządku Prawnego i Publicznego, z której treścią zapoznała Radę Miasta
Przewodnicząca Komisji radna Katarzyna Zarębska.
W związku z brakiem głosów w dyskusji na temat omawianego zagadnienia Przewodniczący
Rady Miasta zaproponował, aby osoby wchodzące w skład komisji doraźnej, która została
powołana w poprzednim punkcie porządku obrad były również członkami zespołu, o którym
mowa w omawianej uchwale.
Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur, a także sprzeciwu ze strony radnych na zgłoszoną
propozycję oraz wyrażenie zgody przez radnych proponowanych w skład zespołu
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że poddaje pod głosowanie powołanie Zespołu
ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku na kadencję
2016-2019, zgłoszonych w wyborach uzupełniających w składzie: radny Damian Chełminiak,
radny Janusz Dębczyński, radny Dariusz Jaworski, radny Dariusz Wesołowski oraz radna
Katarzyna Zarębska.
Wobec braku uwag oraz innych propozycji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały z ww. składem osobowym komisji doraźnej.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała - załącznik 18 do protokołu.

Ad. 17
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku, zgłoszonych w
wyborach uzupełniających.
Podobnie jak uprzednio wprowadzenia do zagadnienia dokonał Przewodniczący Rady
Miasta radny Jarosław Chmielewski, który wyjaśnił, że Ustawa – Prawo o ustroju sądów
powszechnych w art. 162 § 9 wskazuje Radę Gminy, jako organ zasięgający od Komendanta
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Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informację o kandydacie
uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia
stanowiska sędziowskiego. Mając na względzie powyższe postanowienia w drodze niniejszej
uchwały Rada Miasta Włocławek postanowiła wystąpić o wydanie stosownych opinii.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
Komisja Porządku Prawnego i Publicznego, z której treścią zapoznała Radę Miasta
Przewodnicząca Komisji radna Katarzyna Zarębska.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 członków Rady Miasta, za
podjęciem uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, iż uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 18
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Latowskiej na działalność
Prezydenta Miasta Włocławek.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, iż przedmiotowe
zagadnienie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w związku z tym
poprosił o przedstawienie wypracowanego stanowiska oraz opinii o przedłożonym projekcie
uchwały jej Przewodniczącego Pana radnego Tomasza Nagalę.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej radny Tomasz Nagala
poinformował Radę Miasta, że w oparciu o § 86 ust. 1 pkt 3 Statutu Miasta Włocławek,
Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta Włocławek podczas obrad w
dniach 15 września oraz 7 grudnia 2015 r. dokonała analizy skargi złożonej przez Panią
Agnieszkę Latowską z dnia 29 lipca 2015 r. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek w
związku z przeprowadzeniem procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie - tj. zakresem
czynności Pana Piotra Grudzińskiego z dnia 31 grudnia 2009 r., stanowiskiem Prezydenta
Miasta Włocławek z dnia 04 września 2015 r. oraz opinią Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 3 listopada 2015 r., Komisja stwierdza, co następuje:
W związku z wakatem na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku, Prezydent Miasta Włocławek ogłosił konkurs na to stanowisko. W ogłoszeniu
wskazano, że osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisko Dyrektora w zakresie
34

kwalifikacji winny posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, co najmniej 3 – letni staż
pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W
wyniku ogłoszonego naboru do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęły 2 aplikacje na to
stanowisko. Powołana przez Prezydenta Miasta Włocławek komisja dokonała oceny
formalnej złożonych aplikacji i zakwalifikowała do części ustnej postępowania jednego
kandydata Pana Piotra Grudzińskiego. Pan Piotr Grudziński dokumentując swoje kwalifikacje
przedłożył: na okoliczność posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego – dyplom
ukończenia studiów wyższych w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział
Administracji, na okoliczność posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy
społecznej – dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, na
okoliczność 3 - letniego stażu pracy w pomocy społecznej – zaświadczenie z dnia 27 maja
2015 r. potwierdzające zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku od
dnia 15 lipca 2008 r. oraz zakres czynności z dnia 31 grudnia 2009 r. potwierdzający
wykonywanie zadań określonych przedmiotowo ustawą o pomocy społecznej. Mając na
uwadze stanowisko doktryny dotyczące stosowania art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, wskazujące, iż przez staż pracy w pomocy społecznej należy rozumieć
wykonywanie zadań związanych z zakresem przedmiotowym ustawy o pomocy społecznej na
stanowiskach określonych w umowie o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, w urzędach administracji publicznej, jak również innych podmiotach, których
statutowym zakresem działania jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej, komisja
konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Włocławek pozytywnie oceniła kwalifikacje
Pana Piotra Grudzińskiego do zajmowania stanowiska Dyrektora MOPR.
Jednakże, celem dokładnego wyjaśnienia zarzutu strony skarżącej, podnoszącej brak
kwalifikacji Pana Piotra Grudzińskiego na stanowisku Dyrektora MOPR w związku z
nieposiadaniem 3 – letniego stażu pracy w pomocy społecznej, do czego zobowiązuje art.
122 ustawy o pomocy społecznej, Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej podczas
obrad w dniu 15 września 2015 r. dodatkowo podjęła wniosek skierowany do Prezydenta
Miasta Włocławek o wystąpienie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o
interpretację prawną ww. zakresie. Ministerstwo w piśmie znak: DPS.I.5111.388.2015.AŁ z
dnia 03 listopada 2015 r. wyjaśniło, iż zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać,
co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji
pomocy społecznej. Ponadto wskazało, iż kwestia stażu pracy w pomocy społecznej była
wielokrotnie przedmiotem interpretacji organów administracji publicznej i sadów
administracyjnych. Mimo braku definicji ustawowej, „stażu pracy w pomocy społecznej”
uznaje się, iż pod tym pojęciem należy rozumieć okres zatrudnienia w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, których katalog zawarto w art. 6 pkt. 5 ustawy o
pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy
społecznej, w wydziale polityki społecznej urzędu wojewódzkiego realizujących zadania z
ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie pracy w pomocy społecznej związane jest ściśle z
wykonywaniem zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej. Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej stwierdziło ponadto, iż jeżeli osoba aplikująca na stanowisko dyrektora
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej wśród swoich dotychczasowych zadań
realizowała również zadanie bądź zadania z pomocy społecznej, o jakich mowa w rozdziale 2
Działu I ustawy o pomocy społecznej, to należy uznać, iż spełnia wymóg z art. 122 ustawy o
pomocy społecznej. Zatem biorąc pod uwagę, iż Pan Piotr Grudziński zgodnie ze wskazanymi
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w pkt. 9, 10 i 11 zakresu czynności z dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązkami realizował zadania
pomocy społecznej wskazane w art. 17 ust. 1 pkt. 1, 2 i 17 ustawy o pomocy społecznej, tym
samym zdaniem Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta Włocławek
spełnia wymóg z art. 122 ustawy o pomocy społecznej. Wobec powyższego Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej stwierdziła, iż zarzuty podnoszone przez stronę skarżącą nie
znajdują uzasadnienia i uznała skargę za bezzasadną.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Jak poinformował Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej podczas
obrad w dniu 28 grudnia br. członkowie Komisji rozpatrzyli oraz jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały w sprawie omówionego uprzednio zagadnienia.
Wobec braku głosów w dyskusji oraz uwag i zapytań ze strony radnych Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie ww. uchwały
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 członków Rady Miasta, za
podjęciem uchwały opowiedziało się 19 radnych, wobec braku głosów przeciwnych oraz 2
głosach wstrzymujących się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, iż uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 19
Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr
XIII/110/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana Mirosława Grzelakowskiego na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, iż przedmiotowe
zagadnienie rozpatrywała Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w związku z
tym poprosił o przedstawienie wypracowanego stanowiska oraz opinii o przedłożonym
projekcie uchwały jej Przewodniczącego Pana radnego Dariusza Jaworskiego.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska radny Dariusz
Jaworski poinformował, że w dniu 10 listopada 2015 r. Pan Mirosław Grzelakowski złożył
skargę na działalność Prezydenta Miasta Włocławek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy, Zespół we Włocławku. Działając na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Regionalna Izba Obrachunkowa przekazała
przedmiotową skargę celem rozpatrzenia przez Radę Miasta Włocławek. Ww.
korespondencja wpłynęła do organu w dniu 1 grudnia 2015 r. Zarzuty zawarte w skardze
dotyczą wskazania pracowników personalnie odpowiedzialnych w związku z prowadzonym
postępowaniem administracyjnym dotyczącym opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kruszyńskiej 8 we Włocławku. Ww. skarga była
przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 grudnia
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2015 r. Analiza treści skargi wskazuje, że nie zawiera ona nowych okoliczności w stosunku do
poprzednio wniesionej skargi z dnia 29 maja 2015 r. na działalność Prezydenta Miasta
Włocławek, która została rozpatrzona przez Radę Miasta Włocławek na sesji w dniu 30
listopada 2015 r. W przedmiotowej kwestii Rada Miasta Włocławek podjęła Uchwałę Nr
XIII/110/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mirosława Grzelakowskiego na działalność
Prezydenta Miasta Włocławek, w której uznała złożoną skargę za bezzasadną. O stanowisku
Rady oraz o jego uzasadnieniu Skarżący został pisemnie poinformowany. W związku z
powyższym zastosować należy art. 239 k.p.a., zgodnie, z którym w przypadku, gdy skarga, w
wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w
odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach, bez zawiadamiania skarżącego. Mając na względzie treść przywołanego
przepisu, wskazać należy, że podtrzymanie poprzedniego stanowiska przez Radę Miasta
Włocławek, – jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi na podstawie art. 229 pkt 3
k.p.a. powinno być wyrażone przez ten organ. W przypadku Rady Miasta Włocławek, jako
organu o charakterze kolegialnym i wieloosobowym – formą działania in gremio jest
podejmowanie uchwał, stąd podtrzymanie przez Radę poprzedniego stanowiska w sprawie
skargi wymaga podjęcia uchwały.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, z której treścią zapoznał Radę Miasta
Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował radnych, że
wpłynęło do Rady Miasta pismo Pana Mirosława Grzelakowskiego wnioskującego o
wyłączenie radnego Pana Andrzeja Pałuckiego z postępowania w toczącej się sprawie z
uwagi na fakt, że w okresie, którego dotyczy skarga radny Pan Andrzej Pałucki sprawował
urząd Prezydenta Miasta. A zatem Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby radny nie
brał udziału w głosowaniach nad projektami uchwał, które mają związek z toczącą się sprawą
wniesioną przez Pana Mirosława Grzelakowskiego. Przewodniczący Rady Miasta
poinformował także, że Pan Mirosław Grzelakowski wnosi także o zagwarantowanie ochrony
swoich danych osobowych w oparciu o ustawę. o ochronie danych osobowych. Jak wyjaśnił
Przewodniczący Rady - organ, jakim jest Rada Miasta w żadnym wypadku nie dopuszcza do
naruszenia danych osobowych osoby skarżącej a zatem nie pozostaje również w sprzeczności
do ustawy o ochronie danych osobowych.
Wobec braku dyskusji oraz uwag do procedowanego zagadnienia Przewodniczący Rady
Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 członków Rady Miasta, za
podjęciem uchwały opowiedziało się 17 radnych, wobec braku głosów przeciwnych oraz 1
głosie wstrzymującym się. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, iż uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
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Uchwała – załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 20
Projekt uchwały w sprawie nie uwzględnienia wniosku Pana Mirosława Grzelakowskiego o
przeprowadzenie przez Radę Miasta Włocławek kontroli z realizacji Uchwały Nr
V/10/2015.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w dniu 10
listopada 2015 r. do Rady Miasta Włocławek wpłynął wniosek złożony przez Pana Mirosława
Grzelakowskiego o przeprowadzenie kontroli z realizacji przez Prezydenta Miasta Uchwały Nr
V/10/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przekazania skargi.
Na wstępie należy wskazać, iż organy jednostek samorządu terytorialnego wykonujące
zadania z zakresu administracji publicznej winny podejmować działania na podstawie i w
granicach prawa. W myśl postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, do której zadań
należy m. in. kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych gminy. Rada gminy sprawuje funkcję kontrolną w granicach określonych
przepisami prawa i za pomocą środków przewidzianych w tych przepisach. W tym miejscu
należy zaznaczyć, że przypisany radzie gminy zakres konkretnych uprawnień jest
uwarunkowany określoną ustrojowo funkcją kontrolną. Rada gminy nie jest organem
nadzoru, który ma prawo nakładać obowiązek określonego działania, bądź zaniechania (vide
rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody świętokrzyskiego z dnia 12 października 2009 r. znak:
PNK.I-0911/161/09). Biorąc pod uwagę wymienione unormowania prawne na uwagę
zasługuje fakt, iż Prezydent Miasta Włocławek ww. uchwałę wykonał. W drodze
korespondencji znak: OPIK.BOM.1510.18.2015 r. z dnia 10 marca 2015 r., poinformował
skarżącego o sposobie rozpatrzenia przekazanej przez Radę Miasta Włocławek skargi.
Wynikiem niezadowolenia Pana Mirosława Grzelakowskiego ze sposobu wykonania uchwały
przez Prezydenta Miasta Włocławek była kolejna skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2015 r.,
którą po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rada Miasta Włocławek w drodze
Uchwały Nr XIII/110/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. uznała za bezzasadną. Jak podniesiono
w uzasadnieniu do ww. uchwały skarżący posiadał wiedzę o bieżącym toku realizowanej
sprawy oraz o jej prowadzącym, jak również podpisujących decyzje administracyjne w
prowadzonych postępowaniach. Zatem nie wystąpiły okoliczności do ponownego
wskazywania ww. osób. Dlatego też zarzuty Pana Mirosława Grzelakowskiego zawarte w
skardze nie znalazły uzasadnienia. Reasumując powyższe słusznym jest nie uwzględnienie
wniosku Pana Mirosława Grzelakowskiego o przeprowadzenie przez Radę Miasta Włocławek
kontroli z realizacji przez Prezydenta Miasta Włocławek Uchwały Nr V/10/2015 z dnia 9
lutego 2015 r. w sprawie przekazania skargi, ponieważ, jak wykazano powyższej uchwała
została przez Prezydenta Miasta wykonana, a Rada w drodze Uchwały Nr XIII/110/2015 z
dnia 30 listopada 2015 r. potwierdziła zasadność jej wykonania.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska, z której treścią zapoznał Radę Miasta
Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
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Wobec braku dyskusji oraz uwag do procedowanego zagadnienia Przewodniczący Rady
Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 członków Rady Miasta, za
podjęciem uchwały opowiedziało się 20 radnych, wobec braku głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, iż uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 21
Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we
Włocławku, ul. Wojska Polskiego 27.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dyrektor Wydziału
Edukacji i Rozwoju Społecznego Pani Agnieszka Białopiotrowicz informując, że mając na
względzie zmniejszającą się liczbę dzieci i młodzieży oraz możliwości finansowe Miasta,
zasadnym jest podjęcie odpowiednich kroków w celu racjonalizacji sieci szkół. Niż
demograficzny powoduje, że budynki szkolne pustoszeją, nie są wykorzystywane w pełnym
zakresie, co generuje zbędne koszty. Na potrzebę dokonania zmian restrukturyzacyjnych w
dobie nadchodzącego niżu demograficznego wskazywała Uchwała Nr 2/XVIII/2004 Rady
Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia założeń do
reorganizacji sieci szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Włocławek, komisja ds.
racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych powołana Zarządzeniem Nr 96/2007
Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2007r. oraz Zespół ds. optymalizacji oświaty
Miasta Włocławek powołany Zarządzeniem Nr 12/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z
dnia 10 stycznia 2014r. Na przestrzeni lat niż demograficzny w pozostałych gimnazjach nie
zaważył na ich funkcjonowaniu w tak dużym stopniu, jak na Gimnazjum nr 9 im. Oskara
Kolberga, gdzie obserwuje się największy spadek liczby uczniów. Sieć gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek jest uzupełniana przez gimnazja publiczne i
niepubliczne prowadzone przez inne organy, do których łącznie uczęszcza w roku szkolnym
2015/2016 - 506 uczniów. Znacząca liczba uczniów realizuje obowiązek szkolny w szkołach
zgodnie z wyborem rodziców, a nie w szkole obwodowej. Aktualna struktura
demograficzna w obwodach szkół według roczników dzieci zameldowanych na
poszczególnych ulicach, a stan organizacyjny szkół obwodowych potwierdza ten fakt, co
jest najbardziej widoczne na poziomie gimnazjów. Procentowy udział uczniów z obwodu w
stanie organizacyjnym szkół jest bardzo zróżnicowany, np. do Gimnazjum nr 9 im. Oskara
Kolberga uczęszcza 87 uczniów (w tym 11 uczniów w oddziale przysposabiającym do pracy)
zamieszkujących w obwodzie tj. 11,4% (kl. I -14,8%, kl. II-11,8%, kl. 18,8-%) . Projekt
Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku
przy ul. Wojska Polskiego 27, uzasadniony jest słabnącym z roku na rok zainteresowaniem
szkołą w środowisku oraz systematycznie zmniejszającą się liczbą kandydatów do klasy
pierwszej. Preferencje wyboru innych szkól przez uczniów zamieszkałych w rejonie
Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga wskazują w pierwszej kolejności na Gimnazjum nr 14 –
64 uczniów, a następnie Gimnazjum 4 – 20 uczniów, Gimnazjum im. Ks. J. Długosza – 19
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uczniów, Gimnazjum Akademickie – 13 uczniów, Gimnazjum nr 5 – 11 uczniów. Pojedynczy
uczniowie uczęszczają do innych gimnazjów we Włocławku. W przypadku likwidacji
Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga proponuje się włączyć jego dotychczasowy obwód do
obwodu Gimnazjum Nr 14, ul. Plac Staszica 1. Baza dydaktyczna Gimnazjum nr 14 jest
wystarczająca dla prawidłowego funkcjonowania obydwu placówek po uwzględnieniu
demografii wynikającej z nowego obwodu. Zmiana obwodu Gimnazjum nr 14 nie pociągnie
za sobą dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem obiektów. Kadra pedagogiczna
zatrudniona w Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga skorzysta z możliwości i uprawnień
wynikających z ustawy Karta Nauczyciela. Budynek przy ul. Wojska Polskiego 27,
posiadający 16 sal dydaktycznych (w tym 6 niewykorzystywanych), bibliotekę,
świetlicę/stołówkę, salę gimnastyczną dużą, małą oraz siłownię, 6 pomieszczeń
administracyjno-biurowych i gabinet medyczny, jest nieracjonalnie wykorzystany biorąc
również pod uwagę wolne przestrzenie w budynku Gimnazjum nr 14. Budynek szkoły, po
zlikwidowanym gimnazjum zostanie przeznaczony na inne cele oświatowe. Zgodnie z art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty kompetencje organu
prowadzącego określone w art. 59 ust 1 tejże ustawy przypisane są odpowiednio radzie
gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa. W związku z tym niezbędne jest podjęcie
przez Radę Miasta Włocławek uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, w terminie
umożliwiającym przekazanie treści tej uchwały.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały został poddany analizie przez członków Komisji Edukacji podczas obrad w
dniu 28 grudnia 2015 roku. Po jego rozpatrzeniu Komisja wypracowała pozytywną opinię o
projekcie uchwała, którą przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Mariola
Gawłowska.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli:
Radny Dariusz Wesołowski stwierdził, iż placówka szkolna znalazła się w trudnej sytuacji, o
czym świadczy obecny niżu demograficzny oraz nieubłagalne wskaźniki ekonomiczne.
Niemniej jednak Pan radny przypomniał sytuację z poprzedniej kadencji, gdy likwidowano
placówki szkolne, co powodowało pikiety przed Urzędem Miasta i głośne protesty wszystkich
zainteresowanych w tym także radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości,
którzy podczas obrad sesyjnych krytykowali tego rodzaju działania. Potrzeba zamknięcia
placówki oświatowej spotkała się ze zrozumieniem radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
w poprzedniej kadencji jak również i w obecnej gdyż jest taka potrzeba a sytuacja przemawia
sama za siebie. W placówce szkolnej, której likwidacja odbiła się szerokim echem i wzbudziła
wśród opozycyjnych radnych wiele niepotrzebnych emocji istnieje obecnie odnowiony
budynek, w którym mieści się Gimnazjum Nr 14 i jest to sukces podjętych wówczas działań.
Dlatego też Pan radny stwierdził, iż będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały.
Radny Jarosław Hupało zauważył, że podejmując uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji
Gimnazjum Nr 9 oczywistym zamiarem jest, iż wszyscy uczniowie tej placówki zostaną
przeniesieni do Gimnazjum Nr 14, który jest obiektem po kapitalnym remoncie,
nowoczesnym i z dużym potencjałem lokalizacyjnym, a pracę znajdą także, jeśli nie w tej to w
innych placówkach oświatowych wszyscy obecni pracownicy administracji oraz pracownicy
pedagogiczni likwidowanego Gimnazjum nr 9. Zdaniem Pana radnego w informacji medialnej
powinno się wskazywać nie na likwidację tejże placówki, lecz właściwym byłoby
stwierdzenie, że jest to dyslokacja, bo takie założenia przyświecają całemu działaniu i jest to
w ten sposób odbierane przez środowisko nauczycielskie.
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Radny Józef Mazierski przypomniał poprzednią Dyrektor placówki Panią Annę Cedro,
wspomniał, iż placówka osiągała bardzo dobre wyniki w nauczaniu i była wyróżniającą się
placówką oświatową. Niemniej jednak Pan radny zwrócił uwagę na fakt, że w uzasadnieniu
uchwały zawarte jest lakoniczne stwierdzenie, iż kadra pedagogiczna zatrudniona w
Gimnazjum Nr 9 skorzysta z możliwości i uprawnień wynikających z ustawy Karta
Nauczyciela. W związku z tym Pan radny zwrócił się do Wiceprezydent Miasta o
jednoznaczną deklarację, że oprócz kadry pedagogicznej także pracownicy administracji oraz
pracownicy obsługi nie pozostaną bez pracy i będą mieli zagwarantowane zatrudnienie.
Radny Krzysztof Kukucki w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że bez względu na fakt, kto
aktualnie sprawuje władze w mieście tego rodzaju decyzje są trudne i dlatego muszą być
głęboko przeanalizowane. Pewne sytuacje m.in. procesy demograficzne powodują, iż
niektóre działania stają się nieuchronne jak również i to, że w ostatnim ćwierćwieczu
edukację sprowadzono do poziomu rynkowego, na co wskazuje subwencja oświatowa
otrzymywana z budżetu państwa niejednokrotnie niewystarczająca na zaspokojenie
podstawowych potrzeb.
Radny przypomniał także problemy, jakie stawiano w poprzedniej kadencji podczas likwidacji
Gimnazjum Nr 6 oczywiście niż z tego, co wieszczono nie sprawdziło się, nie został również
zakłócony proces demograficzny, obecnie obiekt ten jest jednym z lepiej wyposażonych
placówek oświatowych. To pokazuje, że likwidacja jednej szkoły daje szansę na rozwój oraz
poprawę warunków edukacyjnych dla uczniów. Jak stwierdził Pan radny z taką też nadzieją
przyjmuje obecnie procedowaną uchwałę licząc, że będzie ona ostatnią dotyczącą likwidacji
szkół w mieście.
Radny Piotr Czarnecki przyznał, że jest absolwentem Gimnazjum Nr 9 podobnie jak jego
synowie w związku z tym wyraził nadzieję, że uczniów likwidowanej placówki w całości
przejmie Gimnazjum Nr 14 lub ewentualnie przyjmą ościenne gimnazja w związku z tym nie
będą musieli oni szukać miejsc w szkoła zlokalizowanych daleko od domów, co wiąże się
również z kosztami dojazdów do tych szkół. Radny przyznał, że jest gotowy poprzeć projekt
uchwały, lecz oczekuje zapewnienia władz miasta, że wszyscy uczniowie likwidowanej szkoły
będą mieli zapewnione miejsca w Gimnazjum Nr 14.
Krystian Łuczak stwierdził, że słowo likwidacja kojarzy się negatywnie, lecz trzeba mieć
nadzieję, że w tym przypadku paradoksalnie będzie ona miała charakter rozwojowy. Ponadto
Pan radny wyraża nadzieję, że budynek po likwidowanej placówce zostanie prawidłowo
wykorzystany na inne cele służące mieszkańcom.
Radna Agnieszka Chmielewska zaproponowała, aby spotkać się z młodzieżą oraz
pracownikami szkoły by zapewnić uczniów o tym, że przeniesienie klas do nowej placówki
nastąpi w składzie obecnym – gdyż takich zapewnień oczekuje młodzież.
Zastępca Prezydenta Miasta Pani Barbara Moraczewska wyjaśniła, że obowiązkiem organu
jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i nim dojdzie do likwidacji będą one
przeprowadzone zarówno z uczniami jak i nauczycielami oraz radą rodziców Gimnazjum Nr
9. Uchwała intencyjna zobowiązuje organ do podjęcia uchwały końcowej poprzedzonej
spełnieniem wymogów ustawowych.
Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Pani Agnieszka Białopiotrowicz
wyjaśniła, że oszczędności powstałe w wyniku likwidacji Gimnazjum Nr 9 przeznaczone
zostaną na cele oświatowe m.in. na rozwój innowacyjności nauczycieli i rozwój
zainteresowań uczniów z wszystkich szkół miasta. Ponadto Pani Dyrektor poinformował, że
budynek po zlikwidowanej szkole nadal służyć będzie celom oświatowym w związku z tym
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odnosząc się do kadry obsługi wyjaśniła, że nieuzasadnionym byłoby zatrudnienie nowych
osób personelu obsługi w sytuacji, gdy budynek służyć ma oświacie. Osoby te znają obiekt i
będą najlepszą siłą doradczą do jego obsługi.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 9 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 10 głosach
wstrzymujących się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, iż uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 23 do protokołu.

Ad.22
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku.
Zagadnienie dotyczące przedmiotowego projektu uchwały omówione zostało przez
Kierownika Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych Pana Piotra Bielickiego, który
poinformował radnych, że zmiany wprowadzone przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego oraz interpretacja kierowana do wnioskodawców dotycząca kryteriów wyboru
podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze w ramach
osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także ogłoszenie
na podst. art. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
powodują konieczność przyjęcia kompleksowej uchwały regulującej kwestię przystąpienia
Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku, a także
wyrażenia woli współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we
Włocławku, który będzie ubiegał się o ww. wsparcie przygotowawcze. W ramach polityki
rozwoju zaproponowanej przez Komisję Europejską na nowy okres finansowy 2014-2020,
jednym z nowych instrumentów jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Rozwój ten
ma być inicjowany w sposób oddolny. Działania mają być realizowane przez lokalną grupę
działania na podstawie lokalnej strategii rozwoju. W skład lokalnej grupy działania
funkcjonującej, jako stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, wchodzą
przedstawiciele władz publicznych, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy oraz
mieszkańcy, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z
grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu. Lokalna strategia rozwoju
projektowana jest z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjałów. Zakłada ścisłą
współpracę różnych sektorów. Przedsięwzięcia planowane do realizacji powinny skutkować
aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców objętych strategią. Zakres tematyczny, który
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będzie możliwy do realizacji w ramach instrumentu wspieranego z Europejskiego Funduszu
Społecznego wynika z zapisów osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty będą mogły obejmować
m.in.: działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
zakresie wdrażania rozwiązań z obszaru integracji o charakterze środowiskowym (np.
prowadzenie klubów samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych,
klubów pracy), działania wspierające rozwiązania z zakresu organizowania społeczności
lokalnej z wykorzystaniem usług wzajemnościowych, samopomocowych, działania
wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (działania
animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz
tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych). Mając na względzie możliwość realizacji, z
wykorzystaniem środków unijnych, działań wynikających z lokalnych potrzeb, a także
zwiększenie partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej na rzecz zrównoważonego
rozwoju, zasadne staje się podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Włocławek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania we Włocławku.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę. Z treścią opinii w tej sprawie
zapoznał radnych Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do dyskusji ze strony radnych Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie przedstawionego projektu
uchwały.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 członków Rady Miasta, za
podjęciem uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, iż uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 23
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 Jacek
Buława, radna Mariola Gawłowska, radny Jarosław Hupało, radny Stanisław Krzemieniewski,
radny Zbigniew Lewandowski, radny Józef Mazierski oraz radny Stanisław Wawrzonkoski.
Interpelacje powinny zostać złożone przez radnych w formie pisemnej Przewodniczącemu
Rady Miasta, który niezwłocznie przekaże je adresatowi.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje – Przewodniczącemu Rady Miasta oraz
interpelującemu radnemu udzieli Prezydent Miasta lub właściwe rzeczowo upoważnione
osoby w terminie 21 dni.
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Interpelacje zgłoszone przez radnych oraz udzielone odpowiedzi umieszczone zostaną w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta bez zbędnej zwłoki.
Procedurę postępowania w powyższej sprawie reguluje § 56 Statutu Miasta Włocławek.
Ad. 24
Informacje i komunikaty.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
przypomniał radnym o złożeniu usprawiedliwień w związku z nieobecnościami na
posiedzeniach komisji lub sesjach. Ponadto poinformował również o terminie kolejnej sesji
Rady Miasta, która planowana jest na dzień 11 stycznia 2016 roku.

Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Po zakończeniu bloku informacyjnego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski podziękował wszystkim za udział w obradach oraz złożył życzenia noworoczne
wszystkim mieszkańcom miasta Włocławka na nowy 2016 rok.
Życzenia z okazji zbliżającego się nowego roku złożył także wszystkim Włocławianom,
urzędnikom oraz radnym Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski, ponadto Pan Prezydent
podziękował również Radzie Miasta za uchwalenie pierwszego samodzielnie
przygotowanego przez Niego w tej kadencji budżetu miasta na rok 2016.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że zamyka obrady XIV sesji Rady Miasta Włocławek.

Zakończenie obrad godz. 1500

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ
JAROSŁAW CHMIELEWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCLAWEK

Akceptacja protokołu przez Sekretarzy obrad XIV sesji Rady Miasta
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Radna Agnieszka Chmielewska ...................................................

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

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XIV sesji Rady Miasta Włocławek
2. Lista osób uczestniczących w XIV sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XIV/112/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych,
placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta
Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
4. Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok.
5. Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia
2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2025.
6. Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie
wygasają z końcem roku budżetowego 2015.
7. Uchwała Nr XIV/116/ 2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015 roku w
sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok.
8. Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.
9. Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na
realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Uchwała Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
11. Uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ogniową, Stodólną, Okrężną,
Łęgską, Płocką oraz brzegiem rzeki Wisły.
12. Uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej
własności lokalu nr 4A przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW WL,
1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem oraz
zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości
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wspólnej, który łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości
stanowi lokal mieszkalny.
13. Uchwała Nr XIV/122/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja
Zasobów Komunalnych we Włocławku.
14. Uchwała Nr XIV/123/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów
na ławników.
15. Uchwała Nr XIV/124/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu
Okręgowego we Włocławku na kadencję 2016-2019, zgłoszonych w wyborach
uzupełniających.
16. Uchwała Nr XIV/125/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego we Włocławku, zgłoszonych w
wyborach uzupełniających.
17. Uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.L. Na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
18. Uchwała Nr XIV/127/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XIII/110/2015 Rady
Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
M.G. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
19. Uchwała Nr XIV/128/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie nie uwzględnienia wniosku Pana M.G. o przeprowadzenie przez Radę Miasta
Włocławek kontroli z realizacji Uchwały Nr V/10/2015.
20. Uchwała Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 9 im. Oskara Kolberga we Włocławku, ul.
Wojska Polskiego 27.
21. Uchwała Nr XIV/130/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2015r. w
sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasto Włocławek do Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania we Włocławku.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
BRM
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