Protokół nr XXXIII/17
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 28 sierpnia 2017r.
VII kadencji

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

W dniu 28 sierpnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony
Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, którą zwołał
radny Krzysztof Kukucki i której przewodniczyli radny Krzysztof Kukucki Przewodniczący Rady
Miasta Włocławek, radny Dariusz Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz radny Janusz
Dębczyński Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Ad. 1
Sprawy organizacyjne
- otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki otworzył obrady XXXIII sesji Rady Miasta
Włocławek, witając przybyłego na obrady Prezydenta Miasta dr Marka Wojtkowskiego, 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 Krzysztof Kukucki
stwierdził, iż na stan 25 radnych na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z listą obecności 24
radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 28 sierpnia br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XXXIII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
Lista osób uczestniczących w XXXIII sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poinformował, że w Biurze Rady Miasta oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta dostępny był do wglądu projekt protokołu Nr
32/2017 z obrad XXXII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która odbyła się w dniu 22 czerwca
2017 roku, z którym to protokołem radni mogli się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi. Nie
zgłoszono uwag, poprawek lub uzupełnień.
- zmiany do porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poinformował, że wraz z zawiadomieniem o
obradach sesyjnych radni otrzymali porządek obrad XXXIII sesji Rady Miasta. Ponadto
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że w związku z wycofaniem projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach
pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej oraz projektu
uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku, zgodnie z § 53 Statutu Miasta Włocławek
wprowadzone zostały zmiany polegające na wykreśleniu ww. projektów uchwał. Aktualny porządek
obrad dla Państwa radnych rozłożony został na stołach.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z zapytaniem czy są ze strony radnych
propozycje zmian do przekazanego porządku obrad.
Głos zabrał radny Jarosław Hupało Przewodniczący Klubu radnych SLD, który złożył do
Przewodniczącego Rady Miasta wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXXIII sesji Rady Miasta punktu
nr 5 dotyczącego projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek.
Następnie o głos poprosił radny Jarosław Chmielewski, który odnosząc się do wniosku zgłoszonego
przez radnego Jarosława Hupało poinformował, że brak jest uzasadnienia dla tego wniosku ponadto
Pan radny stwierdził, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zgłoszono wniosek,
który spełnia wymagania formalne tzn. został podpisany przez ¼ ustawowego składu rady musi być

poddany pod głosowanie na najbliższej sesji rady, a zatem próba zdjęcia uchwały jest niezgodna z
prawem. W związku z tym Pan radny zaapelował o poddanie wniosku weryfikacji i jego
przeprocedowanie podczas obrad sesyjnych z wyłączeniem niezgodnych z prawem zabiegów SLD w
sprawie zdjęcia punktu z porządku obrad. W przypadku przegłosowania przez PO i SLD wniosku
zgłoszonego przez radnego Jarosława Hupało wówczas złożona zostanie skarga do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego w tej sprawie, a ponadto w przypadku zdjęcia tego punktu z porządku
obrad, w dniu dzisiejszym złożony zostanie wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miasta, z
jednym punktem porządku obrad, który dotyczyć będzie odwołania przewodniczącego Rady Miasta,
wówczas aby zmianie mógł ulec porządek obrad niezbędna jest zgoda wnioskodawcy, której nie
będzie. W związku z tym Pan radny zaapelował o poddanie się weryfikacji, gdyż prawdziwa cnota
krytyk się nie boi.
Radna Ewa Szczepańska wypowiadając się w imieniu Klubu Radnych PO poprosiła o 10 minutową
przerwę w obradach.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki przychylając się do prośby Pani radnej ogłosił
przerwę w obradach sesyjnych do godziny 925
Przerwa w obradach sesyjnych
Wznowienie obrad po przerwie

Po przerwie o głos poprosił radny Jarosław Hupało, który poinformował, że składa wniosek o
wycofanie uprzednio złożonego wniosku dotyczącego zdjęcia z porządku obrad punkt nr 5 w
sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta. Tak jak wnosił radny Chmielewski sytuacja
zostanie zweryfikowana podczas głosowania.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poinformował, że uwzględniając wniosek
Prezydenta Miasta wnosi o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych punktów i
zaproponował, aby w punkcie nr 13 procedować nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto
Włocławek na lata 2017-2021, w punkcie nr 19 nad projektem uchwały uchylającej uchwałę w
sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym natomiast w punkcie nr 20 nad projektem
uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym. Przewodniczący Rady Miasta
wyjaśnił, że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały opinie komisji stałych, zatem został spełniony
wymóg § 55 Statutu Miasta.
Ponadto Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zgłosić inne wnioski dotyczące
zmiany porządku obrad?
O głos poprosił radny Jarosław Chmielewski, który zapytał czy przedłożony radnym projekt uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym był procedowany przez Zespół ds.
nazewnictwa, jeżeli nie był to z jakiego powodu. Ponadto Pan radny zapytał z jakich powodów z tak
dużym opóźnieniem została dostarczona uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek Komisji Gospodarki
Miejskiej i Ochrony Środowiska tuż przed rozpoczęciem obrad, aby mogła zostać procedowana.
Pani Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych wyjaśniła,
że inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta w zakresie nazewnictwa nie musi być
procedowana przez Zespół ds. nazewnictwa ulic, placów i obiektów, taka procedura wymagana jest

w innych przypadkach. W związku z tym inicjatywa Prezydenta Miasta w tym zakresie nie była
analizowana przez ww. Zespół.
Radny Józef Mazierski odniósł się do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na
lata 2017-2021. Zdaniem Pana radnego paradoksem jest, aby dwa podmioty tj. Miejskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe zajmowały się
budową 40 mieszkań w ciągu roku. W obydwu podmiotach będą podwójne struktury organizacyjne:
dwa zarządu, dwie rady nadzorcze, nastąpi powielenie kompetencji. Zdaniem Pana radnego tego
rodzaju działania są zbyteczne i podraża koszty, ponadto Pan radny uważa, że tak ważny problem
powinien być przedyskutowany a w momencie, gdy uchwała zostaje wprowadzona krótko przed
rozpoczęciem obrad brak jest możliwości jej szczegółowego rozpatrzenia. W chwili obecnej Pan
radny jest przeciwny, aby temat ten był obecnie rozpatrywany i dziwi Pana radnego pośpiech Pana
Prezydenta Najberga, aby wprowadzić uchwałę pod obrady w dniu dzisiejszym.
Pan Jarosław Najberg Zastępca Prezydenta ds. gospodarki miejskiej wyjaśnił, że poprawka do
wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym jest konieczna dla sprawnego
funkcjonowania systemu. Pan Wiceprezydent wyraził swoje zdziwienie, że przedmówcy kwestionują
zasadność wprowadzenia uchwały, gdyż podczas obrad Komisji, która odbyła się przed sesją nikt z
jej członków nie był przeciwny uchwale i projekt uchwały uzyskał 100 procentowe poparcie. Z
medialnych wypowiedzi radnych wynika, że zależy radnym na tym, aby Włocławianie mieli jak
najwięcej mieszkań, a zatem nie należy w tym przeszkadzać, lecz pomagać. W związku z tym, że
radni podczas obrad Komisji zagłosowali za wprowadzeniem uchwały tak i teraz Pan Wiceprezydent
zwrócił się o rozszerzenie porządku obrad o wspomnianą uchwałę, natomiast w przypadku pytań i
wątpliwości Pan Wiceprezydent poprosił o zgłaszanie ich w punkcie merytorycznym, a nie w trakcie
procedowania nad rozszerzeniem porządku obrad sesyjnych.
Radny Janusz Dębczyński zaapelował do Prezydenta Miasta o wycofanie inicjatywy uchwałodawczej
dotyczącej nadania obecnej ul. 20 Stycznia nazwy ul. 20 Stycznia 1945 roku. Zdaniem Pana radnego
jest to pewnego rodzaju fortel ze strony Prezydenta pozwalający ominąć ustawę dekomunizacyjną
oraz zalecenia Wojewody. Tym bardziej dziwi fakt, że Prezydent Miasta jako historyk wbrew
opiniom historyków i wbrew przez siebie wygłaszanym opiniom, że nie będzie obchodów
wyzwolenia Włocławka przez Armię Czerwoną reprezentuje taka postawę.
Radny Rafał Sobolewski stwierdził, że powszechną praktyką i zasadą w samorządzie miasta jest, że
uchwały przesyłane są radnym co najmniej na 7 dni a nie na 7 minut przed planowanymi obradami
sesyjnymi Rady Miasta, gdyż na 7 minut przed sesją były kserowane wszystkie materiały. W związku
z tym dziwi Pana radnego sposób w jaki zaczyna współpracę Zastępca Prezydenta Miasta ds.
gospodarki miejskiej z Radą Miasta pouczając radnych, źle pracując samemu. Jeżeli Pan
Wiceprezydent uważa, że jest to dobry pomysł to należy go przygotować i wdrożyć w takim trybie
jaki jest przewidziany. W związku z tym, jeżeli są to istotne kwestie to Pan Wiceprezydent powinien
tak przygotować swój zakres pracy i podległy pion, aby dobrze przygotować się do przedkładanych
uchwał i dobrze przygotować pracę Rady Miasta. Zdaniem Pana radnego dosyłanie tak istotnych
uchwał na 7 minut przed sesją Rady Miasta jest niedopuszczalne.
Radna Olga Krut-Horonziak stwierdziła, że nie zna przyczyn odwołania poprzedniego
Wiceprezydenta Pana Jacka Wojciechowskiego i powołania nowej osoby na to stanowisko - Pana
Jarosława Najberga, ale z obserwacji wynika, że inauguracja Pana Najberga na sesji w dniu
dzisiejszym z Jego udziałem wypadła bardzo negatywnie. Jak mówił przedmówca radny Sobolewski
sprawa programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym nie jest błahym zadaniem, którego
podjął się Prezydent przy dość wstrzemięźliwym stanowisku Rady Miasta, biorąc pod uwagę
dokonania poprzednika przez 8 lat i prawie 3 letnie dokonania w tej kwestii obecnego Prezydenta

Miasta określając je jako zerowe budownictwo komunalne. W związku z tym ważność tego zadania
upoważniała do bardzo merytorycznego i skrupulatnego przedstawienia Radzie Miasta i
mieszkańcom zagadnienia, biorąc pod uwagę, że została powołana przez Radę Miasta spółka, której
powołaniu Pani radna była przeciwna i wyposażona została w budżet w wysokości ok. 7 mln. zł. A
zatem należą się informacje jakie nazwiska pojawiają się we władzach tej spółki oraz jakie przyczyny
towarzyszyły sprawnemu odwołaniu jak i powołaniu przez Prezydenta Miasta Wiceprezydentów.
Być może obecny Wiceprezydent został określony jako osoba bardziej sprawna do tegoż zadania. W
związku z tym przedłożona uchwała nie daje żadnej odpowiedzi, dlaczego dwie spółki i na
podstawie jakich uzgodnień będą realizowały tzw. budownictwo komunalne, które w luźnych
przekazach jest już karykaturą, a nie budownictwem komunalnym. Jeżeli zakłada się weryfikację i
klasyfikację osób będących na wieloletniej liście oczekujących na lokale komunalne to nie ma to nic
wspólnego z założeniami. Ponieważ wybierając osobę z listy według kryteriów i przyznając
mieszkanie, a następnie opuszczone mieszkania będą remontowane i wprowadzane będą na rynek
komercyjny pod wynajem to założenia takie powinny być jasno wyartykułowane, a nie zajęcie się
wyłącznie strukturami organizacyjnymi spółek i usadzaniem poszczególnych osób w radach
nadzorczych, zarządach itp.
Pani radna oczekuje, że Prezydent lub jego Zastępca zaprezentowali się merytorycznie a nie
pouczając radnych, których obowiązkiem jest zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi.
Radny Józef Mazierski wyraził ubolewanie, że na pierwszej sesji obecny Zastępca Prezydenta Miasta
poucza Pana radnego. Pan radny stwierdził, że gdyby on był Prezydentem to przedmiotowe
zagadnienie wprowadziłby w normalnym trybie, pod obrady Rady Miasta, a nie w sposób jak to
zostało zrobione.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki wyjaśnił, że MTBS w przedmiotowej uchwale
funkcjonował do dzisiaj i jest to rozszerzenie zapisu o MBM spółce o której Rada Miasta wcześniej
zadecydowała. Jest to zabieg porządkujący politykę mieszkaniową.
Radny Andrzej Pałucki stwierdził, że trwa procedowanie nad punktem dotyczącym wprowadzenia
lub niewprowadzenia nowego podmiotu do całej struktury budownictwa mieszkaniowego, którą to
strukturę już wcześniej ustalono. Podejmując poprzednią uchwałę nie było jeszcze MDM w związku
z tym nie można było tego podmiotu wprowadzić. Pan radny zgadza się z tym, że gdyby
analizowano dokumenty i myślano z wyprzedzeniem zastosowana byłaby normalna procedura.
Natomiast obecne działanie nie powoduje zakłócenia porządku w mieście i nie można byłoby
zapanować nad materią w kilkanaście minut, tym bardziej, że obradowała Komisja Gospodarki,
która pozytywnie odniosła się do uchwały. Pan radny zgadza się także w wielu punktach z Panią
radną Olgą Krut-Horonziak, co nieczęsto się zdarza, że istotnym elementem jest skodyfikowanie
zasad jakie będą obowiązywać nowy system budownictwa mieszkaniowego. Jednocześnie Pan
radny przypomniał, że wpisuje się to w rządowy Program Mieszkanie +, ponieważ samorząd będzie
korzystał ze środków zewnętrznych w tym, ze środków BGK, który jest bankiem pilotującym to
przedsięwzięcie. Biorąc pod uwagę w większości zasadne krytyczne uwagi sygnalizuje się osobom
które zawodowo się tym zajmują, jak należy postępować, aby nie budzić dalszych wątpliwości
należy przyjąć przedłożone rozwiązanie, które pozwoli na dynamiczniejsze wprowadzenie programu
do realizacji.
Radny Jarosław Chmielewski nawiązując do uchwały o której jest mowa wyjaśnił, że większość
radnych nie kwestionuje uchwały jako takiej, lecz krytykuje tryb jej wprowadzenia pod obrady Rady
Miasta, pomimo, że jest to uchwała porządkująca to tym bardziej należało ją zgłosić w
przewidzianym trybie i obecnie nie byłoby dyskusji na ten temat i potrzeby rozszerzania porządku
obrad. Tym bardziej, że termin sesji był znany i należało to wcześniej przeprowadzić, podobnie było

w roku ubiegłym, kiedy Rada Miasta specjalnie została zwołana w miesiącu lipcu i obradowała nad
uchwałami śmieciowymi, ponieważ służby Prezydenta zapomniały o pewnych sprawach. W związku
z tym Pan radny zaapelował do Prezydenta Miasta, aby wpłynął na swoje służby by pamiętały jakie
zagadnienia są ważne dla miasta.
Wobec braku innych zgłoszeń zmian do porządku obrad sesyjnych Przewodniczący Rady Miasta
radny Krzysztof Kukucki poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad w punkcie nr 13 o
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za rozszerzeniem porządku obrad
o ww. projekt uchwały opowiedziało się 21 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 2 głosach
wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie głosowania porządek obrad uległ
rozszerzeniu o punkt dotyczący ww. projektu uchwały.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poddał pod
głosowanie rozszerzenie porządku obrad w punkcie nr 19 o projekt uchwały uchylającej uchwałę w
sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 24 radnych za rozszerzeniem porządku obrad
o ww. projekt uchwały opowiedziało się 15 radnych przy 6 głosach przeciwnych oraz 3 głosach
wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie głosowania porządek obrad uległ
rozszerzeniu o punkt dotyczący ww. projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad w
punkcie nr 20 o projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym.
W wyniku reasumpcji głosowania przeprowadzonego z udziałem 24 radnych za rozszerzeniem
porządku obrad o ww. projekt uchwały opowiedziało się 12 radnych przy 10 głosach przeciwnych
oraz 2 głosach wstrzymujących się.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania
uchwała nie będzie procedowana podczas obrad XXXIII sesji Rady Miasta.
Po przeprowadzeniu procedury głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki
poinformował, że porządek obrad sesyjnych uległ zmianie w związku z jego rozszerzeniem o
przegłosowane projekty uchwał.
Ad. 2
Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski przedstawił Radzie Miasta informację z działalności miasta
w okresie międzysesyjnym, która obejmuje okres od dnia 22 czerwca br. do dnia 28 sierpnia br. i
przedstawia się następująco:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto 20 umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, w tym m.in.: - umowę na
budowę, rozbudowę, adaptację pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych
(14-stki); - umowę na termomodernizację budynków oświatowych; - umowę na przebudowę i
rozbudowę basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji; - umowy na wykonanie placów zabaw oraz budowę
chodnika w obrębie ul. Dziewińskiej; - umowę na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na
osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych. W toku są kolejne postępowania, m.in. na

zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Wiejską – Zbiegniewskiej – Konopnickiej– etap I:
wybrano już ofertę najkorzystniejszą, a na 31 sierpnia planowane jest zawarcie umowy.
- ponadto wydano Zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zarządzenie realizuje uchwałę Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta oraz
Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2017 w sprawie wdrożenia zaleceń audytu wewnętrznego pn.:
„Realizacja zamówienia do 30 000 euro”.
Wydział Inwestycji koordynuje zadania inwestycyjne z różnym stopniem zaawansowania realizacji.
Ponadto wydział na bieżąco wykonuje działania związane z przeglądami gwarancyjnymi, podejmuje
działania związane z usuwaniem awarii oraz zleca przewidziane w ramach zadań inwestycyjnych
opracowania dokumentacji.
W zakresie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego m.in.:
- w ramach realizacji zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna” w miesiącach czerwcu i lipcu
udzielono łącznie 271 porad; natomiast w ramach Programu „Karta Dużej Rodziny” w okresie od 22
czerwca przyjęto 21 wniosków o wydanie Karty.
- 5 lipca zawarto umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy o dofinansowanie
programu polityki zdrowotnej pn. „program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) miasta Włocławek” na kwotę 32 000 zł.
W zakresie działalności Wydziału Gospodarki Miejskiej m.in.:
- zlecono Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg 34 tereny do uporządkowania.
- dokonano zakupu 74 sztuk koszy ulicznych na kwotę 29.945,58 zł (brutto).
- zawarto umowę dotyczącą dystrybucji biletów MPK z firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie.
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu „Włocławek
zawodowo”
- przekazano Zespołowi Szkół Elektrycznych i Zespołowi Szkół Ogólnokształcących po 30.000 zł na
zakup pracowni komputerowych.
W zakresie działań Wydziału Środowiska:
- kontynuowane są prace w sprawie projektu dotyczącego Miejskich Planów Adaptacji do zmian
klimatu; w toku jest II etap procedury dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w omawianym okresie należało
m.in.:
- przygotowanie i koordynacja Dni Włocławka 2017 oraz Jarmarku Włocławskiego.
- przygotowanie i udział w obchodach świąt państwowych.
- koordynacja imprez w ramach „Letniego Bulwaru” przygotowanego przez miejskie instytucje
kultury.
- przeprowadzenie procedury Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2017 - etap
weryfikacji propozycji i rozpoczęcie głosowania.
W zakresie działań Wydziału Rozwoju m.in.:
- 30 czerwca w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej do Ministerstwa
Sportu i Turystyki złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.” Przebudowa i
rozbudowa basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chopina 10 we Włocławku”. Wnioskowana
wysokość dotacji wynosi 3 473 068 zł.

- w terminie do 11 sierpnia złożone zostały dokumenty do Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia dla
projektu pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza
we Włocławku” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.
- w zakresie rewitalizacji rozpoczęły się prace nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Włocławek, a 1 sierpnia ogłoszony został Konkurs na wsparcie projektów lokalnych
realizowanych na obszarze rewitalizacji w Mieście Włocławek.
W okresie międzysesyjnym Biuro Sportu i Turystyki m.in. prowadziło działania koordynujące i
informacyjne dotyczące obchodów Roku Rzeki Wisły. W naszym mieście z tej okazji od czerwca do
października odbywa się kilkanaście wydarzeń, w większości przy wsparciu samorządu Włocławka.
Największym przedsięwzięciem był, organizowany po raz pierwszy w Polsce, Festiwal Wisły
odbywający się we Włocławku w dniach 12 – 13 sierpnia, koordynowano działania dotyczące
obchodów Roku Rzeki Wisły. W naszym mieście z tej okazji od czerwca do października odbędzie się
kilkanaście wydarzeń, w większości przy wsparciu samorządu Włocławka, w tym Festiwal Wisły w
dniach 12 – 13 sierpnia. Szczegółowe informacje o wydarzeniach zamieszczone są na stronie
internetowej Urzędu Miasta.
W dyskusji nad przedstawioną informacją udział wzięli:
Radny Jarosław Chmielewski w swojej wypowiedzi zapytał o wyjaśnienie kilku kwestii jak złożenie
wniosku do Ministerstwa w sprawie dofinansowania basenu miejskiego, dla przypomnienia Pan
radny zwrócił uwagę, że w roku ubiegłym można było ubiegać się o środki w wysokości 4 mln. zł.,
gdyby było sprawnie przeprowadzone postepowanie w tej sprawie. Natomiast obecnie można
byłoby ubiegać się o środki na inne cele sportowe. Pan radny zwrócił się do Prezydenta o
wyjaśnienie braku skutecznych działań ze strony organu nadzoru, aby zapobiec wypłacie ok. 120
tyś. zł. prezesom spółek miejskich tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Powoływanie się na konferencji prasowej przez Prezydenta miasta na art. 210 Kodeksu spółek
handlowych jak i ustawę, jest nieporozumieniem, ponieważ właśnie ta ustawa dała wcześniej
możliwości, aby Prezydent Miasta mógł nakazać prezesom spółek wykorzystanie zaległych urlopów
zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto Prezydent wspomniał, że są to zaszłości po
poprzedniku w przypadku prezesa MZOZ. Jak zauważył Pan radny kadencja obecnej władzy trwa od
2014 roku, a zatem urlop za rok 2013 niewykorzystany przez prezesa spółki był w gestii obecnego
Prezydenta Miasta, a zatem Pan radny poprosił o nie zrzucanie odpowiedzialności na
poprzedników, natomiast przy odpowiednim nadzorze środki w wysokości 120 tyś. zł. mogły zostać
przeznaczone na inny cel. Natomiast zgodnie z art. 291 Kodeksu cywilnego urlop niewykorzystany w
odpowiednim terminie ulega przedawnieniu. W związku z tym, jeżeli były zaszłości urlopowe
powyżej 3 lat to oznacza, że ekwiwalent wypłacono niezgodnie z prawem. Pan radny poprosił
Prezydenta Miasta o szczegółowe poinformowanie opinii publicznej o tej sprawie, która zdaniem
Pana radnego jest skandalem, a tego rodzaju sytuacja nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, że
Prezydent posiadał wiedzę w tej sprawie od miesiąca czerwca 2016 roku, że będą zmiany także
zmiany umów o prace z prezesami spółek co pozwalało, aby urlopy wypoczynkowe były przez nich
wykorzystane. Kolejną sprawą jaką poruszył Pan radny była sytuacja związana z obiecywanym
wielokrotnie grzebowiskiem dla zwierząt. Pomimo wielu pytań Pana radnego i obietnic ze strony
Prezydenta Miasta do chwili nic się w tej sprawie nie dzieje, a mieszkańcy czekają na realizację
złożonych deklaracji w tej sprawie. Być może nowy Wiceprezydent Pan Jarosław Najberg wypowie
się na ten temat i będzie lepiej zorientowany na jakim etapie jest realizacja tego zadania. Pan radny
zapytał także o wyjaśnienie przyczyn, dlaczego samorząd nie wnioskował do Ministerstwa o
uruchomienie środków z rezerwy tzw. 0,4% w celu doposażenia placówek oświatowych w związku z

reformą oświaty. Miasto Włocławek jako jedno z niewielu miast nie aplikowało o pozyskanie tych
środków natomiast Pan Prezydent w wypowiedziach medialnych informuje społeczeństwo, że
reforma oświaty jest bardzo kosztowna dla samorządu, przy czym sam rezygnuje z pozyskania
dodatkowych funduszy przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, jest to kolejny skandal jaki
można zaobserwować w działaniach włodarza miasta. W związku z tym Pan radny poprosił o
podanie przez Prezydenta wysokości kosztów reformy w mieście, ponieważ są podawane różne
wyliczenia. Pan radny przypomniał Panu Prezydentowi, że 3,3 mln. zł. to wysokość dodatkowych
środków, które miasto otrzymało dla tzw. 6 – latków oraz 1,4 mln. zł. z tytułu waloryzacji co czyni
łącznie 4, 7 mln. zł. dodatkowych środków. Pan radny wniósł o podanie przez władze miasta
społeczeństwu faktycznych kosztów reformy oświaty bez zbędnej demagogii i wprowadzania w
błąd. Wracając jeszcze do sprawy urlopów Pan radny poprosił Prezydenta Miasta, aby w roku
przyszłym nie powtórzyła się obecna sytuacji i aby miasto nie musiało ponosić dodatkowych
kosztów z tytułu wypłaty zaległych urlopów Prezydentowi Miasta i Jego Zastępcom. Jak zatem
wygląda sprawa zaległych urlopów zarządu miasta.
Radny Andrzej Pałucki wyraził zadowolenie, że zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego i
Przewodniczący Rady Miasta wyśle na kurs podstaw rachunkowych sekretarzy obrad liczących
głosy.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że nie myli się ten, ko nic nie robi.
Kontynuując swoją wypowiedź radny Andrzej Pałucki nawiązując do wystąpienia Przewodniczącego
Klubu radnych PIS stwierdził, że Pan radny pomylił się obarczając Pana Prezydenta Marka
Wojtkowskiego błędem popełnionym przy wypłacie ekwiwalentów za zaległe urlopy
wypoczynkowe. Pan radny wyjaśnił, że po wywiadzie udzielonym przez Prezydenta Miasta
dowiedział się, że za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest poprzedni Prezydent, czyli Andrzej Pałucki.
Pan Prezydent w końcówce 3 roku kadencji nie zdążył jeszcze pracować na własny rachunek, a
ciągle pracuje na ujemny rachunek swojego poprzednika. Z wywiadu wynikało jak usłyszał Pan
radny, że należności za 3 lata z tego ostatnie za 2014 rok obciążają poprzednika, czyli Andrzeja
Pałuckiego. W związku z tym Pan radny przypomniał, że w roku 2014 z początkiem grudnia zmienił
się Prezydent Miasta natomiast urlopy wykorzystywało się według ówczesnych przepisów do końca
marca roku następnego. Pan radny zasugerował, że przepisy należy czytać ze zrozumieniem.
Okazuje się również, że w poprzedniej kadencji spółki miejskie generowały duże koszty natomiast w
tej kadencji są tańsze w utrzymaniu, ponieważ ubyło członków zarządu, lecz Prezydent nie
poinformował, ilu przybyło prokurentów i dyrektorów, a także o ile wzrosły etaty urzędnicze w
obecnej kadencji w stosunku do poprzedniej w spółkach w których miasto jest 100 procentowym
właścicielem. Jak zauważył Pan radny Pan Prezydent ma zwyczaj czytania tekstów bez zrozumienia,
wiele osób to robi, lecz Pan radny nie spodziewał się, że dotyczy to również osób z tytułem doktora.
Pan radny złożył ponad 60 interpelacji z czego w ponad 90% odpowiedź była nie na temat. Dla
przykładu Pan radny podał, że napisał do Prezydenta interpelację, iż na jednej z ulic miasta zapadła
się studzienka, natomiast w odpowiedzi informuje się Pana radnego, że są robione przeglądy
bieżące przez MZUKID, a remont kapitalny będzie zaplanowany na rok przyszły, efekt jest taki, że
studzienka do chwili obecnej jest zarwana. Kolejnym przykładem jaki przytoczył Pan radny była
interpelacja, w której zwracał On uwagę, że nie kosi się trawy we wskazanym miejscu, która jest już
bardzo wysoka natomiast w specyfikacji jest zapis, że powinna być skoszona przy wysokości 10 cm.
W odpowiedzi Prezydent wyjaśnia, że kosi się trawę w miarę potrzeb. W związku z tym zbędna jest
specyfikacja, którą podpisał Prezydent, gdyż koszenie jest uznaniowe. Pan Prezydent obiecywał w
swojej kampanii wyborczej, że Włocławek będzie zielonym miastem, ale nie zaniedbanym i
zarośniętym z powodu niewykonywania należycie prac pielęgnacyjnych i porządkujących tereny
zielone, w tym również studzienki ściekowe z których wyrastają krzaki, co w przypadku powodzi lub

ulewnych opadów stanowi zagrożenie zalaniem. Pan radny zwracał na to uwagę wielokrotnie w
swoich interpelacjach, otrzymując zawsze odpowiedź, że studzienki są oczyszczane w miarę
potrzeb. Następnie Pan radny zwrócił uwagę, że pojemniki do frakcji mokrej są myte wewnątrz
natomiast nie są czyszczone z zewnątrz. W odpowiedzi Pan radny otrzymał opis, kto wygrał przetarg
na opróżnianie pojemników tj. „Saniko” oraz że pojemniki myte są wewnątrz. Jest to kolejny
przykład czytania bez zrozumienia z tym, że tym razem odpowiedź na interpelacje podpisała Pani dr
Barbara Moraczewska Zastępca Prezydenta. Pan radny zaczyna mieć przekonanie, że niekoniecznie
wykształcenie decyduje o tym czy czyta się tekst ze zrozumieniem czy też bez zrozumienia. Ponadto
przy odpowiedzi na interpelacje okazuje się, że pewne prace wykonywane są przez inny podmiot niż
wskazany w odpowiedzi przez Pana Prezydenta. Jest to podwykonawca, którego Komisja Rewizyjna
wskazała, że nie wywiązuje się z umowy zawartej bez przetargu na ok. 900 tyś. zł. nie wywiązuje się
ze swoich obowiązków i nic się w tej sprawie nie dzieje. Po sygnale od Komisji Rewizyjnej powinny
zostać podjęte odpowiednie działania w tej sprawie. Pan Prezydent odpowiada, że prace wykonuje
„Saniko”, choć robi to w ramach „Saniko” podmiot, który z 343 posesji wywiózł do końca ubiegłego
tygodnia 4 pojemniki śmieci na wysypisko w Machnaczu, gdzie się zatem podziewają śmieci z tych
posesji. A zatem uprzywilejowany podmiot biorący duże środki z budżetu dostaje kolejne środki bez
przetargu i wywozi śmieci w nieznane okolice. Pan radny zaapelował do Prezydenta o czytanie ze
zrozumieniem i reagował na sygnały kierowane w interpelacjach przez radnych, ponieważ nie są to
złośliwości, lecz jest to chęć wskazania jakie są niedostatki w pewnych dziedzinach funkcjonowania
miasta. Pan radny zwrócił też uwagę, że ostatni kataklizm, który dotknął również województwo
kujawsko-pomorskie był niebezpieczny i gdyby dotyczył miasta Włocławka to miasto nie byłoby w
stanie sobie z tym poradzić, lecz nie jest to krytyka pod adresem odpowiednich służb, dla których
Pan radny jest pełen uznania, lecz Pan radny ma zastrzeżenia do dotychczasowych struktur i
sposobów organizacji, które nie będą wystarczające w sytuacjach nagłego zagrożenia na dużym
obszarze. W związku z tym w dniu dzisiejszym Pan radny złoży w tej sprawie interpelację do
Prezydenta Miasta dotyczącą usprawnienia oraz rozbudowania tych struktur z nadzieją, że tym
razem Pan Prezydent przeczyta ją ze zrozumieniem i chęcią wdrożenia.
Radny Janusz Dębczyński odnosząc się do wniosku Pana Prezydenta w sprawie zdjęcia z porządku
obrad Sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i
opłaty manipulacyjnej, zapytał, czy ten projekt uchwały został zdjęty definitywnie czy chwilowo i co
było przyczyną jego zdjęcia, czy to nonszalancja ze strony Pana Prezydenta jako strony kierującej
urzędem, bo Pan radny jako szef związku zawodowego po raz drugi otrzymał zawiadomienie i
projekt uchwały do konsultacji w ostatniej chwili, a zgodnie z ustawą o związkach zawodowych
art.19 ust.2 związek zawodowy reprezentatywny ma 30 dni na wyrażenie opinii. W przekonaniu
Pana radnego ta uchwała jest potrzebna i pożyteczna zarówno dla miasta, jak i ościennych gmin, ale
tryb jej konsultacji musi być procedowany zgodnie z obowiązującymi terminami. Pan radny
stwierdził, że czasami są rzeczy nadzwyczajne, które wymagają też nadzwyczajnych rozwiązań, ale w
tym przypadku uważa, że było odpowiednio dużo czasu, aby tę sprawę przeprowadzić i
przekonsultować przed wakacjami. Zdaniem Pana radnego sprawa była łatwa do rozwiązania,
natomiast błąd tkwi w tejże nonszalancji ze strony Urzędu, kierowanym przez Pana Prezydenta.
Drugą kwestią poruszoną przez Pana radnego było niepotrzebne wzbudzanie emocji wśród
mieszkańców przez Pana Prezydenta w sprawie ul. Filtrowej i ul. Zachodniej. W przypadku ulicy
Filtrowej, gdzie podczas konsultacji w miesiącu czerwcu, w sprawie projektu przedłużenia ulicy
Brzezinowej do połączenia z ulicą Kruszyńską w celu stworzenia alternatywnej drogi dla Michelina w
przypadkach kryzysowych oraz odciążeniu Al. Jana Pawła II, to na tych konsultacjach, gdzie była

reprezentatywna grupa osób, bo byli przedstawiciele Urzędu: Pan Prezydent, Pani Wiceprezydent,
pracownicy Wydziału Inwestycji, projektanci oraz zainteresowani radni łącznie z Panem
Przewodniczącym stwierdzono, iż wariantem najgorszym z możliwych byłoby połączenie z ulicą
Filtrową, ponieważ przejście po starych gliniankach jest trudne, praktycznie na granicy strefy
zakazanej związanej z pozyskiwaniem wody dla mieszkańców. Zdaniem Pana radnego wbrew tym
konsultacjom, podejmując publicznie zapowiedź takiej decyzji, Pan Prezydent wzbudza
niepotrzebne emocje, narażając miasto na poważne perturbacje. Konsultacje z mieszkańcami
powinny być prowadzone w taki sposób, żeby były najkorzystniejsze dla miasta Włocławka pod
względem finansowym, społecznym i nie kolidowały z ochroną środowiska. W dalszej części
wypowiedzi Pan radny odniósł się do ulicy Zachodniej stwierdzając, że tak karygodnie i wolno
prowadzonej inwestycji, to w historii miasta Włocławka jeszcze nie było. Zrobiono zaledwie krótki
odcinek ulicy, bez warstwy wiążącej i warstwy bitumicznej, na odcinku od Jana Pawła II rozkopane
są fragmenty ulicy. Pan radny będzie dalej pytał w interpelacjach o tę ulicę i chciałby jeszcze dzisiaj
otrzymać odpowiedzieć, czy te prace nabiorą przyspieszenia i czy jest to zgodne z harmonogramem,
ponieważ jest to marnotrawienie czasu, pieniędzy oraz utrudnienie dla mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kukucki przypomniał, że w tym punkcie obrad dotyczącym
Informacji Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym, prosi o wypowiedzi,
które dotyczą tej informacji, jednocześnie Pan Przewodniczący poinformował, że spotkanie
Prezydenta z radnymi w sprawie ulicy Filtrowej ustalono na dzień 30 sierpnia br. na godz. 10, sala
nr. 4 i w związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych radnych do udziału w
spotkaniu i do rozmów na temat najlepszego przebiegu alternatywnej drogi dla Alei Jana Pawła II.
Radny Józef Mazierski zwracając się do Pana Prezydenta poinformował, że w miesiącu czerwcu
podczas dyskusji nad Informacją Pana Prezydenta, poprosił o rozważenie zamieszczenia w
Biuletynie Informacji Publicznej podsumowania wyników spotkań z mieszkańcami. Pan radny
sprawdzał w piątek zakładkę pod nazwą „Dane publiczne”, ale niestety żadnej informacji nie było.
Ponadto jest to okres przed uchwaleniem budżetu miasta na 2018 rok i w związku z tym postulaty
mieszkańców i ich realizacja, powinny być uwzględnione w budżecie. Pomimo zapewnień na
poprzedniej sesji o słuszności wniosku Pana radnego i opublikowaniu postulatów, niestety w ww
zakładce nie ukazały się. W związku z powyższym Pan radny prosi jeszcze raz Pana Prezydenta o
umieszczeniu tych postulatów w Biuletynie Informacji Publicznej. W dalszej części wypowiedzi Pan
radny odniósł się do przedstawionego w Informacji wydanego Zarządzenia w sprawie realizacji
zamówienia do 30 000 euro i w związku z tym zapytał, kiedy nastąpi publikacja w Biuletynie
Informacji Publicznej małych zamówień publicznych do 30 000 euro, ich wyników i kwoty oraz
zapytał czy jednostki budżetowe miasta Włocławka, które będą udzielały zamówień do 30 000 euro
będą również publikowały na swoich stronach internetowych takie informacje. Pan radny w
ostatnim pytaniu poprosił Pana Prezydenta o weryfikację swojej decyzji w sprawie remontu
chodnika przy ul. Mazowieckiej, ponieważ Pan radny przypomniał, że wcześniej były zapewnienia i
przez Pana Prezydenta - pismo z marca br., oraz na Komisji Budżetu 23 maja przez Panią
Wiceprezydent Magdalenę Korpolak-Komorowską i Panią Dyrektor MZUKiD o wyremontowaniu
chodnika. Natomiast w ubiegłym tygodniu Pan radny dowiedział się, że remont tego chodnika został
ujęty w budżecie na 2018 i jest zaskoczony zaistniałą sytuacją, ponieważ na bieżąco informował
mieszkańców o przebiegu rozmów i realizacji zadania w bieżącym roku kalendarzowym.
Radny Krzysztof Kowalski odniósł się do pierwszego spotkania tzw. „Forum białej róży”, które
odbyło się w miesiącu lipcu, skupiające osoby i organizacje przeciwstawiające się działaniom PiS, a
w konsekwencji obalenie legalnie wybranej władzy. Pan radny zwracając się do Pana Prezydenta,

wówczas posła, nawiązał do protestów zorganizowanych przez NSZZ Solidarność przed Sejmem w
maju 2012 roku w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego przez PO i PSL i słów
urzędującego wówczas Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego skierowanych do
protestujących, określając „akty związkowców blokujących Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako
nieprawdopodobnie groźne dla demokracji i nazywając je ciosem w serce demokracji”, Pan radny
zacytował kolejną wypowiedź Prezydenta Komorowskiego :” W moim przekonaniu przekraczając
prawo organizatorzy ostentacyjnie zablokowali jeden z istotnych elementów państwa polskiego,
pomijając fakt, że w środku był Premier i Ministrowie to jest przekroczenie zasady prawa. Na
demonstracji nie należy anarchizować życia politycznego”. W związku z powyższym Pan radny
zapytał Pana Prezydenta w jakim charakterze uczestniczył w tym spotkaniu oraz czy reprezentował
wszystkich mieszkańców Włocławka, czy tylko tych, którzy działając na granicy prawa występują
przeciwko legalnie wybranej władzy. W kolejnym pytaniu Pan radny zapytał Pana Prezydenta, czy
nie czas, aby odłożyć legitymację partyjną i przez ten rok ostatniej kadencji, która pozostała, zrobić
coś pożytecznego dla miasta Włocławka. Pan radny kontynuując swoją wypowiedź, powrócił do
kwestii konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli we Włocławku, stwierdzając, że po
konkursach, które odbyły się pod koniec kwietnia, Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ Solidarność we Włocławku, zwróciła się do
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uchylenie Zarządzenia nr 78/2013 Prezydenta Miasta
Włocławka z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i placówek,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Wojewoda Kujawsko-pomorski
Rozstrzygnięciem nadzorczym nr 64/2017 orzekł o nieważności Zarządzenia nr 78/2013 Prezydenta
Miasta z dnia 13 kwietnia 2017 roku w ww sprawie. W obszernym uzasadnieniu Wojewoda
przytoczył, że zastrzeżenie organu nadzoru budził skład komisji konkursowych w świetle art. 36a
ustawy o systemie oświaty. Z pisma Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej wynikało, że w składach wszystkich komisji konkursowych
organ prowadzący wprowadził nadreprezentację jednej z central związkowych, form związków
zawodowych reprezentowanych w rozumieniu ustawy o dialogu społecznym. Ponadto Komisja
Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Szkolnictwa Wyższego uznała, że władze forum Związków
Zawodowych deklarowały Ministerstwu Edukacji Narodowej, że do składów komisji konkursowych
na dyrektorów szkół będą desygnować po jednym swoim przedstawicielu. W związku z powyższym
Pan radny zapytał Pana Prezydenta, czy mając wiedzę, że Solidarność zwróciła się do Wojewody o
uchylenie Zarządzenia, powołujące skład komisji, wydał nowe Zarządzenie nr. 131/2017 w sprawie
zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, czy zapewnił środki w budżecie na
odszkodowanie dla tych dyrektorów, którzy zdaniem Wojewody zostali wyłonieni przez komisję
konkursową, co do której składu są poważne wątpliwości i czy Pan Prezydent odwołał się od decyzji
Wojewody i jaki jest obecnie status tego odwołania. Ponadto Pan radny odniósł się do częstych
wypowiedzi Pana Prezydenta w sprawie reformy oświaty i związanej z nią kosztami podając przy
tym różne kwoty 8mln., 10mln, a ostatnio 5mln. Pan radny ma nadzieję, że te kwoty podawane
zostały po przeprowadzonej, głębokiej analizie kosztów związanych z tą reformą i w związku z
powyższym Pan radny prosi o wskazanie radnym i mieszkańcom źródłowych materiałów, z których
ww liczby wynikają oraz chciałby wiedzieć czy wszystkie szkoły w przededniu rozpoczynającego się
roku szkolnego są przygotowane do rozpoczęcia roku. Czy dzieci i młodzież będą miały optymalne i
bezpieczne warunki do rozpoczęcia roku, a konkretnie czy wszystkie remonty prowadzone we
włocławskich szkołach zostały zakończone i czy przypadkiem nie jest tak, że samorząd kosztem
reformy chciałby pokryć swoje niedoszacowanie oświaty w mijającej kadencji. Kontynuując swoją
wypowiedź, Pan radny odniósł się do alternatywnej drogi łączącej Osiedle Michelin z Centrum

Miasta, twierdząc, że takie połączenie owszem jest potrzebne, ale istnieją wątpliwości czy
proponowane rozwiązania przez Pana Prezydenta są rozwiązaniami optymalnymi. Pan radny
chciałby wiedzieć czy w związku z powstaniem tej inwestycji były prowadzone konsultacje
społeczne dotyczące przebiegu tej drogi i czy ujęto w budżecie miasta koszty odszkodowania za
wyburzenie domów, koszty związane z rekultywacją terenu po byłej cegielni oraz koszty związane z
wykupem terenu od osób prywatnych.
Pan Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę Panu radnemu, że mówił już o spotkaniu, które
odbędzie w tej sprawie i wtedy będzie można zadawać pytania, a teraz przypomina o konieczności
mówienia na temat punktu, który jest omawiany.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan radny Krzysztof Kowalski zapytał Pana Prezydenta czy
miasto nadal będzie wspierało włocławską koszykówkę pomimo przegranej Anwilu w ćwierćfinale i
jego rozczarowaniu wynikiem, radny przypomniał jednak Panu Prezydentowi, że wierni kibice
każdej drużyny trzymają się hasła „Dumni ze zwycięstwa, wierni po porażce” ale Panu Prezydentowi
wiary w tę drużynę chyba zabrakło.
Radna Mariola Gawłowska w swojej wypowiedzi odniosła się do problemów na ulicy Grodzkiej
informując Pana Prezydenta o słabej organizacji ruchu, nieładzie, porzuconych kamieniach,
ubytkach w drodze tzw. dziurach w pasie jezdni, gdzie przejeżdżają samochody i przewróconych
pachołkach. Ponadto Pani radna dodała, że słabe oznakowanie pasa jezdni stanowi problem dla
osób spoza Włocławka i w związku z tym Pani radna skierowała pytanie do Pana Prezydenta czy
przewidywany jest nadzór na budowanym odcinku w celu przemieszczania się pojazdów i osób
pieszych, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo. W dalszej części wypowiedzi Pani radna
poinformowała, że na remontowanym odcinku ul. Grodzkiej, czyli pasie, który jest zamknięty i od
miesiąca nic się nie dzieje, zaczyna rosnąć trawa i zielsko. Natomiast na odcinku ulicy, gdzie odbywa
się ruch wahadłowy i światła decydują o ruchu wykonywane są jakieś prace i w związku z
powyższym Pani radna skierowała pytanie czy ruszy budowa odcinka ulicy Grodzkiej w miejscu,
gdzie odbywa się ruch wahadłowy i czy inwestycja budowy remontu ulicy Grodzkiej zostanie
wykonana w przewidywanym terminie.
Radny Jarosław Hupało zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta z pytaniem, czy nastąpiła
zmiana porządku obrad, bo to nie było głosowane, a interpelacje i zapytania są w tym punkcie. Pan
radny stwierdził, że jest to sprawozdanie Prezydenta, a wiele pytań skierowanych nie dotyczy tego
co przedstawił Pan Prezydent. W związku z zaistniałą sytuacją, zapytał Pana Prezydenta, w imieniu
nauczycieli pracujących w kształceniu specjalnym, o ustanowienie przez Gminę Miasto Włocławek
dodatku gminnego za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach dla tej grupy nauczycieli, ponieważ
w innych miastach taki dodatek do wynagrodzenia otrzymują.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kukucki ustosunkowując się do wypowiedzi swojego
poprzednika, stwierdził, że wszyscy radni są dorośli i doskonale rozumieją to co przekazuje. Pan
Przewodniczący dodał, że najpierw wprowadził punkt jaki będzie omawiany, a następnie o tym
przypomniał, a każdy już we własnym zakresie powinien się do tego dostosować bądź też nie. Jeśli
nie, to świadczy już o nim.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kukucki zapytał o basen Delfin, ponieważ nurtuje to
mieszkańców Włocławka, na jakim etapie remont się obecnie znajduje i czy rzeczywiste prace są
wykonywane na tym obiekcie i czy deklarowany przez Panią Prezydent termin 1 sierpnia 2018 roku
nie jest zagrożony, bo mieszkańcy czekają na jego otwarcie z niecierpliwością. Ponadto dodał, że
prawdopodobnie 1 września międzyosiedlowy basen nie zostanie uruchomiony tylko później, a więc
dostęp do miejskich pływalni jest symboliczny i w związku z powyższym prosi o informacje w tym
zakresie.

Głos zabrał Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski, który odnosząc się do wypowiedzi radnych,
wyjaśnił, że kwestia ekwiwalentu za urlop została już wyjaśniona i ma nadzieję, że Pan radny
Chmielewski jako Szef jednej z jednostek samorządowych jest wzorem do naśladowania i
rzeczywiście to co mówi, a Mu osobiście zarzuca, sam respektuje w jednostce, którą zarządza. Pan
Prezydent powiedział, że żadne prawo nie zostało złamane, a na wniosek Pana radnego w Urzędzie
pojawiła się Inspekcja Państwowej Izby Pracy i w związku z tym te kwestie zostaną wyjaśnione i
zapewnił, że ekwiwalenty zostały wypłacone zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ kończyła
się we wszystkich spółkach kadencja do 30 czerwca 2017 roku i należało te kwestie w sposób
jednoznaczny zakończyć. W poprzednim roku w czerwcu 2016 roku zmieniła się ustawa, która
zobligowała do zmiany formy zatrudnienia na prezesów spółek komunalnych i spółek Skarbu
Państwa. Pan Prezydent poprosił o niewprowadzanie radnych oraz opinii publicznej w błąd,
ponieważ z żadnej rezerwy nie zrezygnowano, jeśli chodzi o koszty reformy w zakresie edukacji,
ponieważ zostało skierowane odpowiednie pismo do Pani Minister domagając się refundacji
kosztów reformy. Koszty reformy edukacji we Włocławku są wyższe niż 5mln.zł., natomiast te kwoty
szacunkowe 8mln.zł., zostały policzone dokładnie, a koszty reformy we Włocławku wynoszą ponad
5mln.zł. i w związku z tym, że te kwoty nie zostały zapisane w budżecie miasta, Miasto zwróci się do
Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwrot poniesionych nakładów. Odpowiadając na pytania Pana
radnego, Pana Prezydenta Andrzeja Pałuckiego, Pan Prezydent sądził, że pewien etap relacji między
nimi jest już zamknięty i nie rozumie złośliwości zawartych w tych wypowiedziach, z którymi On nie
ma problemu, ale uważa, że pewna czystość relacji wymaga, żeby sobie w sposób ewidentny nie
ubliżać i czego On wcześniej nie robił. Dla Pana Prezydenta zrozumiałe jest, że Pan radny Pałucki
jest specjalistą w zakresie Zieleni Miejskiej, gdzie do niedawna był Dyrektorem i te kwestie bardzo
dobrze zna. Jeśli chodzi o kwestie tych wielu dziesiątek interpelacji złożonych przez Pana radnego,
Pan Prezydent nie będzie się wypowiadał, bo to czego niektóre z nich dotyczyły, mogłyby teraz Pana
radnego wprowadzić w zakłopotanie, a Pan Prezydent nie chce robić tego publicznie, ale ceni sobie
te interpelacje, które pokazują i pomagają w bieżącej pracy, jeśli rzeczywiście jest coś nie tak, a
chodzi o utrzymanie zieleni miejskiej, porządek i bezpieczeństwo w mieście, to bardzo chętnie
zostają przyjęte. O sytuacji nadzwyczajnej i przygotowaniu do tego miasta Pan Prezydent nie będzie
się wypowiadał, ponieważ, nie jest wróżbitą i nie potrafi na to w tej chwili odpowiedzieć, ale uważa,
że miasto poradziłoby sobie w stanie klęski nadzwyczajnej natomiast szczęściem jest, że miasto taka
sytuacja nie dotknęła. Pan Prezydent powiedział, że do pytania Pana radnego Dębczyńskiego o
wycofaniu projektu uchwały jeszcze wróci, natomiast odnosząc się do ul. Filtrowej, stwierdził, że
poszukuje najlepszego rozwiązania, a sama formuła drogi alternatywnej łączącej Michelin i miasto
powoduje, że poszukiwane jest rzeczywiście rozwiązanie alternatywne i może to być nie wygodne
dla niektórych mieszkańców ulic i rodzić dodatkowe koszty, ale miasto chce odciążyć dwa istniejące
ronda, które powodują zatory tzn. Rondo przy Biedronce i Rondo na Falbance. Prowadzone będą
rozmowy z radnymi oraz konsultacje społeczne z mieszkańcami w celu wypracowania jak
najlepszego rozwiązania, ale zapewne mieszkańcy niektórych ulic, niektórymi rozwiązaniami nie
będą zainteresowani. Odpowiadając na pytania Radnego Józefa Mazierskiego dotyczące spotkania z
mieszkańcami, Pan Prezydent potwierdził, że ma pełne opracowania i zostaną umieszczone na BIP.
Również zalecenia pokontrolne przedstawione przez Komisję Rewizyjną będą uwzględnione, Pan
Prezydent podziękował za te zalecenia, ponieważ są pomocne w pracy i od 1 stycznia 2018 roku
zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, tak
aby były w pełni, transparentne i przejrzyste. Na pytania Pana radnego Krzysztofa Kowalskiego
dotyczące polityki Pan Prezydent stwierdził, że nie będzie się wypowiadał, ponieważ ma określone
poglądy polityczne i jest członkiem określonej partii politycznej, natomiast nie eksponuje ich

publicznie jako Prezydent Miasta, a jeżeli coś robi to tylko, jako osoba prywatna i ma do tego
prawo, ponieważ w tym kraju jeszcze Mu nikt tego nie zabronił. Odnosząc się do konkursów, Pan
Prezydent wyjaśnił, uważając, że ta kwestia została już dostatecznie z komunikowana, posiada
zupełnie inną opinię niż związki zawodowe niektóre, które tę interpretację podważyły, posiada też
inną opinię niż Wojewoda, oczywiście od stanowiska Pana Wojewody zostało złożone odwołanie do
Sądu Administracyjnego. Pan Prezydent zapewnił Pana radnego, że wszystkie włocławskie szkoły
przygotowane są do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a Dyrektorzy szkół, którzy zostali
powołani w kwestionowanych konkursach pełnią już swoje obowiązki lub rozpoczną je z dniem 1
września. Zdaniem Pana Prezydenta wszystko zostało dopełnione, zrobione zgodnie z istniejącym
prawem, a w przypadku innej opinii zapewne Sąd będzie musiał się ustosunkować. Na pytania Pani
radnej Marioli Gawłowskiej, Pan Prezydent powiedział, że ma nadzieję, iż Pani radna widziała kiedyś
plac budowy i jak wygląda. Niestety, ale na placach budowy znajduje się gruz, znajdują się wykopy i
występują utrudnienia. Tak wygląda proces inwestycyjny na ulicy Grodzkiej, który został podjęty z
pełną świadomością na liczne prośby i apele mieszkańców, natomiast termin absolutnie nie jest
zagrożony.
Zastępca Prezydenta Miasta Pani Barbara Moraczewska udzielając odpowiedzi odniosła się do
wypowiedzi Pana radnego Chmielewskiego o nieskorzystaniu z rezerwy finansowej 0,4%, prosząc o
niewprowadzanie w błąd opinii publicznej i radnych, ponieważ Urząd Miasta zrobił wszystko ze
swojej strony, kierując pismo do posłów, Wojewody i Ministerstwa. Z tej rezerwy mogły tylko
skorzystać samorządy, w których gimnazja zostały przekształcone w szkoły podstawowe, a u nas
takiego przypadku nie było. Otrzymane środki w wysokości 700tys.zł. na reformę oświatową
odpowiednio podzielono, po 27tys.zł. otrzymały wszystkie zespoły, 75tys.zł. szkoły podstawowe.
Radna Mariola Gawłowska odpowiadając Panu Prezydentowi, powiedziała, że oczywiście wie jak
wygląda plac budowy, oczekiwała poważnej odpowiedzi, ale niestety się nie doczekała. Występuje
w imieniu mieszkańców i jeszcze raz prosi o zwiększenie nadzoru i bezpieczeństwa na ulicy
Grodzkiej.
Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Kukucki zaapelował do wszystkich radnych o skupieniu się na
meritum spraw, a sprawy personalne między sobą prosił zostawić na później.
Radny Józef Mazierski podziękował Panu Prezydentowi za udzieloną informację, ale jednak poprosił,
aby zamówienia poniżej 30 000 tys. euro, realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe
publikowane były jeszcze w tym roku, ponieważ zobowiązuje do tego uchwała Rady Miasta.
Ad. 3
Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2016 rok.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Krzysztof Rakowski Zastępca Naczelnika Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, który obszernie przedstawił raport o stanie
bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we
Włocławku. Pan Krzysztof Rakowski Zastępca Naczelnika szeroko przedstawił charakterystykę
przestępstw w województwie oraz w skali kraju z podziałem na rodzaje przestępstw oraz ich
wykrywalność. Omówił także wyniki pracy służb kryminalnych na terenie miasta i powiatu,
wykrywalność w wybranych kategoriach przestępstw oraz dynamikę wszczętych postepowań
przygotowawczych w mieście i powiecie. Przedstawione zostały również wyniki pracy służby
prewencyjnej. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji odniósł się do zagrożeń bezpieczeństwa w

ruchu drogowym, przyczyn i skutków. Przedstawiony został także stan kadrowy KMP we
Włocławku.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Informację z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2016 rok rozpatrzyła oraz pozytywnie
zaopiniowała Komisja Porządku Prawnego i Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie
Miasta Przewodnicząca Komisji radna Katarzyna Zarębska.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie omawianej
Informacji.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jacek Buława stwierdził, że z danych za rok ubiegły wynika, że Włocławek staje się miastem
coraz mniej bezpiecznym o czym świadczy przedstawiona dynamika wzrostu przestępstw ciężkich
takich jak pobicia, ciężki uszczerbek na zdrowiu jest to wzrost aż 42%, przestępstwa te popełniane
są na terenach nieobjętych dozorem. A zatem Pan radny zapytał czy w związku z takimi wynikami
podjęte zostały działania zmierzające do poprawy sytuacji i bezpieczeństwa mieszkańców.
Radny Józef Mazierski stwierdził, że przedmiotowy raport został przygotowany bardzo szczegółowo,
zapytał jednocześnie czy mieszkańcy Włocławka znają swoich dzielnicowych, do których mogą
zgłaszać problemy.
Radny Dariusz Jaworski odnosząc się do przedłożonego materiału stwierdził, że średnia krajowa
wykrywalności jest ok. 10% wyższa niż we Włocławku. A zatem czego brakuje, aby wykrywalność
przestępstw w naszym mieście była zbliżona do wykrywalności krajowej. Niemniej jednak Pan radny
wyraził podziękowania dla tegorocznego materiału, który został przedłożony Radzie Miasta, gdyż
jest on bardzo szczegółowy i zawiera wiele cennych informacji.
Pan Krzysztof Rakowski Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji we
Włocławku odnosząc się do zapytań radnych wyjaśnił, że w miejsca nie objęte monitoringiem
kierowana jest większa ilość patroli, ponadto czynione są starania, aby stworzyć możliwość objęcia
tych miejsc monitoringiem. Odnosząc się do spraw znajomości przez mieszkańców swoich
dzielnicowych Zastępca Naczelnika poinformował, że jest utworzona strona, na której
opublikowane są dane wszystkich dzielnicowych i każdy może się z tym zapoznać, przy czym obchód
dzielnicowych jest na poziomie większym niż średnia wojewódzka i wynosi ponad 60%. Wskazuje to,
iż dzielnicowy nie pozostaje urzędnikiem za biurkiem, W roku bieżącym były organizowane także
akcje „Poznaj swojego dzielnicowego” we wszystkich dzielnicach miasta, które były skierowane do
dorosłych i do dzieci. Odnosząc się do kwestii wykrywalności Pan Krzysztof Rakowski Zastępca
Naczelnika Wydziału Prewencji wyjaśnił, że jest to złożony problem, na który ma wpływ bardzo
wiele elementów, czynione są starania, aby poprawić statystyki w tym względzie podejmowanych
jest szereg działań mających doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa w wielu kategoriach.
Wobec wyczerpania zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie Informacji z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2016 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za przyjęciem projektu uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że ww. Informacja została
przyjęta przez Radę Miasta w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek
w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.
Informację przedstawił Pan Dariusz Kuligowski Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej we Włocławku informując o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta
Włocławek i Powiatu Włocławskiego w roku 2016. Pan Dariusz Kuligowski omówił m.in. działania
ratowniczo-gaśnicze, czynności kontrolno-rozpoznawcze podejmowane przez Straż Pożarną,
przedstawił charakterystykę zdarzeń jakie miały miejsce w roku 2016 oraz zapoznał Radę Miasta z
głównymi kierunkami działania KM PSP we Włocławku w roku 2017. Na zakończenie wypowiedzi
Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku poinformował, że w
celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji oraz koordynowania działań zachodzi pilna potrzeba
modernizacji platformy teleinformatycznej Miejskiego Stanowiska Kierowania , która jest
eksploatowana już 10 lat a także istnieje ciągła potrzeba szkolenia strażaków na specjalistycznych
kursach z zakresu ratownictwa wysokościowego, chemiczno-ekologicznego oraz ratownictwa
wodnego, zgodnie z wymogami określonymi przez Komendanta Głównego dla poszczególnych
typów specjalizacji oraz poziomu zagrożeń.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta
Przedmiotową Informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2016 rok rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Porządku
Prawnego i Publicznego. Opinię w powyższej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Komisji radna
Katarzyna Zarębska.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poinformował, że otwiera dyskusję na temat
procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie omawianej
Informacji.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie Informacji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Miasta
Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 24 radnych za przyjęciem projektu uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że ww. Informacja została
przyjęta przez Radę Miasta w przedłożonym brzmieniu.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
Przed rozpoczęciem procedowania nad ww. punktem porządku obrad głos zabrał radny Jarosław
Hupało, który poprosił w imieniu Klubu radnych SLD o 5 minutową przerwę w obradach po
dokonaniu czynności organizacyjnych.
W następnej kolejności Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki zwrócił się o zabranie
głosu przedstawiciela wnioskodawcy projektu uchwały.
Radny Jarosław Chmielewski wyjaśnił, że w czwartek przed Konwentem złożony został wniosek na
podstawie art. 19 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym w sprawie odwołania Przewodniczącego
Rady Miasta. Wniosek został złożony przez ¼ ustawowego składu Rady Miasta spełnia wszelkie
przesłanki i powinien zostać rozpatrzony na najbliższej sesji Rady Miasta. Zgodnie z orzecznictwem
przygotowaniem projektu uchwały w tej sprawie winien się zająć organ wykonawczy, czyli
Prezydenta Miasta. Niemniej jednak oprócz wniosku złożony został także przez wnioskodawców
projekt uchwały co czyni zadość wszelkim wymogom i pozwala procedować. Radny Jarosław
Chmielewski poinformował radnych, że proces odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady
przebiega dwuetapowo, pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym, a przeprowadzeniem
dalszej procedury zajmie się Przewodniczący Rady. Na zakończenie wypowiedzi Pan radny
stwierdził, iż brak aktywności ze strony Przewodniczącego Rady Miasta na rzecz aktywizowania
Prezydenta Miasta do działania na rzecz miasta, gdyż aktywność była jedynie w dziedzinie kadrowej
spowodował, że taki wniosek został złożony.
Opinia Komisji stałej Rad Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz negatywnie zaopiniowała Komisja Porządku Prawnego i
Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna
Katarzyna Zarębska.
Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poinformował, że w związku z faktem, iż
odwołanie przewodniczącego Rady Miasta odbywa się w głosowaniu tajnym, należy dokonać
wyboru komisji skrutacyjnej. Pan Przewodniczący poprosił zatem o zgłaszanie kandydatów do pracy
w komisji, kandydaci winni wyrazić zgodę na prace w tej komisji.
Radny Jarosław Chmielewski w imieniu Klubu radnych PIS zgłosił do pracy w Komisji Skrutacyjnej
kandydaturę radnego Krzysztofa Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jarosław Hupało w imieniu radnych Klubu SLD na kandydata do pracy w komisji skrutacyjnej
zgłosił radnego Damiana Chełminiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Ewa Szczepańska w imieniu Klubu radnych PO zgłosiła do pracy w Komisji Skrutacyjnej
własną kandydaturę i wyraziła zgodę na kandydowanie.
Po zakończeniu zgłaszania kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Rady Miasta
radny Krzysztof Kukucki poddał pod głosowanie wybór Komisji Skrutacyjnej w następującym
składzie: radna Ewa Szczepańska, radny Damian Chełminiak oraz radny Krzysztof Kowalski.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 24 radnych za zaproponowanym składem
Komisji Skrutacyjnej radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymującym
się nie stwierdzono.

Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie
regulaminu głosowania oraz kart do głosowania, a także o dokonanie wyboru Przewodniczącego
Komisji, następnie ogłosił przerwę w obradach do czasu zakończenia prac Komisji Skrutacyjnej.

Przerwa w obradach sesyjnych.

Wznowienie obrad po przerwie.

Wznawiając obrady po przerwie Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki zwrócił się do
Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej Pani radnej Ewy Szczepańskiej o przedstawienie Regulaminu
głosowania dla odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa Szczepańska odczytała Regulamin głosowania dla
odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
Regulamin stanowi załącznik do protokołu.
Wobec braku uwag i poprawek ze strony radnych do przedstawionego Regulaminu, Przewodniczący
Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie Regulaminu głosowania dla odwołania
Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym uczestniczyło 24 radnych za przyjęciem ww.
Regulaminu głosowania radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
W rezultacie dokonanego głosowania Regulaminu dla odwołania Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek został przyjęty przez Radę Miasta.
Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej przekazali radnym obecnym na sali obrad, karty do
głosowania w celu oddania przez nich głosu, natomiast Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna
Ewa Szczepańska kolejno zgodnie z listą obecności odczytywała nazwiska radnych, którzy oddawali
swoje głosy umieszczając je w przygotowanej do tego celu urnie wyborczej.
Po zakończeniu aktu głosowania Komisja Skrutacyjna wraz z zabezpieczoną urną wyborczą opuściła
salę obrad udając się do Biura Rady Miasta, aby dokonać przeliczenia oddanych głosów oraz
sporządzenia protokołu z przeprowadzonego głosowania.
W celu dokonania ww. czynności przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący Rady Miasta ogłosił
przerwę w obradach sesyjnych do czasu zakończenia pracy i powrotu Komisji Skrutacyjnej na salę
obrad.

Przerwa w obradach sesyjnych.

Wznowienie obrad po przerwie.

Wznawiając obrady po przerwie Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki zwrócił się do
Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz podanie
wyników głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Ewa Szczepańska odczytała protokół Komisji
Skrutacyjnej powołanej w trakcie obrad XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek dla odwołania
Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek informując, że Pan radny Krzysztof Kukucki odwołany
został z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. W protokole stwierdzono, że za
odwołaniem radnego Krzysztofa Kukuckiego oddano 13 głosów, przy 11 głosach przeciwnych oraz
braku głosów bez dokonania wyboru. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Po przedstawieniu przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania Przewodniczący Rady Miasta
radny Krzysztof Kukucki poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego przy udziale 24 radnych za przyjęciem projektu uchwały
opowiedziało się 20 radnych, przy 2 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.
Po zakończonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Kukucki poinformował,
że w rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Radny Krzysztof Kukucki jako ustępujący Przewodniczący Rady Miasta podziękował wszystkim za
dotychczasową współpracę, która była owocna, pouczająca i obfitująca w dużą wiedzę. Pan radny
wyraził nadzieję, że obrady Rady Miasta prowadzone były w sposób koncyliacyjny i nie powodowały
dodatkowych antagonizmów, których brak było w uzasadnieniu uchwały odwołującej z pełnionej
funkcji. Pan radny podziękował także pracownikom Biura Rady Miasta, gdyż jest to duże zaplecze
merytoryczne i wzmocnienie dla każdego Przewodniczącego Rady i poprosił o ich przekazanie
Dyrektora Biura Rady Miasta.
Dalsze prowadzenie obrad Pan radny Krzysztof Kukucki przekazał pierwszemu zastępcy
Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta radnemu Januszowi Dębczyńskiemu.
Przed rozpoczęciem kolejnego etapu procedowania o głos poprosił radny Jarosław Chmielewski,
który w imieniu Klubu radnych PiS podziękował radnemu Krzysztofowi Kukuckiemu za
dotychczasową współpracę, a także wniósł o 15 minutową przerwę w obradach sesyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński ogłosił 15 minutową przerwę w
obradach sesyjnych.

Przerwa w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.

Wznowienia obrad po przerwie dokonał oraz dalszą część obrad sesyjnych poprowadził
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński.
Ad. 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek
na 2017r.
Ad.7
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2028.
Wspólnego wprowadzenia do przedmiotowych zagadnień dokonała Pani Janina Radzikowska
Skarbnik Miasta która poinformowała m.in., że po stronie dochodów wprowadzone zostają
następujące zmiany: wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia dochodów zaplanowanych na
realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja
atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa Kujawsko – Pomorskiego” o kwotę
22.264 zł. Zmiana ta wynika z wydłużenia przez lidera projektu okresu jego realizacji do roku 2023.
W związku z tym zmianie ulegnie zakres trwania działań przewidzianych w projekcie, zmienią się
także kwoty kosztów kwalifikowanych oraz wkładu własnego miasta. W związku z zakończeniem
realizacji projektu ANWIL dla Włocławka przez Zespół Szkół Nr 4 i niewykorzystaniem w pełni
przyznanych przez Fundację środków proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów o kwotę
2.397 zł. W związku z aneksem do umowy partnerskiej zawartej z Województwem Kujawsko Pomorskim na realizację projektu pn. "Szkoła zawodowców" proponuje się dokonanie przeniesienia
środków w łącznej kwocie 192.000 zł z rozdz. 80195 do rozdz. 80130. Jednocześnie dokonuje się
zmiany procentowego podziału środków zaplanowanych na ww. projekt, polegającego na
zwiększeniu dochodów unijnych do kwoty 171.782 zł i zmniejszeniu udziału środków budżetu
państwa do kwoty 20.218 zł. Ulegają zmniejszeniu dochody zaplanowane na realizację programu
Erasmus+ przez Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji
szkolnej” o kwotę 45.579 zł. Zmiana wynika z niezakwalifikowania projektu do otrzymania
dofinansowania, z uwagi na nieuzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie
jakościowej projektu. Proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 32.000 zł
stanowiącą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji programu polityki
zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta
Włocławek”, zgodnie z zawartą umową Nr 3/PPZ/2017 z dnia 5 lipca 2017 r. Wnioskuje się o
dokonanie zwiększenia dochodów o łączną kwotę 10.420 zł stanowiącą zwrot wraz z odsetkami
nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa. Proponuje się dokonanie
zwiększenia dochodów o kwotę 313 zł stanowiących wpływy z tytułu zwrotu kosztów
egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień związanych z wypłatą świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków budżetu państwa.
Wnioskuje się o dokonanie zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt o łączną kwotę 9.583 zł.
W związku z otrzymanymi środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu z tytułu opłaty produktowej proponuje się dokonanie zwiększenia dochodów o
kwotę 4.983 zł, stanowiącą wpłaty wynikające z zastosowania ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej. Proponuje się dokonanie zmniejszenia dochodów z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 4.225 zł zaplanowanych na usuwanie wyrobów
zawierających azbest. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 665 zł środki na § 0970. Zgodnie z
Uchwałą Nr 468/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z
dnia 20.04.2017 r. oraz zawartą umową z wykonawcą powyższe zadanie dofinansowane zostanie
w kwocie 1.552 zł. Łączny koszt zadania stanowi kwotę 2.217 zł. Środki w wysokości 665 zł to wkład
własny właściciela obiektu (tj. 30 % wartości zadania). Procentowy podział źródeł finansowania
wynika z procedury dofinansowania usuwania azbestu ustalonej przez WFOŚiGW w Toruniu na
2017 rok.
Jak wyjaśniła Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta po stronie wydatkowej wnioskuje się o
zwiększenie środków na zadaniu pn. „Zakup wiat przystankowych” o kwotę 7.300 zł na zakup
dodatkowej wiaty przystankowej. Wartość zadania po zmianie wynosi 57.300 zł. Powyższą zmianę
proponuje się pokryć ze zmniejszenia wydatków bieżących. Proponuje się zmniejszenie środków na
zadaniu pn. „Modernizacja obiektów inżynieryjnych w ciągu ul. Wroniej i Al. Królowej Jadwigi” o
kwotę 20.000 zł, w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania na niższą kwotę. Wartość
zadania po zmianie wynosi 860.000 zł. Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn.
„Budowa parkingów na terenie miasta” o kwotę 24.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi
226.000 zł. Ponadto proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg
powiatowych” o kwotę 30.000 zł, w związku z realizacją zadania za niższą kwotę. Proponuje się
wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kujawskiej” na kwotę
24.000 zł, w związku z petycją mieszkańców dotyczącą problemu parkowania przy posesji i
przejazdu ulicą Kujawską. Wnioskuje się zwiększenie środków na zadaniu pn. „Przebudowa dróg
gminnych” o kwotę 50.000 zł, w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowań
przetargowych na przebudowę kolejnych ulic. Wartość zadania po zmianie wynosi 2.042.000 zł.
Ponadto proponuje się również zwiększenie środków na zadaniu pn. „Budowa chodników o kwotę
60.000 zł na kontynuację budowy chodnika wzdłuż ulicy Łubnej. Wartość zadania po zmianie wynosi
410.000 zł. Wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja budynków
mieszkalnych” o kwotę 200.000 zł, na modernizację m.in. części budynku Biblioteki Publicznej przy
ul. Dziewińskiej 17 i modernizację dachu budynku przy ul. Związków Zawodowych 16. Wartość
zadania po zmianie wynosi 1.200.000 zł. Proponuje się również wprowadzenie nowego zadania pn.
„Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Administracji Zasobów Komunalnych” na kwotę
33.600 zł, w związku z dużą awaryjnością posiadanego dotychczas serwera. Proponuje się
rozszerzyć zakres zadania pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta” o zakup
kserokopiarek. Wartość zadania nie ulegnie zmianie. Wnioskuje się o dokonanie zmniejszenia
wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału
gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa
Kujawsko – Pomorskiego” o łączną kwotę 123.416 zł. Zmiana ta wynika z wydłużenia przez lidera
projektu okresu jego realizacji do roku 2023. W związku z tym zmianie ulegnie zakres trwania
działań przewidzianych w projekcie, zmienią się także kwoty kosztów kwalifikowanych oraz wkładu
własnego miasta. Wnioskuje się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Przygotowanie inwestycji
realizowanych przy udziale środków zewnętrznych” o kwotę 40.000 zł. Wartość zadania po zmianie
wynosi 60.000 zł. Proponuje się dokonanie zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 3.086 zł, w
związku z zakończeniem realizacji projektu ANWIL dla Włocławka przez Zespół Szkół Nr 4
i niewykorzystaniem w pełni przyznanych przez Fundację środków. W związku z osiągniętymi przez
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dochodami w kwocie 1.000 zł proponuje się
dokonanie zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do

utworzenia stanowisk egzaminacyjnych. Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę
32.000 zł stanowiącą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie realizacji
programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV) miasta Włocławek”, zgodnie z zawartą umową. Proponuje się dokonanie zwiększenia
wydatków bieżących z udziałem środków unijnych o kwotę 5.739 zł celem zabezpieczenia wkładu
własnego w realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum” (do kwoty ogółem 17.529 zł). Powyższej
zmiany dokonuje się zgodnie z ostatecznymi wytycznymi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu, związanymi z aktualizacją wniosku o dofinansowanie ww. projektu uwzględniającą
realne wydatki ponoszone przez realizatorów działań i zmiany zakresu wsparcia związane z
zagospodarowaniem powstałych oszczędności. Ponadto w związku z zakończeniem procedury
wyboru wykonawców usług w Centrach Wsparcia Rodzin i podpisaniem umowy urealniono wartości
projektu zgodnie z wysokością wybranych ofert. W związku z osiągniętymi przez Schronisko dla
Zwierząt dochodami w łącznej kwocie 9.583 zł proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o
ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup opału. Zwiększenie wydatków związane jest z oddaniem do
użytkowania nowego pawilonu dla psów. Ponadto wnioskuje się o zwiększenie środków na zadaniu
pn. „Budowa przytuliska dla kotów w ramach działalności Schroniska dla zwierząt” o kwotę 50.000
zł. Powodem zmiany są oferty wykonawców, które przekraczają kwotę zaplanowanych środków na
ten cel. Wartość zadania po zmianie wynosi 250.000 zł. Proponuje się dokonanie zmniejszenia
środków o łączną kwotę 4.303 zł zaplanowanych na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trenera
środowiskowego zatrudnionego na boisku Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 4, w związku z
przyznaniem refundacji części wynagrodzenia przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Wnioskuje
się o zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozwój Bazy Sportowej na terenie Włocławka” o kwotę
130.000 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 70.000zł. Ponadto proponuje się również
zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej o
siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej nr 12 i Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wiejskiej
29” o kwotę 50.000 zł, w związku z zawarciem umowy na realizację zadania, która jest niższa od
kwoty pierwotnie planowanej. Wartość zadania po zmianie wynosi 150.000 zł. Ponadto zgodnie z
Zarządzeniem Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z
Uchwałą Nr XVIII/48/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia
oświatowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochodów, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, na wniosek
Wydziału Edukacji z dnia 21 czerwca 2017 r. wprowadzono zmiany w wydzielonych rachunkach
dochodów. Natomiast w projekcie uchwały dotyczącj Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Włocławek - urealniono plan wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwały
zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017r.
rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię w tej
sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej Pałucki
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, iż otwiera dyskusję w przedmiocie ww.
zagadnienia.

Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Włocławek na 2017r.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały
opowiedziało się 19 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że ww. uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w przedłożonym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
W związku z uprzednim omówieniem przez Skarbnika Miasta zagadnienia dotyczącego projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 Wiceprzewodniczący Rady
Miasta poprosił o zapoznanie radnych z opinią Komisji w przedmiocie ww. projektu uchwały.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2028 rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej
Pałucki
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, iż otwiera dyskusję w przedmiocie ww.
zagadnienia.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za przyjęciem projektu uchwały
opowiedziało się 19 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że ww. uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w przedłożonym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Miasta Włocławek za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Wprowadzenia do zagadnienia będącego przedmiotem uchwały dokonała Pani Janina Radzikowska
Skarbnik Miasta, która wyjaśniła, że przepisy ustawy - Ordynacja Podatkowa stwarzają możliwość
zapłaty należności publiczno-prawnych (podatków, opłat jak również niepodatkowych należności
budżetowych) za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny. Zgodnie z art.61a § 1 tej ustawy Rada Miasta w drodze uchwały może dopuścić
zapłatę należności w ww. formie. Obecnie Urząd Miasta złożył wniosek o przystąpienie do
bezpłatnego rządowego programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji
publicznej, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową

S.A. W ramach programu Miasto otrzyma dwa terminale, gdzie za pomocą kart płatniczych
przyjmowane będą opłaty komunikacyjne, opłaty geodezyjne i opłata skarbowa. Natomiast ze
względów technicznych, obecnie nie mogą być jeszcze objęte kartą, płatności na konta
indywidualne z tytułu podatków, opłat za odpady komunalne.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta.
Przedmiotowy projekt uchwały w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących
dochody budżetu Miasta Włocławek za pomocą innego instrumentu płatniczego rozpatrzyła oraz
pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię przedstawił Radzie
Miasta Przewodniczący Komisji radny Andrzej Pałucki.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję nad
ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jarosław Chmielewski zapytał, czy są znane koszty dostosowania programu księgowego
Urzędu Miasta w taki sposób, aby wszelkie płatności były możliwe za pomocą karty płatniczej która
jest bardzo popularnym środkiem płatniczym. Ponadto Pan radny podziękował za realizację
postulatu, który zgłaszał Prezydentowi Miasta w formie interpelacji w tej sprawie.
Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta wyjaśniła, że nie zna kosztów przystosowania programu
księgowego do potrzeb płatności kartą, ponieważ takie symulacje kosztowe nie były prowadzone.
Natomiast ze względów technicznych, obecnie nie mogą być jeszcze objęte kartą, płatności na
konta indywidualne z tytułu podatków, opłat za odpady komunalne, ponieważ terminal nie
koresponduje z programem funkcjonującym w UM, niemniej jednak trwają prace nad
opracowaniem programu, który umożliwi pobieranie opłat za pomocą karty płatniczej.
Radny Krzysztof Kukucki wyraził swoje zadowolenie z wprowadzenia takiego rozwiązania, o którym
Pan radny wspominał także w poprzedniej kadencji Rady Miasta. Zdaniem Pana radnego
zaproponowane rozwiązanie mimo, iż nie do końca w chwili obecnej umożliwia wszelkie płatności
to z pewnością zadowoli mieszkańców miasta i ułatwi regulowanie należności za pomocą karty
płatniczej w kasach Urzędu Miasta. Ponadto Pan radny zwrócił uwagę, aby również i inne miejskie
instytucje wprowadziły w swoich kasach system pozwalający na uiszczanie płatności za pomocą
karty jest to duże udogodnienie dla mieszkańców, którzy w dużym stopniu korzystają z tego rodzaju
możliwości.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński stwierdził, iż czas najwyższy, aby w UM
oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta możliwość opłacania należności w formie
elektronicznej została wprowadzona, stanowi to dużą oszczędność czasu i stanowi wygodę dla
mieszkańców miasta.
Wobec braku uwag oraz z powodu wyczerpania głosów w dyskusji Wiceprzewodniczący Rady
Miasta radny Janusz Dębczyński poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Włocławek za pomocą
innego instrumentu płatniczego.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych za podjęciem uchwały w
zaproponowanym brzmieniu radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie przeprowadzonego głosowania
Rada Miasta podjęła ww. uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do
projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie
10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, pn.:” Bez słów –
wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”, w ramach konkursu Nr
RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Pani Anna Piętka Kierownik Referatu Obsługi Szkół i
Placówek Wydziału Edukacji informując, że projekt pt. „Bez słów – wspieramy komunikację osób
niemówiących w Osi Włocławek” jest dedykowany dzieciom, rodzicom i nauczycielom w zakresie
nauki języków alternatywnych. Oddziaływanie wielokierunkowe w tym zakresie pozwoli na
łatwiejsze komunikowanie się osób z zaburzeniami mowy ze środowiskiem społecznym, w którym
przyszło im funkcjonować. Jest to projekt innowacyjny, bardzo oczekiwany przez społeczeństwo.
Głównym kryterium zasadności projektu jest fakt nawiązania niewerbalnego kontaktu ze
środowiskiem zewnętrznym osób z zaburzeniami mowy. Proponowane formy wsparcia mają
charakter specjalistyczny i kompleksowy, a ich ciągłość przewidziana jest na wiele lat. Wsparciem
programu objęte będą następujące grupy: dzieci i młodzież wymagające wsparcia w zakresie
alternatywnych form komunikacji, rodzice tych dzieci oraz specjaliści /nauczyciele prowadzący
wsparcie. Działania w projekcie nakierowane są na pomoc w porozumiewaniu się osobom
niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Odbiorcami wspomagających
sposobów porozumiewania się są dzieci i młodzież, którzy nie mogą nauczyć się mowy lub nie mogą
jej używać przez całe życie. Są to m.in. osoby z porażeniem mózgowym, specyficznymi zaburzeniami
mowy, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, chorobami genetycznymi, ale także osoby po
urazach mózgu, trwale uszkodzonym aparatem artykulacyjnym. Dla każdej niemówiącej osoby
zespół specjalistów zbuduje indywidualny system komunikacji, aby mogła ona używać zamiast
mowy jakiegoś systemu znaków (gestów, piktogramów, symboli, pisma). Projekt realizowany będzie
w latach 2018 – 2019. Szacunkowa wartość całego projektu wynosi 1.820.000 zł. W związku ze
szczególnie ważnymi aspektami społecznymi założeń przedstawionych w projekcie, zasadne jest
przyjęcie przedmiotowej uchwały.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Edukacji. Opinię w tej sprawie
przedstawiła Przewodnicząca Komisji radna Agnieszka Chmielewska.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do udziału w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 10
Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2

Kształcenie ogólne, pn.: ”Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI
Włocławek”, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w
opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej
w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanych przez Operatora – Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o. we Włocławku.
Zagadnienie przedstawił Pan Jarosław Najberg Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki miejskiej
informując, że przedłożony projekt uchwały powiększa katalog osób uprawnionych do korzystania z
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, realizowanych przez Operatora, tj.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku w granicach
administracyjnych miasta Włocławek. Według danych pozyskanych z Polskiego Związku
Niewidomych, na dzień 30 czerwca 2017r. w Kole Powiatowym we Włocławku zarejestrowanych
jest 156 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zwolnienie opiekunów tak nielicznej
grupy z opłat za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym nie wpłynie znacząco na dochody
budżetu gminy. Udzielenie proponowanej ulgi jest uzasadnione względami społecznymi i ma na celu
podniesienie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania komunikacją miejską osobom ociemniałym i
niewidomym o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska. Opinię w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji radny Stanisław
Wawrzonkoski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jarosław Chmielewski zabierając głos stwierdził, iż jest niezmiernie zadowolony z powodu
procedowania nad projektem uchwały, ponieważ wielokrotnie interweniowano do Prezydenta
Miasta w tej sprawie, podczas dyżurów radnych czy też jako Przewodniczący Rady także Pan radny
apelował o zmiany, Pani Poseł Joanna Borowiak także apelowała o zmiany w tej dziedzinie. Wiele
środowisk i wiele osób także radnych Rady Miasta apelowało o zmiany. Dlatego tym większe
zadowolenie, że doszło do procedowania nad tą uchwałą.
Wobec braku uwag oraz innych zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek
wykonywanych przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o. we
Włocławku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za podjęciem ww. uchwały
opowiedziało się 20 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny
sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Magdalena Stefanowska Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem Komunalnym informując, że nieruchomości niezabudowane, położone
we Włocławku przy: ul. Związków Zawodowych, stanowią własność Gminy Miasto Włocławek.
Zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we
Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rz. Zgłowiączki do zachodniej
granicy nieruchomości nr 1/26 KM 48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy
działki nr 3/6 i 3/1 KM 48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki,
granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza,
ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rz. Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.”,
przejęty Uchwałą Nr IX/73/2011 RMW z dnia 9 maja 2011r. dla ww. wymienionych działek zostało
ustalone przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe, w
tym z zakresu usług ogólnomiejskich i ponadlokalnych (urzędy, instytucje, biura, hotele itp.) wraz
z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci
garaży wbudowanych lub miejsc postojowych na terenie. Teren znajduje się w granicach strefy „B”
ochrony historycznej struktury przestrzennej objętej ochroną na podstawie ustaleń niniejszego
planu: ustala się nakaz uwzględnienia w sposobie nowego zagospodarowania uwarunkowań, w
tym: udostępnienia terenu do inwestorskich badań archeologicznych w przypadku odkrycia w
trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu nieujawnionych
reliktów kultury materialnej. Z wnioskiem o nabycie ww. nieruchomości zwróciło się Starostwo
Powiatowe we Włocławku, na podstawie uchwały Nr 459/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia
16 marca 2017r. w sprawie zakupu od Gminy Miasto Włocławek nieruchomości z przeznaczeniem
na cel publiczny, tj. budowę budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań
publicznych realizowanych przez Powiat. Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej,
jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między
tymi jednostkami, co ma miejsce w tym przypadku. Ponadto jeżeli nieruchomość jest zbywana na
rzecz jednostki samorządu terytorialnego, właściwy organ, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 w/w
ustawy, może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, ustalonej na podstawie wyceny dokonanej
przez rzeczoznawcę majątkowego stosownie do art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnionym jest zbycie ww. nieruchomości na rzecz Starostwa
Powiatowego we Włocławku, na realizację wskazanego celu publicznego.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska, którą przedstawił Przewodniczący Komisji radny Stanisław Wawrzonkoski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Mazierski stwierdził, że popiera inicjatywę udzielenia bonifikaty. Pan radny zwrócił się
jednak do Zastępcy Prezydenta Pana Jarosława Najberga, że dobrym zwyczajem było w poprzedniej
kadencji, aby w przypadku sprzedaży działki dołączyć mapkę poglądową do uchwały. W tym
przypadku są to cztery działki a takiej mapki nie ma, ponadto zdaniem Pana radnego powinien w
uzasadnieniu uchwały widnieć zapis, że sprzedaży dokonuje się na rzecz Starostwa Powiatowego
przy bonifikacie 99% tak ja to miało miejsce w poprzednich uchwałach tego typu.
Radny Krzysztof Kukucki stwierdził, że obecnie procedowana uchwała jest wykonaniem uchwały
intencyjnej jaką podjęła uprzednio Rada Miasta, wówczas omówione zostały również warunki
sprzedaży oraz wskazane zostały działki, które zostaną sprzedane. Wiadomo o jakie działki chodzi
jest to teren pomiędzy ul. Związków Zawodowych i ul. Stodólną oraz jakie jest przeznaczenie,
ponadto mieszkańcy zyskają ogólnodostępne miejsca parkingowe zgodnie ze zobowiązaniem
Starosty Włocławskiego. A zatem Pan radny wyraża zadowolenie z prac nad uchwałą i żywi nadzieję,
że Rada Miasta podejmie pozytywną decyzję w tej kwestii.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński wyraził nadzieję, że dla dobra
wspólnego przeznaczenie dla celów publicznych wskazanego terenu nie budzi wątpliwości i Rada
Miasta w sposób właściwy dokona głosowania nad projektem procedowanej uchwały.
Po wyczerpaniu dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny
sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.12
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg do kategorii dróg powiatowych
oraz ustalenia ich przebiegu.
Zagadnienie będące przedmiotem uchwały przedstawił Pan Sławomir Smoliński Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg, który poinformował, że zgodnie z art. 6a ust. 2 i 3

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, organem właściwym do nadania drodze
kategorii drogi powiatowej i ustalenia jej przebiegu jest rada powiatu. Podjęcie uchwały winno się
odbyć w porozumieniu z zarządem województwa i winno być poprzedzone zasięgnięciem opinii
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz
zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast.
Ustalenie przebiegu istniejących dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, po
zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega
droga. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwałach: nr 19/817/17 z dnia 17 maja
2017 r. i nr 18/790/17 z dnia 10 maja 2017r. dokonał uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg
będących przedmiotem niniejszej uchwały do kategorii dróg powiatowych. Uchwała została również
pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego oraz przez Zarząd Powiatu
Włocławskiego. Art. 6a ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy stanowi, iż do dróg powiatowych
zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 (drogi krajowe i wojewódzkie),
stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin
między sobą. Ulica Planty II na odcinku od ulicy Kapitulnej do ulicy Kruszyńskiej jest drogą
wewnętrzną. Ulica Robotnicza na odcinku od ulicy Kapitulnej do ulicy Zbiegniewskiej też jest drogą
wewnętrzną. Ulice te stanowią uzupełnienie sieci dróg powiatowych w mieście Włocławek i ze
względu na funkcję wymienionych ulic spełniają przesłanki zaliczenia ich do kategorii dróg
powiatowych.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska. Opinię przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Stanisław
Wawrzonkoski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia niektórych odcinków dróg do
kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 17 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Magdalena Stefanowska Dyrektor Wydziału
Gospodarki Mieniem Komunalnym informując m.in., że w dniu 28 listopada 2016 r. Rada Miasta
Włocławek podjęła uchwałę nr XXVI/145/2016 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021. Uchwałą nr XXX/43/2017 z
dnia 27 marca 2017 r., Rada Miasta Włocławek utworzyła jednoosobową spółkę Gminy Miasto
Włocławek, pod nazwą „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”. W związku z utworzeniem ww. spółki, koniecznym jest dokonanie zmiany w
wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata
2017-2021, polegającej na wprowadzeniu nowego podmiotu, jako istotnego elementu prowadzenia
polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Włocławek, określonej w tej uchwale.
W związku z tym proponuje się, aby w uchwale nr XXVI/145/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28
listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021 § 5 pkt. 1 lit. d), otrzymał brzmienie:
„d) wspólne budownictwo Gminy Miasto Włocławek z Miejskim Towarzystwem Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. oraz z Miejskim Budownictwem Mieszkaniowym Spółka z o.o., przy
udziale środków zewnętrznych.”
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny
Stanisław Wawrzonkoski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Mazierski zwrócił uwagę, że w miesiącu lipcu Prezydent Miasta przekazał informacje, iż
został opracowany regulamin ubiegania się o lokale mieszkalne, a zatem Pan radny zapytał, gdzie
jest opublikowany tekst tego regulaminu, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać, gdyż tego typu
regulamin winien być upubliczniony. Ponadto Pan radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na temat
struktury organizacyjnej miejskiego budownictwa mieszkaniowego, ile jest osób zatrudnionych oraz
kto reprezentuje zarząd ponadto jakie są plany realizacyjne na rok bieżący tj. 2017 w stosunku do
deklaracji składanych przez Prezydenta Miasta oraz byłego Przewodniczącego Rady Miasta radnego
Krzysztofa Kukuckiego.
Radny Krzysztof Kukucki wyjaśnił, iż procedowana uchwała stanowi uchwałę porządkującą, zdaniem
Pana radnego zawsze pojawia się ochota, aby dyskusję sprowadzić na inne tory interpretując
poniekąd wypowiedź przedmówcy. Niemniej jednak Pan radny rozumie zaciekawienie sprawą,
ponieważ jest to jedna z najważniejszych spraw w mieście do rozwiązania, tym bardziej, że jest to
rozwiązanie innowacyjne i niewiele samorządów z tego rodzaju pomocy dla mieszkańców
skorzystało. Pan radny zwrócił uwagę, że w miesiącu lipcu Wiceprezydent Najberg nie mógł
przygotować regulaminu, ponieważ pełni swoją funkcję od dnia 01 sierpnia br.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński stwierdził, że idąc tym tropem myślenia
Pan Prezydent Najberg nie spadł z księżyca, lecz kontynuuje pewne działania, które wcześniej
zostały podjęte. W związku z tym Pan radny stwierdził, że należy przypuszczać, iż Pan Prezydent
posiada wiedzę w tematach o które pytał radny Józef Mazierski. W związku z tym
Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
Pan Jarosław Najberg Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki miejskiej wyjaśnił, że wszelkie
informacje dotyczące funkcjonowania miejskiej spółki MDM są szeroko dostępne, m.in. na stronie
internetowej oraz w siedzibie spółki. W związku z tym Pan Wiceprezydent zaprosił Pana radnego na

spotkanie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących funkcjonowania spółki, struktury
organizacyjnej czy też systemu zarządzania oraz osób tam zatrudnionych zapewniając, że podzieli
się wszelkimi informacjami w tym także regulaminem oraz wszelkimi dokumentami związanymi z
tym zagadnieniem.
Radny Józef Mazierski zapytał, gdzie można w chwili obecnej zapoznać się z regulaminem ubiegania
się o lokal mieszkalny oraz ile osób jest zatrudnionych w spółce, ponieważ tych danych nie ma na
stronie internetowej.
Pan Jarosław Najberg Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki miejskiej ponownie wyjaśnił, że w
sprawie regulaminu zaprasza Pana radnego do Urzędu Miasta na 3-go Maja, jak również w
sprawach dotyczących zatrudnienia i spraw organizacyjnych, ponadto o takie informacje można
zwrócić się do spółki.

Po zakończeniu dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych za podjęciem ww. uchwały
opowiedziało się 19 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz trybu działania Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
Wprowadzenia do uchwały dokonał Pan Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i
Zdrowia Publicznego informując, że z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in. w kwestii dotyczącej działalności Miejskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego zaistniała potrzeba przygotowania nowej uchwały
regulującej funkcjonowanie Rady jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. Wprowadzenie
uchwały ma na celu również sprawniejsze powoływanie i odwoływanie członków Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki
Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz
Nagala.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.

Wobec braku uwag oraz zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków
oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta
Włocławek na lata 2017 – 2019 wraz z autopoprawką.
Projekt uchwały omówił Pan Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Publicznego informując, że zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia
określone są zarówno w przepisach ustrojowych (ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym),
jak i w przepisach prawa materialnego (min. ustawy: o zdrowiu publicznym, o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Do zadań własnych realizowanych przez gminę
należy między innymi opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. Uwzględniając
powyższe, został opracowany program polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych
przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek”.
Jego realizację zaplanowano na lata 2017-2019. Celem głównym programu jest poprawa stanu
zdrowia mieszkańców Włocławka powyżej 65 roku życia poprzez wykonywanie szczepień
ochronnych przeciwko grypie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami, programu został przekazany do zaopiniowania przez Agencję Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji. Realizatorzy udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach
programu w poszczególnych latach zostaną wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert.
Ponadto Dyrektor Piotr Bielicki poinformował, że autopoprawka do projektu uchwały uwzględnia
sugestie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które zostały zawarte w przekazanej
opinii dotyczącej przedmiotowego zagadnienia.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną inicjatywę. Opinię przedstawił Radzie
Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.

„Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na
terenie miasta Włocławek na lata 2017 – 2019 wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 16
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w
2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z autopoprawką.
Wprowadzenie do zagadnienia dokonał Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie we Włocławku, który wyjaśnił, że w nawiązaniu do decyzji Prezesa Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znak: DF.WRO.330.2017.w z dnia
18.07.2017 r. dotyczącej zmniejszenia limitu finansowego środków PFRON powstała konieczność
dokonania ponownego podziału środków PFRON przyznanych Gminie Miasto Włocławek na
dofinansowanie zadań realizowanych w 2017 roku na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie w
wyżej cyt. decyzją limit finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadający w bieżącym roku dla Włocławka został zmniejszony o 43.023 zł i
określony w planie finansowym PFRON na kwotę: 2.453.020 zł, z której na finansowanie kosztów
działalności dwóch warsztatów terapii zajęciowej została wydzielona kwota 1.199.700 zł. Pozostałe
środki w wysokości: 1.253.320 zł, zostają niniejszą uchwałą przeznaczone na: realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej – 421.899 zł, dofinansowanie rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych – 831.421 zł. Dokonany w uchwale podział środków na dofinansowanie
poszczególnych zadań uwzględnia przede wszystkim: potrzeby w zakresie realizowanych przez
Gminę Miasto Włocławek zadań określonych w Miejskim Programie Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych przyjętym na lata 2014 – 2020, skalę zainteresowania pracodawców
tworzeniem miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
zgłoszone przez Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zapotrzebowanie na środki PFRON w
zakresie finansowania planowanych w 2017 roku wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy
oraz na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych i organizację staży
zawodowych, liczbę i zakres wniosków z 2017 roku osób niepełnosprawnych ubiegających się o
dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej, ze szczególnym
uwzględnieniem wniosków dotyczących dofinansowania przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała zaproponowaną zmianę. Opinię w tej sprawie
przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Wiceprzewodniczący 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 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w raz z
autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6, prowadzonego przez Polski
Związek Niewidomych za rok 2016.
Sprawozdanie omówił Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we
Włocławku, który poinformował, że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, jednostka
prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i
wykorzystania środków finansowych warsztatu. Polski Związek Niewidomych we Włocławku
przedłożył sprawozdanie z działalności oraz wykorzystania środków finansowych (część finansowa i
merytoryczna). Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku w 2016
roku zgodnie z § 21 ust 3 ww. rozporządzenia, stanowi podstawę do dokonywania przez powiat
corocznej oceny działalności warsztatu. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przedłożone przez
Polski Związek Niewidomych we Włocławku w wymaganym terminie wraz z uwzględnieniem
informacji określonych w § 21 ust 2 cyt. we wstępie rozporządzenia. Na podstawie analizy i oceny
przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim
Związku Niewidomych we Włocławku, ul. Łazienna 6 zrealizował zadania na rzecz uczestników
zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004r, co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny jego
działalności w 2016 roku.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz udzieliła pozytywnej opinii Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki
Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz
Nagala.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6, prowadzonego przez
Polski Związek Niewidomych za rok 2016.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2016.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie we Włocławku, informując, że zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej, jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we
Włocławku przedłożyło sprawozdanie z działalności oraz wykorzystania środków finansowych (część
finansowa i merytoryczna). Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku
w 2016 roku zgodnie z § 21 ust 3 ww. rozporządzenia, stanowi podstawę do dokonywania przez
powiat corocznej oceny działalności warsztatu. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przedłożone
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci we Włocławku w wymaganym terminie wraz z uwzględnieniem
informacji określonych w § 21 ust 2 cyt. we wstępie rozporządzenia. Na podstawie analizy i oceny
przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci we Włocławku, ul. Wiejska 14 zrealizował zadania na rzecz
uczestników zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r, co stanowi podstawę do dokonania pozytywnej
oceny jego działalności w 2016 roku.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz udzieliła pozytywnej opinii Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki
Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz
Nagala.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2016.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem ww. uchwały radni
opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 19
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Pani Aleksandra Kulińska Kierownik Referatu Kultury
Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, wyjaśniając m.in., że przepis art.18 ust.2, pkt
13 powołanej na wstępie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym upoważnia Radę
Miasta Włocławek do podejmowania uchwał w sprawie nadawania nazw ulic, placów publicznych i
innych obiektów. Nadanie nazwy Rondo im. Zofii Degen-Ślósarskiej rondu przy zbiegu ulic:
Hutniczej, Promiennej, Pogodnej i Budowlanych we Włocławku, związane jest z wnioskiem, który
wpłynął do Urzędu Miasta od „Forum Równych Szans i Praw Kobiet SLD we Włocławku”. Po
zapoznaniu się z uzasadnieniem wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zespół
Opiniodawczo-Doradczy, powołany przez Prezydenta Miasta Włocławek, do spraw nazewnictwa
ulic, placów publicznych i innych obiektów. W uzasadnieniu zawartym w ww. wniosku, została
przybliżona postać Zofii Degen-Ślósarskiej, tj.: „Pani Zofia Degen-Ślósarska to pedagog zasłużony dla
włocławskiej oświaty, propagatorka kształcenia dziewcząt w szkołach średnich a także inicjatorka
wielu wydarzeń kulturalnych okresu międzywojennego. Najpierw Dyrektorka Gimnazjum
Spółdzielczego mieszczącego się przy ulicy Brzeskiej 8, które w 1921 r. otrzymało imię Marii
Konopnickiej a następnie Dyrektorka Drugiego Państwowego Liceum i Gimnazjum im. M.
Konopnickiej. Dzięki jej staraniom na potrzeby gimnazjum żeńskiego w 1926 roku rozpoczęto
budowę nowoczesnego budynku dydaktycznego przy ul. Bechiego. Do dnia dzisiejszego mieści się w
nim III LO im. M. Konopnickiej. Spod jej nauczycielskiej ręki wyszło wiele pokoleń żeńskiej młodzieży
wychowanej w oparciu o wysokie standardy edukacyjne i etyczne. Kolejne pokolenia młodzieży
opuszczające mury III LO im. M. Konopnickiej, nauczyciele tam uczący, a także mieszkańcy
Włocławka jesteśmy spadkobiercami edukacyjnej działalności Pani Zofii Degen-Ślósarskiej.
Uważamy, że nazwanie jej imieniem ronda, to dobra forma upamiętnienia jej zasług dla
włocławskiej oświaty i ocalenie od zapomnienia jej imienia”. Do wniosku załączono biogram i
rekomendację od Pani mgr Anety Jaworskiej Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Konopnickiej we Włocławku. Nadanie rondu imienia Zofii Degen-Ślósarskiej byłoby hołdem
oddanym pracy tej niezwykłej kobiety i wpisywałoby się w zbliżające się obchody 100-lecia istnienia

Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Nadanie nazwy rondu nie pociągnie za sobą żadnych
kosztów, mieszkańcy miasta nie będą narażeni na wymianę dowodów osobistych i innych
dokumentów oraz zmianę zameldowania.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Kultury i Sportu. Opinię
przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Krystian Łuczak.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jarosław Chmielewski stwierdził, że zgłasza się do Pana radnego wielu mieszkańców osiedla
„Zazamcze”, którzy nie zgłaszają uwag co do osoby Pani Zofii Degen-Ślósarskiej, natomiast zgłaszają
swoje wątpliwości czy nie można było inaczej nazwać tego ronda. Najczęstszym argumentem jest
to, że osiedle posiada dużo ulic, których nazewnictwo nie komponuje się z proponowaną nazwa
ronda, gdyż nie są związane z żadna osobą jak np. ul. Wesoła, Rajska, Sielska, Bajeczna, Radosna czy
Hoża. W trakcie prac nad uchwałą jedną z propozycji było nazwanie tego miejsca: rondo Zazamcze
lub rondo Życzliwości. Pan radny stwierdził, iż zgłasza te wątpliwości w imieniu mieszkańców, którzy
posiadają odmienne zdanie na temat nazewnictwa tego ronda. Pan radny stwierdził, iż Pani Zofia
Degen-Ślósarska jest osobą zasłużoną dla miasta niemniej jednak Pan radny został zobligowany
przez grupę mieszkańców Zazamcza do wypowiedzenia odmiennego zdania w tej kwestii stąd
wątpliwości zgłaszane przez Pana radnego. Z okazji obchodów 100 lecia istnienia LMK być może
Prezydent Miasta zechce uhonorować osobę Pani Zofii Degen-Ślósarskiej w formie tablicy
pamiątkowej na gmachu szkoły lub znajdzie się inna forma upamiętnienia Jej zasług, czy tego typu
głosy pojawiały się podczas procedowania nad nazwą ronda w Komisji Kultury czy też w Zespole ds.
nazewnictwa ulic.
Radny Damian Chełminiak odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy o tym, że mieszkańcy zgłaszają
wątpliwości wyjaśnił, że są to wątpliwości zgłaszane przez jedną osobę, która ciągle zgłasza swoje
uwagi. Ponadto Pan radny przypomniał historie związaną z nazewnictwem skweru przed Urzędem
Miasta im. M.L. Kaczyńskich, która wywołała zdecydowanie większy opór mieszkańców, lecz
pomimo to nazwa nie została zmieniona. Dlatego nie można torpedować pomysłu zgłoszonego
przez Forum Kobiet, gdyż kandydatura tej osoby jest właściwa, zdaniem Pana radnego być może
byłoby lepiej, gdyby rondo to nosiło nazwę Żołnierzy Wyklętych lub było związane z katastrofą
smoleńską. Ale jeszcze nie tym razem być może od kolejnej sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński zwracając się do przedmówcy poprosił,
aby w wystąpieniach publicznych posługiwać się prawdą, ponieważ nie przeprowadzono takich
badań ilu mieszkańców wypowiedziało się za a ilu było przeciwnych, natomiast głosowanie
sondażowe na stronie internetowej niekoniecznie jest wiarygodne i odpowiada rzeczywistym
oczekiwaniom. Pan radny jako najmłodszy radny niepotrzebnie wywołuje zbędne emocje.
Radna Ewa Szczepańska stwierdziła, że zapis z uzasadnienia do uchwały mówiący o tym, że część
osób jest spuścizną i spadkobiercami edukacyjnymi działalności Pani Zofii Degen-Ślósarskiej jest
adekwatny do wielu włocławian także do Pani radnej, która jest absolwentką tego Liceum i osoby,
które zamieszczają różne wpisy na portalach społecznościowych oraz młodzież z LMK wyrażają
swoje zadowolenie z tego faktu, że imieniem Pani Zofii Degen-Ślósarskiej zostanie nazwane rondo
na Zazamczu. Ponadto dzięki rozpowszechnianiu nazwisk Włocławiacy poznają postać osoby, która
wpisuje się w historię miasta tak jak poznano osobę Stanisława Zagajewskiego. W związku z tym

dyskusja ta nie powinna mieć miejsca, gdyż osoba Pani Zofii Degen-Ślósarskiej nie podlega
wątpliwości. Odnosząc się do propozycji związanej z zamontowaniem tablicy pamiątkowej na
gmachu LMK Pani radna wyjaśniła, że jest to dobre rozwiązanie, lecz istniała obawa, że w przypadku
takiej propozycji podniosłyby się głosy sprzeciwu, że takie działanie generuje koszty. W
uzasadnieniu podnoszona jest kwestia, że nie zostaną poniesione żadne dodatkowe koszty dla
mieszkańców w przypadku takiej propozycji.
Radny Jarosław Hupało wyjaśnił, że podczas prac Zespołu ds. nazewnictwa, którego jest członkiem
zaproponowana kandydatura budziła najmniejsze wątpliwości spośród zgłoszonych propozycji.
Kandydatura tej osoby jest niezwiązana z jakąkolwiek opcją polityczną, jest osoba zasłużoną dla
rozwoju oświaty w mieście. A zatem zgłaszanie zastrzeżeń w imieniu mieszkańców w pewnym
stopniu deprecjonuje osobę, która na to nie zasłużyła. Pan radny wyjaśnił, że do Zespołu nie zgłosiła
się żadna osoba, która w imieniu mieszkańców wniosłaby uwagi do tej propozycji. A zatem należy
takie sprawy przeprowadzać podczas prac zespołu a nie podczas obrad sesyjnych, aby uszanować
osoby, które się rekomenduje i które są zasłużone dla miasta.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński wyjaśnił, że intencją radnego Jarosława
Chmielewskiego nie było deprecjonowanie osoby zasłużonej dla miasta.
Radna Olga Krut-Horonziak stwierdziła, że dobrym obyczajem jest, że społeczności związane z daną
szkołą zawiązują komitety i fundują z własnych środków tablice upamiętniające i takie rozwiązanie
w tej sprawie byłoby dobrze przyjęte a nie obarczanie innych i sugerowanie sprzeciwu w sytuacji,
gdy tablicę ufundowałoby miasto. Zdaniem Pani radnej społeczność szkolna jest gotowa z własnych
środków podjąć i sfinansować taka inicjatywę.
Pani Aleksandra Kulińska Kierownik Referatu Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej, odnosząc się do wypowiedzi radnych wyjaśniła, że nie wpłynął do Urzędu Miasta żaden
wniosek o nadanie nazwy ronda: rondo Zazamcze lub rondo Życzliwości. Stąd brak możliwości ich
rozpatrzenia, ponadto od 01 grudnia 2016 roku rozpoczął się proces procedowania w Zespole
opiniodawczo - doradczym na temat nadania nazwy ronda na Zazamczu im. Pani Zofii DegenŚlósarskiej.
Wobec wyczerpania zgłoszeń do udziału w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym
obiektom.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 24 radnych za podjęciem ww. uchwały
opowiedziało się 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących się.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 20
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i placom.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Aleksandra Kulińska Kierownik Referatu Kultury
Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, która wyjaśniła, że Rada Miasta Uchwałą Nr
26/XXXI/2005 z dnia 7 marca 2005 roku nadała nazwę ulicy 20 Stycznia dla ciągu komunikacyjnego
zlokalizowanego w obszarze śródmiejskiego centrum usługowo-mieszkaniowego, w centralnej

części Placu Wolności, łączącego się z ul. Kilińskiego. Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (Dz.U. poz. 744 z późn. zm.)
Rada Miasta zobligowana została, między innymi, do uregulowania nazw budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej. W związku z powyższym zasadne jest uchylenie ww. Uchwały.
Podjęcie jej nie pociągnie za sobą żadnych kosztów, mieszkańcy miasta nie będą narażeni na
wymianę dowodów osobistych i innych dokumentów oraz zmianę zameldowania.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Kultury i Sportu, której opinię
przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Krystian Łuczak.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński poinformował, że otwiera dyskusję na
temat procedowanego zagadnienia i zachęcił radnych do zabrania głosu w przedmiocie
omawianego projektu uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński zapytał, czy uchylenie ww. uchwały jest
zgodne z intencją obowiązującej ustawy dekomunizacyjnej, która zobowiązuje podjęcie takich
uchwał przez samorząd do dnia 1 września, w innym przypadku taką uchwałę w zastępstwie
prawnym podejmie wojewoda.
Pani Aleksandra Kulińska Kierownik Referatu Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej wyjaśniła, że uchwała stanowi wypełnienie zapisów ustawy dekomunizacyjnej.
Wobec wyczerpania zgłoszeń do udziału w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i
placom.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za podjęciem ww. uchwały
opowiedziało się 15 radnych, przy 6 głosach przeciwnym oraz 2 głosach wstrzymującym się.
Wobec powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania Rada Miasta podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 21
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje, wnioski i zapytania w sprawach dotyczących aktualnych problemów Miasta, także w
celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym zgłosili: radny Jacek Buława, radna
Agnieszka Chmielewska, radny Janusz Dębczyński, radna Mariola Gawłowska, radny Jarosław
Hupało, radny Dariusz Jaworski, radny Krzysztof Kukucki, radny Józef Mazierski, radny Henryk
Mielczarczyk, radny Andrzej Pałucki oraz radna Ewa Szczepańska.
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.
Ad. 22
Informacje, oświadczenia i komunikaty.
W tym punkcie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński
poinformował, że ze względu na zaistniałe okoliczności nie może w chwili obecnej poinformować o
terminie kolejnej sesji Rady Miasta. Po konsultacjach z Klubami Radnych oraz Prezydentem Miasta
termin kolejnej sesji zostanie ustalony i podany do wiadomości radnych.
Ad. 23
Zamknięcie obrad.
Po zakończeniu bloku informacyjnego Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński
dziękując wszystkim za udział w obradach poinformował, że wobec zrealizowania porządku
posiedzenia zamyka obrady XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek.
Zakończenie obrad godz. 1410
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Załączniki:
1. Lista radnych obecnych na obradach XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek.
2. Lista osób uczestniczących w XXXIII sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XXXIII/91/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie
odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek.
4. Uchwała Nr XXXIII/92/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok.
5. Uchwała Nr XXXIII/93/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
6. Uchwała Nr XXXIII/94/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Włocławek za
pomocą innego instrumenty płatniczego.
7. Uchwała Nr XXXIII/95/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja,
Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne,
pn.:” Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”, w ramach
konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17.
8. Uchwała Nr XXXIII/96/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w
publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach
administracyjnych miasta Włocławka wykonywanym przez Operatora – Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku.
9. Uchwała Nr XXXIII/97/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r.w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

10. Uchwała Nr XXXIII/98/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r.w zaliczenia
niektórych odcinków dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia ich przebiegu.
11. Uchwała Nr XXXIII/99/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r.zmieniajaca
uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasto Włocławek na lata 2017-2021.
12. Uchwała Nr XXXIII/100/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r.w sprawie
określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.
13. Uchwała Nr XXXIII/101/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r.w sprawie
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.” Program szczepień ochronnych przeciwko
grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” na lata
2017-2019.
14. Uchwała Nr XXXIII/102/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniająca
uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Uchwała Nr XXXIII/103/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r.w sprawie
przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6 prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych za
rok 2016.
16. Uchwała Nr XXXIII/104/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
za rok 2016.
17. Uchwała NR XXXIII/105/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom.
18. Uchwała NR XXXIII/106/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym.
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