Protokół nr XXVII/16
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 28 grudnia 2016r.
VII kadencji

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

W dniu 28 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XXVII 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 XXVII sesji Rady
Miasta Włocławek, witając Zastępców Prezydenta Miasta, 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 25 radnych na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z
listą obecności 17 radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 28 grudnia br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XXVII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
Lista osób uczestniczących w XXVII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w Biurze Rady
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta dostępny był do wglądu
projekt protokołu Nr 26/2016 z obrad XXVI sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która
odbyła się w dniu 28 listopada 2016 roku, 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 zapytał czy są ze strony radnych
propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński, który zapytał z jakich
przyczyn nie jest procedowany na obecnej sesji Rady Miasta projekt budżetu na rok 2017 ,
który zgodnie z ustawą powinien zostać uchwalony przez Radę Miasta do końca bieżącego
roku. A zatem dlaczego Prezydent Miasta nie zaproponował podjęcia prac nad tym
dokumentem na bieżącej sesji. Pan radny stwierdził, że jego zdaniem mogą być to przyczyny
wyłącznie polityczne, spotkanie z klubem radnych PIS odnośnie budżetu odbyło się w
miesiącu listopadzie, ponadto projekt budżetu na rok 2017 był procedowany podczas obrad
wszystkich komisji stałych Rady Miasta w terminie określonym w Statucie Miasta. W związku
z nieobecnością na obradach sesyjnych Prezydenta Miasta Pan radny skierował zapytanie do
Zastępcy Prezydenta Miasta jakie wystąpiły nadzwyczajne przyczyny i okoliczności, które
spowodowały, że budżet ten zostanie przyjęty w miesiącu styczniu przyszłego roku.
Nieprzyjęcie budżetu w dniu dzisiejszym szkodzi mieszkańcom miasta, organizacjom, klubom
sportowym i stowarzyszeniom, a opóźnienie w jego przyjęciu wpłynie na rozstrzygnięcia
różnego typu konkursów i postępowań przetargowych utrudniając im działalność. Pan
Prezydent od kilku miesięcy negocjuje zawiązanie koalicji z SLD, a zatem mogą występować
przyczyny polityczne takiego postępowania w świetle wspólnych spotkań i uczestnictwa w
pikietach. Pan radny stwierdził, że klub radnych PIS rozważał zgłoszenie wniosku o
rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały budżetowej na rok 2017, lecz ze względu na
nieobecność gospodarza miasta wniosek taki nie miałby sensu tym bardziej, że głosowanie
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nad budżetem wymaga odpowiedniej większości w radzie tj. 13 głosów, taką większością
klub PIS nie dysponuje. A zatem Pan radny poprosił o wyjaśnienie przyczyny braku debaty
nad projektem budżetu na rok przyszły w dniu dzisiejszym.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski wyjaśnił, że Prezydent Miasta nie
złożył wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta o umieszczenie w porządku obrad projektu
uchwały dotyczącej budżetu miasta na rok 2017, Prezydent informował, że projekt może być
procedowany przed świętami lub w miesiącu styczniu z uwagi na nieobecność Prezydenta
Miasta. Jak poinformował Przewodniczący Rady wzorem lat ubiegłych sesja budżetowa
odbywała się zwykle pomiędzy świętami a nowym rokiem, aby sprostać wymogom ustwy.
Zdaniem Przewodniczącego Rady Prezydent Miasta nie wykazał woli, aby Rada Miasta zajęła
się tym projektem uchwały na obecnej sesji Rady Miasta.
Radny Jarosław Hupało zwracając się do radnego Janusza Dębczyńskiego poprosił o
zaprzestanie wypowiedzi o politycznych podtekstach dotyczących SLD ponieważ nikt nie
będzie ustalał klubowi SLD ścieżek politycznych. Pan radny stwierdził, że klubowi SLD zależy
również na uchwaleniu budżetu na rok następny. Ponadto Pan radny wyjaśnił, że SLD nie
zawiązało koalicji programowej z PO, a głosowanie nad budżetem z udziałem SLD odbędzie
się na sesji na której uchwała zostanie ujęta w porządku obrad. Ponadto Pan radny dodał, że
każde ugrupowanie idzie własną drogą polityczną i poprosił o więcej szacunku w tym
względzie.
Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych Pani Barbara Moraczewska wyjaśniła,
że z posiadanych przez Panią Wiceprezydent informacji wynika, że Prezydent Miasta zgłaszał
do Przewodniczącego Rady Miasta potrzebę, aby procedować uchwałę budżetową w
miesiącu styczniu przyszłego roku, także porządek obrad sesyjnych uzgadniany jest z
Przewodniczącym Rady Miasta i nie wystąpiła sugestia, aby wprowadzać pod obrady Rady
Miasta uchwałę budżetową w miesiącu grudniu.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski wyjaśnił, że Prezydent Miasta
poprosił Przewodniczącego Rady o przesunięcie na miesiąc styczeń procedowanie nad
budżetem natomiast sugestie procedowania nad budżetem w miesiącu grudniu były
zgłaszane do Prezydenta Miasta przez Przewodniczącego Rady. Prezydent Miasta z powodu
nieobecności w okresie pomiędzy świętami a nowym rokiem nie wyraził woli procedowania
nad uchwałą budżetową. Wniosek dotyczący uchwał proponowanych w porządku obrad
przez Prezydenta Miasta składa Sekretarz Miasta do Przewodniczącego Rady i na tej
podstawie przesyłane są uchwały radnym Rady Miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński odnosząc się do wypowiedzi
przedmówców stwierdził, że ustawa stanowi iż budżet gminy na rok następny uchwala się
do końca miesiąca grudnia przed rokiem budżetowym chyba, że istnieją szczególne
przyczyny, aby został on uchwalony w miesiącu styczniu roku następnego. Z wypowiedzi Pani
Wiceprezydent nie wynikają żadne szczególne przyczyny odstąpienia od ustalonych
procedur, natomiast odnosząc się do wypowiedzi radnego Jarosława Hupało Pan radny
wyjaśnił, że nie jest jego intencją układanie kalendarza politycznego SLD, lecz Pan radny
dokonał oceny rzeczywistości i faktów które miały miejsce.
Wobec braku zmian obrady XXVII sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia będą odbywać się
według zaproponowanego porządku obrad.

2

Ad. 2
Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
Informację z działalności w okresie międzysesyjnym, w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawiła Radzie Miasta Pani Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta Miasta ds.
edukacji i spraw społecznych. Informacja obejmuje okres od dnia 28 listopada br. do dnia 28
grudnia i przedstawia się następująco:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto 5 umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, w tym m.in. umowę na
„Modernizację budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we
Włocławku przy ul. Ogniowej 2”. Umowa została zawarta z konsorcjum firm PPUH „LUXDOM” sp. z o.o. z Włocławka i Zakład Budowlany MS-BUD sp. z o.o. z Włocławka na kwotę
5 169 000,00 zł brutto. W toku są kolejne postępowania.
Wydział Inwestycji koordynuje obecnie około 60 zadań inwestycyjnych z różnym stopniem
zaawansowania realizacji. Ponadto wydział na bieżąco wykonuje działania związane z
przeglądami gwarancyjnymi, podejmuje działania związane z usuwaniem awarii oraz zleca
przewidziane w ramach zadań inwestycyjnych opracowania dokumentacji.
W zakresie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego m.in.:
- 21 grudnia Prezydent Miasta Włocławek na mocy zarządzenia dokonał wyboru
najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu
usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta
Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Zarządzeniem Prezydenta
Miasta dokonany został również wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym
konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego
na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w
okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- 13 grudnia uzyskano od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego status Zakładu Aktywności
Zawodowej. Uroczyste otwarcie zakładu nastąpiło 14 grudnia.
W ramach swojej bieżącej działalności Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
m.in.: przygotowywał, koordynował przebieg wigilii miejskiej, II Włocławskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego, wigilijnego spotkania prezydenta miasta ze środowiskiem kultury.
Korzystając z okazji Pani Wiceprezydent zaprosiła wszystkich włocławian oraz radnych na
miejskiego sylwestra. Stary rok pożegnany zostanie na Zielonym Rynku. Odliczanie zaczynie
się o 23.00. Na Zielonym Rynku odbędzie się także widowiskowy spektakl światła, dźwięku
oraz efektów specjalnych. Tuż przed północą tradycyjne życzenia złoży gospodarza miasta, a
następnie odbędzie się wyjątkowy pokaz sztucznych ogni.
W zakresie działalności Wydziału Gospodarki Miejskiej m.in.:
- bieżące kontrole w zakresie stanu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek.
Miejskiemu Zarządowi Usług komunalnych i Dróg zlecono 21 terenów do uporządkowania.
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- 19 grudnia o godzinie 14.00 odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego do
spraw reorganizacji sieci szkół i placówek, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta
Włocławek. Celem powołania zespołu konsultacyjnego jest należyte wypracowanie projektu
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reorganizacji sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych zgodnie z założeniami
projektu nowego Prawa Oświatowego.
- w związku z planowanymi zmianami prawa oświatowego pracownicy Wydziału Edukacji
uczestniczyli w spotkaniu w dniach 29 listopada i 14 grudnia z Kuratorem KujawskoPomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
W zakresie działalności Wydziału Rozwoju m.in.:
- w związku z aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta
Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w dniach 21 listopada – 5 grudnia
odbył się nabór projektów na listę podstawową i rezerwową w zakresie: PI 4 c – wspieranie
efektywności energetycznej, 4e – promowanie strategii niskoemisyjnych oraz 6b –
inwestowanie w sektor gospodarki wodnej zakończony uchwałą Komitetu Sterującego OSI,
przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w dniu 12 grudnia.
- 5 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie Kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”
mieszczącej się przy ul. 3 maja 9. Kawiarnia jest miejscem spotkań lokalnej społeczności,
komunikacji z podmiotami odpowiedzialnymi za rewitalizację, służy badaniu potrzeb i
oczekiwań, wypracowywaniu i konsultowaniu planowanych rozwiązań. Tu odbywają się
dyżury pracowników jednostek i instytucji miejskich w tym: Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy.
- 8 grudnia w Starej Remizie przy ul. Żabiej odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne
projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek. Podczas spotkania zaprezentowano
raport z przeprowadzonej diagnozy miasta prowadzącej do określenia obszaru
zdegradowanego i rekomendowanego obszaru rewitalizacji, odbyła się także dyskusja o
obszarze objętym kryzysem i możliwych do przeprowadzenia działaniach. W spotkaniu brało
udział około 70 osób. Konsultacje społeczne projektu uchwały nadal trwają. Projekt uchwały
wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Włocławek. Formularz, na którym można wyszczególnić swoje uwagi, opinie i
spostrzeżenia dotyczące procesu rewitalizacji, można pobrać także ze strony
rewitalizacja.wloclawek.eu, w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 i
we włocławskim ratuszu przy Zielonym Rynku (Wydział Rozwoju Miasta, II piętro, pok. 206).
Biuro Sportu i Turystyki informuje, że 15 grudnia zakończyła się realizacja zadań publicznych
związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży. W ramach tegorocznego konkursu Prezydent Miasta
Włocławka przyznał środki finansowe dla kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na ten
cel w wysokości 1 mln zł.
W dyskusji nad przedstawioną informacją udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski stwierdził, że w dniu 17 grudnia br.
Pan Marek Wojtkowski na Placu Wolności przed biurem poselskim Pani poseł Joanny
Borowiak uczestniczył w proteście, w związku z tym Pan Przewodniczący zapytał w jakiej roli
występował Pan Marek Wojtkowski, czy uczestniczył w demonstracji jako Prezydent Miasta
czy też jako osoba fizyczna, czy być może reprezentował mieszkańców miasta. Dlatego Pan
radny poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki stwierdził, że z uwagi na brak
odpowiedzi na zadane uprzednio zapytania ponownie zwraca się o wyjaśnienie i udzielenie
odpowiedzi w kwestii dotyczącej osób odpowiedzialnych za utratę środków w związku z
zabezpieczeniem komorniczym na zadaniu dotyczącym ZAZ – a zatem kto nie zabezpieczył
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interesów miasta i doprowadził do sytuacji w której komornik zajął fundusze za roboty, które
zostały wykonane i zapłacone pierwszemu wykonawcy. Ponadto Pan radny ponowił
zapytanie dotyczące osób odpowiedzialnych za wprowadzenie do przetargu na zimowe
utrzymanie ulic rezygnacji z wymogu, aby baza sprzętowa znajdowała się na terenie miasta,
efekt jest taki, że zimowym utrzymaniem ulic zajmuje się firma z okolic Szczecina, a
jednostka zajmująca się tym zadaniem, która zainwestowała w swój rozwój nie wykonuje
tego zadania, a jest to firma komunalna, o którą miasto powinno dbać. Z uzyskanych
informacji wynika, że usługi nie są wykonywane należycie. Pan radny zapytał z jakich
przyczyn nie był realizowany w dniu 23 grudnia kurs autobusu linii nr 9 ok. godz. 10 - czy
wystąpiły przyczyny natury technicznej czy też stan nawierzchni dróg nie pozwolił na to, aby
w sposób bezpieczny zapewnić transport pasażerom korzystającym z tej linii. Ponadto Pan
radny poinformował, że na dzień 15 grudnia ustalony został termin zakończenia realizacji
robót na zadaniu dotyczącym Przedszkola Publicznego nr 30, prace nie zostały jednak
zakończone, rodzice są zmuszani po raz kolejny, aby przychodzić na kolejne zebrania w tej
sprawie, a zatem jest to sytuacja niedopuszczalna, która nie powinna się wydarzyć gdyż
wpływa na obraz samorządu. Pan radny zapytał również o termin oddania do użytku basenu
Delfin, który jest zamknięty od miesiąca czerwca pomimo, że w maju wydane zostało
pozwolenie na budowę w zakresie termomodernizacji budynku, mieszkańcy uskarżają się na
ten fakt, gdyż brak jest logicznego wytłumaczenia wyłączenia obiektu, na który brak jest
dokumentacji technicznej, brak jest wykonawcy i terminu przekazania placu budowy. A
zatem decyzja o wyłączeniu z użytkowania obiektu była przedwczesna - kto jest za to
odpowiedzialny. Być może warto uruchomić obiekt ponieważ nic nie wskazuje, aby w
najbliższym czasie inwestycja została zakończona. Pan radny wyjaśnił, że zadaje te pytania
ponownie ponieważ otrzymuje zawsze podobne informacje, że odpowiedzi zostaną
udzielone pisemnie, lecz pomimo upływu czasu odpowiedzi brak.
Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych Pani Barbara Moraczewska
wyjaśniła, że pytania o których mowa pojawiają się, lecz najczęściej są one zadawane
podczas obrad komisji i wówczas udzielane są odpowiedzi. Niektóre zapytania pojawiają się
podczas obrad sesyjnych i również są udzielane odpowiedzi. Tym razem odpowiedzi zostaną
udzielone w formie pisemnej. Pani Wiceprezydent odniosła się jednak do kwestii związanej z
Przedszkolem nr 30 i poinformowała, że nie uważa, aby ktokolwiek z rodziców był zmuszany
do uczestnictwa w spotkaniach, spotkania są zasadne i zgodne z ustaleniami poczynionymi z
rodzicami. Ponieważ na ostatnim spotkaniu w którym uczestniczyła Pani Wiceprezydent a
także Pani Wiceprezydent ds. Inwestycji oraz Dyrektor Wydziału Inwestycji rodzice prosili o
przekazywanie informacji w przypadku jakichkolwiek zmian i zorganizowanie w tej sprawie
spotkania. Ze strony władz padło takie zobowiązanie do organizowania spotkań z rodzicami i
udzielania bieżących informacji o stanie realizacji inwestycji, zatem nie ma mowy o
zmuszaniu do uczestnictwa w spotkaniach, udział w nich jest wyłącznie wolą rodziców.
Natomiast pytanie, które zadał Pan Przewodniczący Rady nie jest pytaniem do Pani
Wiceprezydent i należy je zadać bezpośrednio Prezydentowi Miasta. Pani Wiceprezydent
występuje w imieniu Prezydenta Miasta, ale nie jest w stanie udzielić odpowiedzi za
Prezydenta Miasta ponieważ jeżeli występuje On jako osoba fizyczna wówczas Pani
Wiceprezydent nie jest w stanie udzielać odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski zapytał jakie są dalsze plany
działania w związku z wygranym procesem pracowniczym przez byłego dyrektora OSIR Pana
Jana Sieraczkiewicza.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki stwierdził, że rodzicom dzieci
zależy na tym, aby inwestycja dotycząca Przedszkola nr 30 została zakończona i aby dzieci nie
były rozmieszczone w innych placówkach, natomiast kolejny termin realizacji nie został
dotrzymany.
Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych Pani Barbara Moraczewska
wyjaśniła, że dzieci nie są przetrzymywane kątem w innych przedszkolach na terenie miasta.
Zostały zapewnione dla tych dzieci bardzo dobre warunki w innych placówkach i jest to
również zdanie rodziców, zostały wydzielone i specjalnie przygotowane odrębne
pomieszczenia w SP nr 20 dla tych dzieci, natomiast prawdą jest, że wszyscy chcą, aby dzieci
wróciły do swojego przedszkola.
Ad. 3
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek
na 2016 r.
Wprowadzenia do zagadnienia jak w uzasadnieniu do projektu uchwały dokonała Skarbnik
Miasta Pani Janina Radzikowska informując m.in., że w toku wykonywania budżetu zachodzi
konieczność dokonania zmian w budżecie w związku z otrzymanymi środkami oraz
niezbędnymi przeniesieniami na wnioski dysponentów budżetu miasta. Wobec powyższego
następuje zmniejszenie dochodów o kwotę w wysokości 425 tyś. zł. - jest to wynik
zmniejszenia dochodów o kwotę w wysokości 800 tyś. zł. Ponadto otrzymano zmniejszoną
dotację na zadania w zakresie polityki społecznej. Zwiększona natomiast została subwencja
oświatowa na dwa zadania tj. na zwrot wydatków poniesionych na odprawy dla nauczycieli
oraz na doposażenie w pomoce dydaktyczne ZS Ekonomicznych oraz ZS Chemicznych.
Zmniejszają się również wydatki o kwotę 425 tyś. zł. W związku z osiągniętymi przez Straż
Miejską dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców,
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup
umundurowania dla nowozatrudnionych strażników miejskich. Ponadto wprowadza się
nowe zdanie pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej” na kwotę 17.000 zł. W
ramach zadania planuje się zakup, montaż i uruchomienie nowego punktu kamerowego
monitoringu wizyjnego Miasta Włocławek na budynku Szkoły Podstawowej nr 9. Zwiększają
się wydatki w placówkach oświatowych zgodnie ze zmianami wskazanymi w dochodach.
Ponadto zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu wnioskuje się o dokonanie zmian w ramach dochodów zaplanowanych na
realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” tj. przeniesienia planu dochodów w łącznej
kwocie 88.550 zł z dz. 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność do dz. 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność, - zmiany procentowego podziału środków polegającego na
zwiększeniu o kwotę 2.437 zł dochodów unijnych i zmniejszeniu udziału środków budżetu
państwa. Zmniejszone zostają wydatki majątkowe o kwotę dotacji w wysokości ponad 900
tyś. zł., którą otrzymano na ZAZ od wojewody a wcześniej zabezpieczoną z budżetu miasta.
Wprowadzone zostają trzy tytuły dla placówek oświatowych, które otrzymały w miesiącu
grudniu środki z fundacji Anvil na realizację zadań, które realizowane będą w tych
placówkach w roku bieżącym i przyszłym.
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Opinie Komisji stałych Rady Miasta.
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i
Promocji Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji
radny Andrzej Pałucki.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Janusz Dębczyński zapytał o przyczynę zmniejszenia dochodów w dziale Transport i
łączność o kwotę 840.089 zł. z tytułu poszerzenia kręgu uprawnionych do ulg w przejazdach
MPK. Analizując tą sytuację można przypuszczać, że ulgi zmniejszą dochody w roku kolejnym
o kwotę 5 mln. zł. Natomiast miały one kosztować budżet ok. 250 tyś. zł. rocznie. A zatem, z
czego wynika tak duża różnica.
Radny Krzysztof Kukucki poruszył ten sam problem, który wskazał przedmówca. Ponadto Pan
radny poinformował, że dysponuje informacjami, z których wynika, że roczny koszt ulg
zaproponowanych przez Radę Miasta w zakresie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i
młodzieży wynosić będzie 208 tyś. zł. A zatem informacja zawarta w zaproponowanej
zmianie uchwały jest niepokojąca i zdaniem Pana radnego nierzetelna.
Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska wyjaśniła, że zmiana taryf cenowych oraz
wprowadzenie nowych rozwiązań nie jest nazwane ulgami, ale należy traktować to, jako ulgę
w zapłacie za korzystanie z transportu zbiorowego, przeprowadzono analizę wysokości
zmniejszenia dochodów i została wyszacowana kwota, o której mowa w uchwale. Nie
przeprowadzono badań przepływu pasażerów oraz faktycznego zmniejszenia wpływów z
różnych tytułów ulg, była to jedyna prawna zmiana, z której wynika zmniejszenie dochodów.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na
2016 r.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych za przyjęciem uchwały
opowiedziało się 7 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 12 głosach wstrzymujących
się.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 -2028.
Projekt uchwały przedstawiła również Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska informując,
że w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Włocławek - urealniono plan wielkości
budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał zmieniających uchwałę w sprawie
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uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok oraz wprowadzonych zmian w
programach i przedsięwzięciach w zakresie limitów zobowiązań wprowadzonych
w Załączniku nr, 2. w którym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących
wprowadza się zadanie pn. „Invest in Bit CITY II – promocja potencjału gospodarczego oraz
promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko –
Pomorskiego”. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 156.566 zł. Lata realizacji 2016 –
2018, w tym limit zobowiązań na 2016 rok – 8.232 zł, na rok 2017 – 123.416 zł, na rok 2017 –
24.918 zł.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta.
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i
Promocji Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji
radny Andrzej Pałucki.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, iż otwiera dyskusję
na temat procedowanego zagadnienia.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poddał pod głosowanie przyjęcie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2028.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 17 radnych za przyjęciem uchwały
opowiedziało się 8 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 9 głosach wstrzymujących
się.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania uchwała została podjęta przez Radę Miasta.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.
Zagadnienie będące przedmiotem uchwały przedstawiła także Skarbnik Miasta Pani Janina
Radzikowska wyjaśniając, że na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych Prezydent Miasta wnosi do Rady Miasta projekt uchwały w
sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają wraz z upływem roku
budżetowego /wykaz wydatków określony załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy tych
wydatków określony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Konieczność uchwalenia
środków niewygasających wynika z braku możliwości rozliczenia zaangażowanych wydatków
planowanych do realizacji w roku bieżącym.
Opinia komisji stałej Rady Miasta.
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej Pałucki.
8

Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski stwierdził, że zgodnie z informacją
przekazywaną przez Skarbnika Miasta w latach ubiegłych kwoty wydatków niewygasających
dotyczą działań, które zostały zakończone, ale z różnych proceduralnych powodów nie
zostały odebrane, dlatego też zapłata za ich wykonanie zrealizowana zostanie w kolejnym
roku budżetowym. W związku z tym Pan radny zapytał jak należy interpretować zapis punktu
nr 6 w załączniku nr 2 do uchwały, który dotyczy budowy Przedszkola Publicznego Nr 30 na
kwotę w wysokości ok. 3 mln. zł. w sytuacji, gdy trwa budowa obiektu. Dlaczego jest to
zakwalifikowane, jako wydatek niewygasający a nie przeniesienie kwoty, jako zadanie
kontynuowane. Czy należy rozumieć, że kolejne 2 mln. zł są już zapłacone oraz za jaki zakres
robót nastąpiła zapłata w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sądowe opiewało na kwotę ponad 5
mln. zł. Analogiczna sytuacja dotyczy punktu nr 9 na kwotę 1.910.400 zł. tj. przebudowy hali
sportowo-widowiskowej oraz modernizacji budynku LZK w punkcie nr 7 na kwotę 1.500.000
zł.
Radny Krzysztof Kukucki twierdził, że duże zaniepokojenie budzi sytuacja, w której wydatki
niewygasające są na poziomie ponad 8 mln. zł. i stanowią 10% wydatków majątkowych,
należy to zmienić w roku przyszłym. Ponadto Pan radny zgodził się z przedmówcą na temat
informacji dotyczących wydatków niewygasających, jakie były uprzednio przekazywane przez
służby finansowe.
Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o finansach
publicznych zasadą jest, iż wydatkami niewygasającymi są zaciągnięte zobowiązania,
podpisane umowy na kwoty, które zostały zaplanowane w danym roku budżetowym, lecz nie
zostały wydatkowane. Jak poinformowała Pani Skarbnik większość umów na roboty
budowlane posiada 30 dniowy termin płatności w związku z tym przedłożenie przez
wykonawcę faktury w roku bieżącym skutkować będzie zapłatą w roku kolejnym. Kwoty
wydatków niewygasających ustalane są w miesiącu grudniu z reguły na zadania, które nie są
realizowane w latach następnych, dlatego można dokonywać zapłaty za ich realizację z
budżetu roku bieżącego tj. 2016.
Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju i inwestycji Pani Magdalena Korpolak-Komorowska
wyjaśniła, że w przypadku Przedszkola nr 30 kwota 2 mln. zł. jest kwotą z umowy w
wysokości podanej przez Pana radnego tj. w kwocie powyżej 5 mln. zł., 2 mln. zł. nie zostały
skonsumowane przez wykonawcę i stanowią środki zaangażowane umową, zostaną
wydatkowane w roku 2017. W przypadku hali OSIR część robót jest wykonanych, lecz
nieodebranych w związku z tym wykonawca nie mógł wystawić faktury, a zatem środki
zostały przesunięte na wydatki niewygasające. Żadna z ww. inwestycji nie jest związana ze
zwiększeniem środków umownych.
Przewodniczący Rady Miasta odnosząc się do wyjaśnień Pani Wiceprezydent stwierdził, że w
projekcie budżetu na 2017 rok nie ma zapisanego zadania dotyczącego budowy budynku
Przedszkola nr 30, a środki w wysokości 2 mln. zł. są niezaangażowane czy zatem to zadanie
pojawi się w przyszłorocznym budżecie.
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Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju i inwestycji Pani Magdalena Korpolak-Komorowska
wyjaśniła, że ww. zadanie nie pojawi się w roku 2017, natomiast zgodnie z zaawansowaniem
robót zapłacono już na tym zadaniu kwotę w wysokości ponad 2 mln. zł.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których
niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przy udziale 20 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 7 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 13 głosach wstrzymujących
się.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek
na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Dyrektor MOPR Pan Piotr Grudziński informując,
że w celu zabezpieczenia w maksymalnym 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 ostatecznych rozliczeń zadań z zakresu: finansowania
wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych, jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, dofinansowania
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zmiana uchwały w wyżej
wymienionym zakresie umożliwi całkowite wykorzystanie przyznanych przez Zarząd
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gminie Miasto Włocławek
środków na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała podczas swoich
obrad Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Opinię w powyższej sprawie przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
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Wobec braku zgłoszeń ze strony radnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym uczestniczyło 20 radnych za przyjęciem
przedstawionej uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących oraz
przeciwnych nie stwierdzono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Dyrektor MOPR Pan Piotr Grudziński
informując, że z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy z tytułu
urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko,
jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł. Przy czym, systemy teleinformatyczne
stosowane w urzędach administracji publicznej realizujących zadania w zakresie
jednorazowego świadczenia stanowią integralne części systemów teleinformatycznych
stosowanych do realizacji świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Na terenie Gminy Miasto Włocławek świadczenia
rodzinne realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Jednocześnie przedmiotowa ustawa określa inne świadczenia przysługujące rodzinom
uprawnionym, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Rodzina uprawniona
jest do poradnictwa w zakresie:
1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2) wsparcia psychologicznego;
3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień
pracowniczych;
4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Ww. poradnictwo koordynowane jest przez asystentów rodziny, o których mowa w ustawie z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. We Włocławku
organizatorem pracy z rodziną jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, (w
którym funkcjonuje Sekcja Asysty Rodzinnej) zatrudniający asystentów rodziny. Mając
powyższe uwarunkowania na względzie, zachodzi konieczność rozszerzenia katalogu zadań
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, określonych w
Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy we Włocławku nadanym Uchwałą Rady Miasta
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Włocławek Nr X/69/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2015 r., zmienionym
Uchwałą Rady Miasta Włocławek Nr XVII/30/2016 z dnia 21 marca 2016 r.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący
Komisji radny Tomasz Nagala.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych za podjęciem uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Dyrektor MOPR Pan Piotr Grudziński, który
wyjaśnił, że zasady realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zostały określone w uchwale Nr XVII/231/11 Rady
Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych
warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania. W Załączniku Nr 2 przywołanej
uchwały została określona wysokość opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych. Cena jednej godziny usług ustalana jest w wyniku
otwartego konkursu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Stawka obowiązuje na czas
trwania umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Do wprowadzenia opłaty
w wysokości odpowiadającej aktualnej cenie jednej godziny usług wymagana jest stosowna
uchwała Rady Miasta. Zmiany w tym zakresie dokonywane były Uchwałą Nr XXIX/232/2012 z
dnia 27 grudnia 2012 r. i Uchwałą Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Ze względu na
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powyżej wskazane uwarunkowania, w związku z faktem, że od 1 stycznia 2017 r.
obowiązywać będą nowe umowy na realizację zadania polegającego na organizowaniu i
świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania na
terenie miasta Włocławek, należy dokonać zmiany opłaty za jedną godzinę usług
opiekuńczych.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący
Komisji radny Tomasz Nagala.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przy udziale 20 radnych, za przyjęciem ww.
projektu uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w
rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Pan Piotr Bielicki, wyjaśnił, że
profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych stanowi jeden z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)
na lata 2016-2020 przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Narodowy Program Zdrowia, jako dokument ustanowiony w celu realizacji polityki zdrowia
publicznego, w powiązaniu z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu narkomanii wskazują zadania, które w tym zakresie powinien realizować
samorząd. Źródłem finansowania działań, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, są dochody gminy pochodzące z opłat za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W celu zapewnienia spójnej polityki
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samorządu miasta wobec uzależnień i związanych z nimi problemów społecznych celowe jest
uchwalenie wspólnego programu obejmującego kompleksowo zadania z zakresu problemów
alkoholowych i narkomanii. W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok ujęto działania, dzięki którym
skutecznie realizowane będą przyjęte cele. Ze względu na długofalowy charakter
przedsięwzięć, Program w dużej mierze stanowi kontynuację dotychczasowych inicjatyw
podejmowanych przez Gminę Miasto Włocławek w przedmiotowym zakresie. Uwzględnia
kierunki działań określone w Narodowym Programie Zdrowia. Opiera się także na
rekomendacjach i priorytetach wskazanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz wytycznych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania
Narkomanii. Stanowi ponadto część strategii rozwiązywania problemów społecznych dla
miasta Włocławek na lata 2016-2020 przyjętej Uchwałą nr XXI/77/2016 Rady Miasta
Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały w powyższej sprawie był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i
Opieki Społecznej, która pozytywnie zaopiniowała uchwałę. Opinię w tej sprawie przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przy udziale 19 radnych, za przyjęciem ww.
projektu uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował,
że w rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad.10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2017 roku.
Wprowadzenia do zagadnienia jak w uzasadnieniu do projektu uchwały dokonała Kierownik
Referatu Kultury Pani Aleksandra Kulińska informując, że zgodnie z zapisem § 16 ust. 3
Statutu Miasta Włocławek – Dni Włocławka odbywają się w pierwszą sobotę i niedzielę po
dniu 14 czerwca. Proponowane zmiany terminu uroczystych obchodów Dni Włocławka z 17 i
18 czerwca na dzień 24 i 25 czerwca są efektem wstępnych działań i ustaleń z wykonawcami
programu artystycznego oraz dogodnym terminem związanym z zakończeniem roku
szkolnego i jednocześnie rozpoczęciem okresu wakacyjnego. Wskazany termin tj. ostatni
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weekend czerwca sprawdzał się w ostatnich dwóch latach, czego efektem była duża
frekwencja podczas odbywających się Dni Włocławka. Powyższa zmiana dotyczy roku 2017.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Kultury i
Sportu. W imieniu Komisji opinie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny
Krystian Łuczak.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jarosław Hupało stwierdził, że aby uniknąć po raz kolejny zmian terminów obchodów
uroczystości miejskich z okazji Dni Włocławka należy dokonać zmian w Statucie Miasta, aby
w sposób optymalny i dogodny ustalić przedział czasowy obchodów. Stąd wniosek Pana
Radnego, aby uregulować tę kwestię.
Radny Krystian Łuczak Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu poinformował, że podczas
obrad Komisji członkowie jednomyślnie stwierdzili, że powinien istnieć zapis pozwalający na
dowolność wyboru terminu obchodów w drugiej połowie miesiąca czerwca, ze względu np.
na dostępność artystów, którzy uczestniczą w Dniach Włocławka. Sugestia została
skierowana do Dyrektora Wydział Pani Angeliki Żychlewicz i należy mieć nadzieję, że zostanie
ona uregulowana.
Radny Krzysztof Kukucki stwierdził, że popiera inicjatywę zgłoszoną przez radnego Jarosława
Hupało, zdaniem Pana radnego lepszym terminem jest powiązanie obchodów Dni Włocławka
z zakończeniem roku szkolnego. Pan radny zasugerował, aby służby Prezydenta Miasta
zwróciły uwagę na organizację wizyty delegacji z miast partnerskich naszego miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na fakt, że wzrósł budżet na promocję miasta do
kwoty 400 tyś. zł. w tym i na ubezpieczenie grup gości zagranicznych, a zatem należy mieć
nadzieję, że Pan Prezydent zaprosi delegacje miast partnerskich.
Radny Janusz Dębczyński stwierdził, że obecnej dyskusji można byłoby uniknąć gdyby został
wykorzystany czas powołanej Komisji Statutowej, która miała za zadanie dokonanie zmian w
Statucie Miasta wówczas nikt nie wnosił o zmianę zapisu punktu regulującego obchody Dni
Włocławka. Nie mniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokonać zmian, o których
mowa.
Kierownik Referatu Kultury Pani Aleksandra Kulińska wyjaśniła, że na kolejną sesji Rady
Miasta zostanie przygotowany projekt uchwały dotyczący zmian zapisu w Statucie Miasta w
sprawie terminu obchodów Dni Włocławka.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do zabrania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski poprosił Panią Wiceprezydent, aby przekazała Prezydentowi
Miasta sugestie o uwzględnieniu w planach urlopowych obecności podczas obchodów Dni
Włocławka, aby nie powtórzyła się poprzednia sytuacja, gdy podczas Dni Włocławka zabrakło
włodarza miasta, a następnie poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
ustalenia terminu Dni Włocławka w 2017 roku.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 19 radnych, za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych
nie stwierdzono.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w
rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła ww. uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11
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.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Agnieszka
Białopiotrowicz, która poinformowała, że począwszy od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w
życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych. Wprowadza
je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, dokonywanego
przez samorządy. W tym zakresie wprowadzono zasadę obliczania podstawy dotowania na
bazie oświatowych wydatków bieżących samorządu zaplanowanych w budżecie gminy.
Wprowadzony szczegółowy katalog rodzajów wydatków, które są wliczane do podstawy
dotowania oraz wydatków, które są z niej wyłączane. Wprowadzono pojęcie podstawowej
kwoty dotacji dla poszczególnych dotowanych jednostek oświatowych – odrębnie dla
każdego rodzaju jednostek, którym nalicza się dotacje według wydatków bieżących,
wprowadzono osobną dotacje dla placówek, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno –
wychowawcze. Zmianie uległo wyliczenie statystycznej liczby uczniów, którą ustala na
podstawie danych systemu informacji oświatowej w następujący sposób: do obliczenia
podstawowej kwoty dotacji - na dzień 30 września z poprzedniego roku kalendarzowego,
przy aktualizacji w miesiącu październiku: 2/3 uczniów z 30.09 roku poprzedniego, 1/3
uczniów z 30 września roku budżetowego. W wykorzystaniu dotacji wprowadzono regułę
kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty). Wprowadzono obowiązek publikacji
w BIP podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów. W związku z powyższym
uchwała ma na celu dostosowanie uregulowań do zmienionych przepisów prawnych, a
ponadto doprecyzowanie i usprawnienie zasad udzielania, rozliczania i kontroli
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Włocławek.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Informację rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej sprawie
przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Mariola Gawłowska.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
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Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu 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.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych, za przyjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych
nie stwierdzono.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w
rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła ww. uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Agnieszka Białopiotrowicz Dyrektor
Wydziału Edukacji, która wyjaśniła, że szkoły i placówki oświatowe działające na terenie
Miasta Włocławek, przy wykonywaniu swoich statutowych zadań, władają nieruchomościami
stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym
zawieranie umów najmu i dzierżawy obejmujących te nieruchomości podlega przepisom
ustawy o gospodarce nieruchomościami i gospodarce komunalnej oraz ustawy o
samorządzie gminnym. Większość włocławskich szkół i placówek oświatowych korzysta z
dochodów wynikających z najmu lub dzierżawy pomieszczeń szkolnych. W związku z
powyższym na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej, która w art.
4 ust. 1. stanowi, „Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o (pkt. 1) wysokości cen i opłat albo o
sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu
terytorialnego.” Zasadnym, więc jest ustalenie opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
Niniejsza uchwała porządkuje wysokość opłat zgodnie z prawem, które w zapisach
przytoczonych powyżej nie przewidują stawek minimalnych tylko wskazują na ustalenie
konkretnych opłat. Ponadto, przedstawiony projekt uchwały jest ujednoliceniem Uchwały Nr
XXV/179/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 września 2012 roku w sprawie ustalenia
minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy pomieszczeń w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Włocławek oraz Uchwały Nr
XI/87/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2015 roku. W Uchwale wskazano
również opłaty za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, które nie były uwzględnione w
obowiązującej do tej pory uchwale z 2012 roku. Umożliwi to dyrektorom placówek aktywne
pozyskiwanie dochodów z wynajmu oraz właściwe gospodarowanie zasobami powierzonego
mienia, co przyczyni się do usprawnienia zarządzania budynkami oświatowymi.
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Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej
sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Mariola Gawłowska.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jarosław Hupało zwrócił się do Pani Wiceprezydent z prośbą, aby od dnia wejścia w
życie niniejszej uchwały dyrektorzy placówek oświatowych podpisywali umowy najmu bez
potrzeby ich akceptacji przez urząd- czyli zgodnie z uzasadnieniem uchwały, ponieważ są oni
gospodarzami obiektu i posiadają wiedzę, komu i na jakich warunkach będą dokonywać
najmu pomieszczeń w danym obiekcie.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych, za przyjęciem uchwały
opowiedziało się 19 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym
się.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
komisji Rady Miasta wraz z autopoprawką.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Jaroslaw
Chmielewski informując, że przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką jest
realizacją wniosków złożonych przez Radnych Rady Miasta Włocławek – Pana Krzysztofa
Kukuckiego, który zrezygnował z pracy w Komisji Rewizyjnej oraz Pana Dariusza Jaworskiego,
który zrezygnował z pracy w Komisji Porządku Prawnego i Publicznego. Natomiast
autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów
osobowych stałych komisji Rady Miasta wynika z realizacji wniosku złożonego do Rady
Miasta w dniu 19 grudnia 2016 r. przez Radną Agnieszkę Chmielewską, która złożyła akces do
pracy w Komisji Porządku Prawnego i Publicznego.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Przedmiotowa uchwała wraz z autopoprawką procedowana była podczas obrad Komisji
Porządku Prawnego i Publicznego. Członkowie Komisji dokonując analizy projektu uchwały
pozytywnie zaopiniowali przedłożoną propozycję. Opinię w powyższej sprawie przedstawił
Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Damian Chełminiak.
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Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Mazierski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją radnego
Kukuckiego z członkostwa w Komisji Rewizyjnej z powodu wyboru na Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta zwrócił się do Pana radnego z apelem o przedłożenie do dnia 31 grudnia br.
protokołu pokontrolnego Zespołu Kontrolnego, któremu przewodniczył Pan radny.
Radny Krzysztof Kukucki poinformował, że została przeprowadzona kontrola w Inkubatorze
Przedsiębiorczości, dokumenty zostały przygotowane i niebawem zostaną przekazane
Komisji Rewizyjnej.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przy udziale 19 radnych, za przyjęciem projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń
pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef
Mazierski, który poinformował m.in., że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek zgodnie z
Uchwałą Nr XVI/25/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w dniu 21 kwietnia 2016 roku w celu
przeprowadzenia kontroli Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień
publicznych w okresie od 01 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015 powołała Zespół Kontrolny w
następującym składzie:
radny Józef Mazierski - przewodniczący zespołu,
radny Jacek Buława - członek zespołu,
radny Krzysztof Kukucki - członek zespołu,
radny Andrzej Pałucki - członek zespołu.
Czynności kontrolne Zespół kontrolny przeprowadził w terminie od dnia 27 kwietnia 2016r
do dnia 29 lipca 2016 roku w oparciu o stosowne upoważnienia uprawniające do
przeprowadzenia postępowania kontrolnego. Z czynności kontrolnych Zespół Kontrolny
sporządził w 2-ch egzemplarzach „Protokół postępowania kontrolnego”, który został
podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego pod datą 12.07.2016r i przekazany Komisji
Rewizyjnej oraz Prezydentowi Miasta. Po dokonaniu analizy materiałów zgromadzonych w
przedmiotowej sprawie, Komisja Rewizyjna przedkłada Sprawozdanie z realizacji
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przeprowadzonej kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi do realizacji przez Prezydenta
Miasta Włocławek wypracowanymi przez Zespół Kontrolny, które przedstawione zostały w
przedmiotowym projekcie uchwały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w
toku postępowania kontrolnego ustalono, że łącznie w okresie od 1.12.2014r do 31.12.2015
r. Urząd Miasta Włocławek udzielił 1339 zamówień publicznych: w tym 1270 zamówień
/zleceń, umów itp./ do kwoty 30.000 Euro udzielonych/zawartych/ z zastosowaniem art. 4
pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2014r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2164 z
uwzględnieniem zmian.) w tym i wszystkich zamówień udzielonych z wyłączeniem
stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Mimo pisemnej prośby Zespołu
Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta/ pismo z dnia 27.04.2016r./ Prezydent Miasta
Włocławek nie przekazał zestawień udzielonych zamówień przez jednostki budżetowe –
miejskie jednostki organizacyjne miasta Włocławek i też nie wyjaśnił przyczyny
niedostarczenia wykazów zamówień publicznych. Zespół Kontrolny ustalił, że w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek w zakładce Menu przedmiotowe
publikowane są tylko i wyłącznie ogłoszenia o zamówieniach publicznych, których wartość
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 Euro. Ogłoszenia o
zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartość kwoty 30.000 Euro nie są publikowane na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto Zespół Kontrolny ustalił, że w
2015r. Wydział Kontroli, Biuro Zamówień Publicznych ani inna komórka organizacyjna
Urzędu Miasta Włocławek nie przeprowadzały kontroli w zakresie udzielania zamówień
publicznych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Włocławek. Zespół Kontrolny
przyjął zasadę, że brak obowiązku stosowania przepisów PZP nie zwalnia Urzędu Miasta
Włocławek od przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Brak konieczności stosowania ustawy PZP nie oznacza dowolności. Należy
zwrócić uwagę, że prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego zwłaszcza małych
zamówień i zleceń do kwoty 30 000 Euro wiąże się z zachowaniem zasad płynących z ustawy
o finansach publicznych tj. zasady celowości i oszczędności i uzyskania najlepszych efektów z
danych nakładów. Zespół Kontrolny ustalił, że w 2015r Urząd Miasta udzielił zamówień:
-z wyłączeniem proceder określonych przepisami ustawy o Zamówieniach publicznych tj.
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000
Euro na łączną wartość netto 10 972 316 zł. z wyłączeniem procedur określonych przepisami
ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia na łączną wartość netto
41 753 237 zł. co daje łącznie wartość netto 52 725 554 zł. Z ustaleń przedstawionych przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wynika, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Włocławek w Menu przedmiotowe należy założyć dodatkowo zakładkę: Zamówienia
Publiczne do kwoty 30 000 Euro. Publikując ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej o
„małych” zamówieniach Urząd Miasta będzie miał możliwości poinformowania wszystkich
zainteresowanych o tych zamówieniach. Przemawia za tym argument, że w 2015r Urząd
Miasta Włocławek udzielił około 1270 „małych” zamówień nie ogłaszając ich w BIP. Należy w
tym miejscu przypomnieć, że w 2015r. Urząd Miasta udzielił ok. 1279 ”małych” zamówień do
kwoty 30 000 Euro o łącznej wartości netto 10 972 316 zł. Zespół Kontrolny ustalił, że w
2015 roku Wydział Kontroli, Biuro Zamówień Publicznych ani inna komórka organizacyjna
Urzędu Miasta Włocławek nie przeprowadzały kontroli w zakresie udzielania zamówień
publicznych przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta Włocławek. Stąd też zalecenia do
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podjęcia niezwłocznych działań przez Prezydenta Miasta zawarte w projekcie przedłożonej
uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera dyskusję
nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Ewa Szczepańska skierowała zapytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
wyjaśnienie zapisu punktu 2, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek
w Menu przedmiotowe należy założyć dodatkowo zakładkę: Zamówienia Publiczne do kwoty
30 000 Euro. w sytuacji, gdy nie ma takiego wymogu. Ponadto Pani radna poprosiła również
o ustosunkowanie się Pana radnego do zapisu w protokole pokontrolnym, z którego wynika,
że w 2015r. Urząd Miasta udzielił ok. 1279 ”małych” zamówień do kwoty 30 000 Euro o
łącznej wartości netto 10 972 316 zł. i nikt tych zamówień nie kontrolował. W ocenie Pani
radnej takie stwierdzenie jest pomówieniem, a zatem Pani radna oczekuje wyjaśnień na ten
temat.
Radny Janusz Dębczyński stwierdził, iż Komisja Rewizyjna rzetelnie przedstawiła zagadnienia
zawarte w Sprawozdaniu oraz projekcie uchwały. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań,
aby samorząd był dla mieszkańców przyjazny i transparentny dla przedsiębiorców w związku
z tym publikacje zamówień i przetargów, o jakie wnosi Zespół Kontrolny jest pożądany i nie
powinien stanowić problemu.
Radny Józef Mazierski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że tzw. małe zamówienia
do kwoty 30 tyś. euro nie są publikowane na stronie BIP, w strukturze urzędu istnieje
komórka zajmujące się kontrolą, z otrzymanych informacji wynika, że w planie roku 2015 nie
było kontroli dotyczącej zamówień publicznych, ponadto w strukturze Urzędu Miasta
powołane jest Biuro Zamówień Publicznych, które również nie przeprowadzało kontroli.
Także nie było przeprowadzonej w roku 2015 w Urzędzie Miasta Włocławek kontroli
zewnętrznej zamówień publicznych przez organy i instytucje zewnętrzne np. RIO, NIK, czy też
Urząd Zamówień Publicznych. A zatem na tej podstawie Zespół Kontrolny dokonał zapisu, o
którym wspomniała Pani radna.
Radny Krzysztof Kukucki w swojej wypowiedzi podzieli zdanie przedmówców na temat
zasadności publikacji zamówień w BIP, chodzi, bowiem nie tylko o transparentność działań
urzędu, ale również o eliminację sytuacji, w których wystąpiły problemy z inwestycjami jak
basen Delfin, fontanna na Starym Rynku czy ZAZ. Dlatego należy publikować wszystko, na co
wydatkowane są środki publiczne.
Radny Jarosław Hupało stwierdził, że jest mu przykro, iż Pani radna posądza Zespół kontrolny
o stronniczość a dokonane ustalenia traktuje, jako pomówienia. Pan radny wyjaśnił, że praca
Zespołu Kontrolnego przebiegała rzetelnie i skrupulatnie natomiast nie było chętnych ze
strony PO do pracy w Komisji Rewizyjnej, kiedy kompletowały się składy komisji stałych Rady
Miasta gdyż praca w tej Komisji wymaga wiele pracy i czasu podczas przeprowadzanych
kontroli.
Radna Ewa Szczepańska odnosząc się ad vocem do wypowiedzi Pana radnego Hupało
poinformowała, że każdy radny ma prawo zadawać pytania w sytuacji, gdy ma wątpliwości,
Pani radna nie pracuje w Komisji Rewizyjnej w związku z tym ma prawo podczas obrad
sesyjnych zadać pytanie w procedowanej sprawie. Dla przykładu, jeżeli radni pracują w
komisjach np. w Komisji Edukacji gdzie podczas obrad wszystko jest powiedziane i
wyjaśnione oraz udzielone są odpowiedzi na pytania radnych a Pan radny wychodząc na
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mównicę podczas obrad sesyjnych zadaje ponownie pytania, które padły podczas obrad
Komisji i udzielono na nie odpowiedz. Dlatego Pani radna nie będąc członkiem Komisji
Rewizyjnej ma prawo zadać pytania w sytuacji pojawienia się wątpliwości tym bardzie, że
stwierdzenie, iż nikt nie kontroluje zamówień w ocenie Pani radnej jest pomówieniem.
Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju i inwestycji Pani Magdalena Korpolak-Komorowska
odnosząc się do projektu uchwały wyjaśniła, że w Urzędzie Miasta od roku 2008 funkcjonują
przepisy wewnętrzne regulujące udzielanie zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro, a
zatem jest to stosowane. W przypadku zaleceń dotyczących założenia rejestru zamówień
publicznych do kwoty 30 tyś. euro to w urzędzie wdrożony jest system Ratusz, jednym z jego
modułów jest rejestr umów, w związku z tym wszystkie umowy do 30 tys. euro są
wprowadzane do tego modułu odrębnie od umów przetargowych. Jeśli chodzi o utworzenie
w BIP dodatkowej zakładki zamówień publicznych do kwoty 30 tys. euro Pani Wiceprezydent
wyjaśniła, że zakładka ta została dodana w związku z obowiązkiem publikacji w BIP
zamówień do 30 tyś. euro współfinansowanych ze środków UE. W przypadku kontroli
zamówień do kwoty 30 tyś. euro wydatki są kontrolowane gdyż każda faktura wystawiona do
tej kwoty jest sprawdzana pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym w
zakresie finansów, a zatem kontrola prowadzona jest na bieżąco przez służby Prezydenta.
Po wyczerpaniu zgłoszeń ze strony radnych do zabrania głosu w dyskusji Przewodniczący
Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla
Prezydenta Miasta.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym udział wzięło 20 radnych, za przyjęciem
projektu uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
W rezultacie dokonanego głosowania Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że Rada
Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15
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, radny Jarosław Chmielewski, radny Jarosław Hupało, radny Krzysztof Kowalski,
radny Zbigniew Lewandowski oraz radny Andrzej Pałucki.
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 14 dni.
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.
22

Ad. 16
Informacje, oświadczenia i komunikaty.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że termin kolejnej sesji, która odbędzie się w miesiącu styczniu ustalony
został na dzień 16 stycznia 2017 roku i będzie to jedyna sesja, jaką Rada Miasta planuje
odbyć w tym miesiącu.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta w imieniu Rady Miasta Włocławek złożył obecnym na
obradach oraz wszystkim mieszkańcom miasta życzenia noworoczne.
Ad. 17
Zamknięcie obrad.
Po zakończeniu bloku informacyjnego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski dziękując wszystkim za udział w obradach poinformował, że wobec
zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady XXVII sesji Rady Miasta Włocławek.
Zakończenie obrad godz. 1125

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ

JAROSŁAW CHMIELEWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

Akceptacja protokołu przez Sekretarzy obrad XXVII sesji Rady Miasta

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

Radny Henryk Mielczarczyk.....................................................................
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Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XXVII sesji Rady Miasta Włocławek.
2. Lista osób uczestniczących w XXVII sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XXVII/153/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 r.
4. Uchwała Nr XXVII/154/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016 -2028.
5. Uchwała Nr XXVII/155/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w
sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016.
6. Uchwała Nr XXVII/156/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na
realizację w 2016 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Uchwała Nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie we Włocławku.
8. Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania.
9. Uchwała Nr XXVII/159/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

10. Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w
sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2017 roku.
11. Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych,
placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta
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Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji.
12. Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w
sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.
13. Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady
Miasta.
14. Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych
dla Prezydenta Miasta.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
Główny Specjalista BRM.
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