Protokół nr XLIX/18
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 14 września 2018r.
VII kadencji

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

W dniu 14 września 2018 roku o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XLIX sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji,
którą zwołał i której przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski.
Ad. 1
Sprawy organizacyjne
- otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski otworzył obrady XLIX sesji Rady Miasta
Włocławek, witając Zastępców Prezydenta Miasta, zaproszonych gości a także zebranych na
sali urzędników, przedstawicieli mediów, mieszkańców miasta oraz radnych uczestniczących
w obradach.
- stwierdzenie quorum
Po oficjalnym otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski
stwierdził, że na stan 25 radnych na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z listą
obecności 23 radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 14 września br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XLIX sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
Lista osób uczestniczących w XLIX sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że w Biurze Rady Miasta
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta udostępniony był do wglądu projekt
protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która odbyła się w dniu
31 sierpnia 2018 roku, z którym radni mogli się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi. Nie
zgłoszono uwag, poprawek i uzupełnień.
- zmiany do porządku obrad XLIX sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniem o obradach sesyjnych otrzymali porządek obrad, dlatego też zwrócił się z
zapytaniem czy ze strony radnych są wnioski dotyczące zmian tego porządku.
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak, która wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.R na działalność Prezydenta Miasta
Włocławek. Skarga została skierowana pod obrady Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska, która zwróciła się do Prezydenta Miasta o złożenie szczegółowych wyjaśnień
również od strony prawnej w przedmiotowej sprawie. Komisja nie otrzymała odpowiedzi
Prezydenta Miasta oraz opinii prawnej w tej sprawie. Nie została także powiadomiona
strona skarżąca o obradach sesyjnych. W związku z tym Komisja nie zakończyła
procedowania w sprawie złożonej skargi oraz w związku z przedłożoną uchwałą skierowane
będzie pismo do Sekretarza Miasta dotyczące formalno-prawnych procedur oraz
kompetencji Komisji Głównej, która nie czekając na wypracowanie stanowiska przez
właściwą komisję sama podjęła dalsze kroki proceduralne w sprawie skargi.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który poinformował, że Komisja Gospodarki
Miejskiej i Ochrony Środowiska miała dużo czasu na wypracowanie stanowiska, Rada
wielokrotnie była ponaglana przez SKO, aby wypracować stanowisko. W związku z tym, iż
takiego stanowiska nie wypracowano tematem zajął się Konwent, nie ma znaczenia która
komisja wypracuje stanowisko, gdyż to Rada Miasta podejmie ostateczną decyzję w
przedmiotowej sprawie. Następnie przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
Rady Miasta wniosek Pani radnej o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana M.R na działalność Prezydenta Miasta. Ponadto Przewodniczący
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Rady Miasta wyjaśnił, iż strona skarżąca złożyła swoje stanowisko w formie pisemnej i była
obecna podczas obrad komisji z prawem do zabrania głosu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek nie uzyskał wymaganej większości,
ponieważ nikt z radnych nie głosował za jego przyjęciem a w przypadku zmiany za
przyjęciem wniosku zagłosować musi 13 radnych.
W rezultacie przeprowadzonego głosowania porządek obrad XLIX nie uległ zmianie.
Ad. 2
Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
W imieniu Prezydenta Miasta informację z działalności miasta w okresie międzysesyjnym,
który obejmuje okres od dnia 31 sierpnia 2018 roku do dnia 14 września 2018r
przedstawiała Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych dr Barbara
Moraczewska, informując, iż:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto 21 umów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego, w tym m.in. umowę na
dostawę wyposażenia do Centrum Praktycznego w ramach zadania „Modernizacja
budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku”. 12
września podpisana została umowa z konsorcjum firm Biuro Regionalne JORDAN – Jolanta
Pędzisz oraz BJM EQUIP Mariusz Śliwiński na zadanie pn. Budowa obiektów małej
architektury w ramach zadania: Budowa placu rekreacyjnego przy Przedszkolu Publicznym
nr 35. Wartość umowy to 292.339,09 złotych brutto, a termin realizacji: 64 dni od dnia
zawarcia umowy.
Wydział Inwestycji koordynuje około 50 zadań inwestycyjnych z różnym stopniem
zaawansowania realizacji. Są to zadania inwestycyjne m.in. w placówkach oświatowych, w
obiektach sportowych, zadania związane z infrastrukturą drogową a także zadania związane
z transportem i budżetem obywatelskim. 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.:
- 12 września, w trakcie dorocznej debaty ekspertów Flu Forum 2018, odebraliśmy
wyróżnienie dla Miasta Włocławek – tytuł „Nowego lidera w zakresie profilaktyki grypy”,
przyznany przez Fundację Nadzieja dla Zdrowia, za realizację w 2017 r. „Programu szczepień
ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie
miasta Włocławek”. W ramach wymienionego wyżej Programu w roku 2017 zaszczepiono
483 włocławian.
- wczoraj, 13 września, w trakcie corocznego Międzynarodowego Forum Ekonomii
Społecznej, odebraliśmy kolejne wyróżnienie dla Miasta Włocławek – tytuł „Samorząd
przyjazny ekonomii społecznej”, przyznany przez Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej
powołany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Toruniu, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, za tworzenie
przyjaznych warunków dla uruchomienia i prowadzenia działań w obszarze rozwoju
ekonomii społecznej w 2017 r.
Do zadań Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w omawianym okresie
należało m.in.:
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- przygotowanie, udział i nadzór różnych uroczystości i wydarzeń. Chodzi o miejską
uroczystość patriotyczną związaną z 79. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, uroczystości
z okazji 79. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz uroczyste otwarcie wystawy
plenerowej pn. „Ojcowie Niepodległości” na Placu Wolności przygotowanej przez Instytut
Pamięci Narodowej oraz zasadzenie „Dębu Niepodległości” w Parku im. Władysława
Łokietka.
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- 3 września odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019 w Szkole
Podstawowej Nr 7 przy ul. Gniazdowskiego. Inaugurację poprzedziły m.in. Narada
Kuratoryjna Inaugurująca Nowy Rok Szkolny w Centrum Kultury Browar B., w której udział
wzięli dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko –
pomorskiego oraz narada z dyrektorami włocławskich szkół i placówek, która dotyczyła
spraw organizacyjnych na nowy rok szkolny.
- 12 września do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przekazano wnioski o udzielenie dotacji
celowej w 2018r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe zawierające aktualne dane po naborze. Będą one przysługiwały uczniom klas IVIII Szkoły Podstawowej oraz uczniom III klasy oddziałów gimnazjalnych. Pierwszą transzę
dotacji szkoły otrzymały w sierpniu 2018r. Wnioski o udzielenie dotacji celowej złożone we
wrześniu stanowią jedynie korektę przekazanych wcześniej danych.
W zakresie działań Wydziału Rozwoju:
- 6 września rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta
Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji. Ma on stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w
sprawach dotyczących prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Włocławek na lata 2018-2028 oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta
Włocławek w zakresie rewitalizacji. 11 września w Starej Remizie przy ul. Żabiej odbyło się
otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, którego przedmiotem był ww. projekt
uchwały. Zachęcam do wyrażania swoich opinii i propozycji w postaci papierowej lub
elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie
rewitalizacja.wloclawek.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w
kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
Włocławek. Konsultacje zakończą się 28 września.
W Wydziale Gospodarki Miejskiej 1 września zawarte zostało porozumienie pomiędzy
Gminą Miasto Włocławek i Gminą Brześć Kujawski w sprawie organizacji publicznego
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Brześć
Kujawski poprzez uruchomienie linii komunikacyjnej Nr 7.
W omawianym okresie Biuro Sportu i Turystyki uczestniczy w przygotowaniach do
organizacji piątej edycji Półmaratonu Włocławskiego. Poza biegiem na dystansie 21,097 km
zorganizowane zostaną biegi dla dzieci, a także - po raz pierwszy - bieg na dystansie 10 km.
Organizatorem półmaratonu, na zlecenie Urzędu Miasta, jest Lekkoatletyczny Klub Sportowy
Vectra. 11 września na placu Grodzkim odbyła się Ceremonia Otwarcia 4. Balonowych
Mistrzostw Świata FAI Juniorów 2018. Zawody organizowane przez Aeroklub Włocławski,
odbywają się w ramach zadania wspieranego przez włocławski samorząd.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad zagadnieniami
dotyczącymi przedstawionej przez Prezydenta Miasta informacji międzysesyjnej.
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W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta który odniósł się do sytuacji dotyczącej relacji
pomiędzy byłym prezesem MPEC Panem Jackiem Kuźniewiczem a obecnym prezesem, iż źle
się dzieje nie tylko w spółce, ale też i w mieście. Jest to niewłaściwa sytuacja dlatego Pan
Przewodniczący zaapelował do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie zewnętrznego audytu
dotyczącego spółki, tym bardziej, że obydwaj Panowie startują na urząd Prezydenta Miasta,
a uprzednio nie było zastrzeżeń ze strony władz miasta, co do działalności spółki MPEC.
Mieszkańcy powinni posiadać wiedzę w tej kwestii kto mówi prawdę.
Głos zabrał radny Józef Mazierski, który poruszył sprawę dotyczącą modernizacji ul. Długiej i
ogłoszonego zamówienia publicznego jakie ukazało się na stronie BIP w sprawie miejsc
parkingowych oraz dwukierunkowości ruchu na tej ulicy. Takie działania pogorszą warunki
życia mieszkańców na wielu płaszczyznach. W związku z tym Pan radny poprosił o
wyjaśnienie podjęcia takiej decyzji przez Pana Prezydenta, tym bardziej że tej inwestycji nie
ma w budżecie miasta i wycofanie się Prezydenta Miasta z kontynuacji tego zadania. W
przeciwnym wypadku Pan radny zawiadomi RIO, że jest to niezgodne z budżetem miasta a
Prezydent przekroczył prawo. Ponadto Pan radny poprosił o wskazanie z jakich środków
zostanie zrealizowane to zadanie w sytuacji, kiedy brak jest funduszy na inne działania o
które apeluje Pan radny.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który poinformował, że na ul. Długiej znajduje się
Przedszkole, którego wyjście prowadzi bezpośrednio na ścieżkę rowerową, Pan
Przewodniczący interpelował do Pana Prezydenta w tej sprawie, aby dokonać
odpowiedniego oznaczenia by nie dochodziło do kolizji stąd ponowna prośba o zajęcie się
tym zagadnieniem.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński, który zwrócił się o
zakup mobilnych trybun na potrzeby hali sportowej w ilości 500 sztuk ze względu na duże
zainteresowanie mieszkańców koszykówką i brak możliwości sprzedaży większej ilości
biletów ze względów organizacyjnych. Ponadto taki sprzęt służyłby także dla potrzeb innych
imprez organizowanych przez miasto, a istnieje możliwość, aby takie trybuny zakupić jeszcze
w tej kadencji.
Głos zabrał radny Andrzej Pałucki, który odniósł się do zadania związanego z budową trasy
średnicowej przebiegającej na odcinku osiedla Zazamcze. Pan radny zwrócił uwagę, aby
zostały spełnione postulaty przedsiębiorców dotyczące komunikacji na odcinku trasy
poprzez pobudowanie ronda, co uaktywni część gospodarczą miasta i pozwoli na swobodne
poruszanie się bez zbędnego nadkładania drogi. Takie rozwiązanie nie było możliwe do
realizacji podczas budowy drogi krajowej nr 1 ze względów proceduralnych co nie oznacza,
że w chwili obecnej nie można pochylić się nad rozwiązaniem, o które postulują mieszkańcy.
Pan radny poruszył także temat dotyczący przebudowy ul. Długiej którym zajmowała się
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie opiniując zaproponowane
rozwiązanie, dlatego niezrozumiała jest postawa radnego Mazierskiego w tej sprawie, który
jest członkiem tej Komisji.
Głos zabrał radny Jarosław Chmielewski, który poruszył także sprawę dotyczącą ul. Długiej
kierując zapytanie czy w sprawie tej inwestycji odbyło się spotkanie z mieszkańcami oraz czy
warto jest wydatkować środki na przygotowanie dokumentacji, której termin realizacji
upływa z dniem 30 listopada, a podjęcie decyzji należeć będzie w sprawie tego zadania do
nowej Rady Miasta i Prezydenta, ponadto brak jest środków w budżecie miasta na ten cel,
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co może sugerować nielegalne działania w tej kwestii i sprawa zostanie zgłoszona przez Klub
PIS do RIO. Pan radny poruszył także sprawę polityki miasta związanej z energetyką cieplną
oraz skierował zapytanie jak przebiegał nadzór właścicielski ze strony Prezydenta Miasta, czy
planowane są podwyżki ciepła w mieście, ile jest zabezpieczonego węgla i miału na nowy
sezon grzewczy, jakie są ceny zakupu prawa do emisji.
Głos zabrał radny Jarosław Hupało, który nawiązując do wątku dotyczącego ul. Długiej
przypomniał, że w przeszłości ulica ta była dwukierunkowa i niewiele się z tej sprawie
zmieniło w planie zagospodarowania przestrzennego. Pan radny zwrócił uwagę, że na
parkingu galerii powstanie wiele miejsc parkingowych, z których będą korzystać mieszkańcy
dzielnicy, ponadto w obiekcie galerii powstanie wiele miejsc pracy, co przyczyni się do
rozwoju miasta. Zaproponowany układ komunikacyjny służyć będzie wszystkim
mieszkańcom, należy o tym pamiętać i nie blokować tej inwestycji.
Głos zabrał radny Jacek Buława, który stwierdził, iż niepokojący jest fakt, że Gmina Miasto
Włocławek nie korzysta z programów proekologicznych i oszczędnościowych, chodzi o
konkurs ogłoszony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
wspierania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jak poinformował Pan radny w
ramach konkursu można skorzystać z 50% dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne. Pan
radny przedstawił listę gmin, które przystąpiły do projektu. Pan radny zapytał, czy zostanie
wytypowany budynek użyteczności publicznej np. budynek Urzędu Miasta do tego projektu,
zdaniem Pana radnego miasto powinno brać udział w tego typu programach.
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki, który również odniósł się do udziału miasta w
programach np. dotyczących instalacji fotowoltaicznych, o których Pan radny wspominał już
na początku br. z których to mogli skorzystać indywidualni mieszkańcy miasta. Ponadto Pan
radny zapytał, dlaczego nie czyniono starań na pozyskanie środków na instalację
fotowoltaiczną na obiektach oświatowych biorąc pod uwagę ceny prądu i gazu, które w
ostatnich latach znacznie wzrosły. Pan radny poruszył również problem, z którym zwracają
się mieszkańcy dotyczący złej komunikacji miasta oraz rozkładu przejazdów autobusów na
przykładzie komunikacji linii nr 2 i 15 na ul. Gniazdowskiego w godzinach porannych.
Głos zabrał radny Dariusz Jaworski, który zwrócił się z zapytaniem o remont ul. Jodłowej i
Brzozowej w ramach koordynacji miasta dotyczącej zadań inwestycyjnych. Pan radny
poruszył sprawę remontu mostu i kolejnej planowanej inwestycji na tym obiekcie, która
będzie realizowana przez MPWIK czy zatem robót tych nie należało właściwie
skoordynować, aby wykonać je w ramach jednej inwestycji. Pan radny nawiązał także do
odbytego konkursu na stanowisko dyrektora Galerii i zapytał, kiedy będzie obsadzony ten
etat.
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak, która odniosła się do uchwały w sprawie skargi na
prezydenta Miasta oraz odpowiedzi przekazanej przez Sekretarza Miasta, a także
kompetencjach Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska w tej kwestii. Pani radna
odniosła się również do uprawnień Komisji Głównej, czyli Konwentu w tej sprawie i
zasadności przedkładania Radzie Miasta formułowanych przez siebie uchwał. Zdaniem Pani
radnej wprowadzony został w powyższej sprawie chaos prawny, natomiast Komisja
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska jest uprawniona do dalszego procedowania
przedłożonej skargi, a strona skarżąca ma prawo do uczestnictwa w obradach sesyjnych.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Dariusz Wesołowski, który odniósł się
do zadania dotyczącego budowy ul. Papieżka, na które Rada Miasta wyraziła zgodę, obecnie
na tym odcinku drogi nie są realizowane żadne roboty budowlane co powoduje szereg
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perturbacji dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych. A zatem z jakich przyczyn roboty
na tej ulicy nie są kontynuowane. Pan radny zwrócił również uwagę na problem
wyremontowanego obiektu LZK, w którym nie ma dostępu internetu i zapytał co dalej w tej
kwestii, gdyż rodzice uczniów tej szkoły nie mogą korzystać np. z dzienniczka
elektronicznego, aby móc sprawdzić oceny swoich dzieci.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który odnosząc się do wypowiedzi radnej Olgi KrutHoronziak wyjaśnił, że oczekiwania na stanowisko Komisji Gospodarki trwało zbyt długo,
Konwent, czyli Komisja Główna natomiast może opiniować wszystkie sprawy skierowane
przez Przewodniczącego Rady. Skoro Komisja Gospodarki nie wypracowała opinii to zrobił to
Konwent Rady Miasta.
Głos zabrał radny Piotr Czarnecki, który zapytał czy Prezydent Miasta podjął kroki dotyczące
wysypiska na Machnaczu, ponieważ sprawa jest bardzo ważna i nie cierpiąca zwłoki. Czy
zostały podjęte kroki powiększenia wysypiska lub zakupu nowej linii sortowniczej. Brak
konkretnych działań spowoduje duże trudności związane z działalnością tej spółki miejskiej.
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak, która stwierdziła, że w przekazanej opinii prawnej
Komisja Główna nie formułuje i nie opracowuje opinii, brak jest także w Statucie Miasta
takiego umocowania dla tej Komisji. Komisja ta nie ma uprawnień do przedkładania i
opracowywania prawa lokalnego.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który przypomniał, iż Statut Miasta określa
kompetencje Konwentu, czyli Komisji Głównej, która opiniuje inne sprawy przekazane przez
Przewodniczącego, uprzednio podobne działania miały miejsce i Pani radna również brała
udział w głosowaniu takich uchwał, które ta Komisja opiniowała.
Głos zabrał radny Stanisław Krzemieniewski, który ponowił zapytanie jakie zadał podczas
poprzedniej sesji Rady Miasta, a mianowicie w jakim terminie zakończą się prace przy
remoncie chodnika na moście stalowym, które planowane były do dnia 4 września.
Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski, który zadał pytanie dotyczące zakończenia remontu i
oddania do użytku basenu Delfin, środków zaangażowanych na ten cel, etapu realizacji
inwestycji. Pan radny poruszył również sprawę dotyczącą inwestycji planowanej na ul.
Długiej i odniósł się do wypowiedzi radnego Jarosława Hupało. Pan radny poruszył także
temat bezpieczeństwa uczniów szkoły zlokalizowanej przy tej ulicy, o który apelują rodzice.
Przy obecnym natężeniu ruchu zdaniem Pana radnego ulica ta nie nadaje się do ruchu
dwukierunkowego.
Głos zabrał radny Stanisław Wawrzonkoski, który zwrócił się do Rady Miasta o zachowanie
konsekwencji w działaniu i realizacji zadań przyjętych w uchwalonym przez Radę Miasta
budżecie na rok 2018, który został mocno okaleczony. Pozbawiono także organ wykonawczy
możliwości zaciągania kredytu długoterminowego, mimo iż był to jeden z podstawowych
zapisów. Jak również pozbawiono Prezydenta możliwości zaciągania zobowiązań w WPF. A
zatem dzisiaj pytania dotyczące inwestycji, kontynuacji zadań czy też innych pytań w tej
kwestii są pozbawione sensu. Należy też pamiętać, że ubezwłasnowolniając Prezydenta
Miasta i organ wykonawczy do działania zgodnego z przyjętym budżetem miasta pozwala się
skorzystać Prezydentowi z pewnych wyborów jak np. dokumentacji dotyczącej ul. Długiej.
Dlatego zgłaszane dzisiaj postulaty są nie do zrealizowania w roku bieżącym jedynie
konsekwentna realizacja zapisów budżetowych może przynieść odpowiednie skutki.
Głos zabrała radna Mariola Gawłowska, która stwierdziła, że Prezydent Miasta pomimo
składanych deklaracji nie reaguje na postulaty radnych składane w imieniu mieszkańców.
Pani radna odniosła się również do braku zaangażowania w prace porządkowe na moście.
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Głos zabrał radny Jaroslaw Hupało, który zapytał o zagadnienie dotyczące Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami, osoby zrzeszone w tej pozarządowej organizacji informują, że mogą
stracić siedzibę otrzymaną od miasta na ul. Cichej. W związku z tym Pan radny zapytał czy
budynek planowany jest do zbycia, a w przypadku takich działań Pan radny poprosił i
zaapelował o to, aby miasto zadbało o lokum dla tej organizacji, która organizuje wiele
pożytecznych działań dla miasta np. akcji sterylizacyjnej, przyjmowanie zwierząt, których nie
przyjęło Schronisko. Ta organizacja nie może zostać pozbawiona wsparcia ze strony władz
miasta i należy o tym pamiętać.
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do
projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia
zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących
funkcje opiekuńcze w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18.
Wprowadzenia do przedmiotowego zagadnienia dokonała Pani Stanisława Matejska,
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, która
poinformowała, że projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” zostanie zgłoszony do konkursu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia
zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących
funkcje opiekuńcze, w Partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu
oraz Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku. Głównym celem projektu jest wspieranie
aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy
poprzez finansowanie opieki nad dziećmi oraz działania aktywizacyjne, w tym szkoleniowe
wspomagające proces powrotu na rynek pracy.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta o ww. projekcie uchwały:
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. Opinię w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji radny
Tomasz Nagala.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Z uwagi na brak zgłoszeń do udziału w dyskusji na temat procedowanego zagadnienia
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu pn. „Aktywna
Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa
8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego,
Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w ramach
konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za podjęciem ww. projektu
uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania, Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na
realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Wojciech Lewandowski, Dyrektor
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg informując, że zamawiający na podstawie
Statutu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku jest zobowiązany do
zapewnienia zimowego utrzymania ulic na terenie miasta. Zgodnie z treścią Statutu: „Do
zadań Zarządu należy: 1. w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy dróg oraz
zarządzania ruchem: (...) 24) utrzymanie zimowe ulic.” Natomiast zgodnie z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych "Do zarządcy drogi należy w szczególności: (...)
utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa
drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2". W treści art. 4 pkt. 20 zawarta jest definicja,
zgodnie z którą, przez utrzymanie drogi rozumie się: "(...)wykonywanie robót
konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i
wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej;". Zimowe utrzymanie
na terenie miasta Włocławek obejmuje sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych,
gminnych, ścieżek rowerowych, chodników i kładek dla pieszych. Łączna długość jezdni
objętych zimowym utrzymaniem wynosi: 150 km., długość ścieżek rowerowych – 39,1 km,
długość chodników – 4,7 km. Zadaniem objęto również 3 kładki dla pieszych – dwie w ciągu
drogi krajowej nr 91 (ul. Toruńska) i jedną nad torami kolejowymi (ul. Promienna).
Ryczałtowy okres rozpoczęcia zimowego utrzymania, zgodnie ze Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi rozpoczyna się 1 grudnia 2018 r. i trwa do 30 marca 2019 r.
Ponadto, przewidziano dwa okresy gotowości w terminach od 15 października 2018 r. do 31
listopada 2018 r. oraz od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2019 r., w których Wykonawca zadania
zobowiązany jest do podjęcia akcji zimowego utrzymania na żądanie zamawiającego. W
okresie „gotowości” rozliczenie następuje metodą kosztorysową. W postępowaniu
przetargowym na: „Zimowe utrzymanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla
pieszych na terenie miasta Włocławek w sezonie 2018-2019” wpłynęła jedna oferta. Zgodnie
z ofertą Wykonawcy, cena ryczałtowa za część nr 1 zamówienia, tj.: „Zimowe utrzymanie
jezdni na terenie miasta Włocławek” wynosi 2 644 518,60 zł, natomiast na część nr 2
zamówienia, tj.: „Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych, chodników i kładek dla pieszych
na terenie miasta Włocławek” – 318 217,68 zł. W okresie od 15 października do 30 listopada
2018 r. oraz od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2019 r. ustalono okres „gotowości”, w którym
Wykonawca podejmuje akcję zimowego utrzymania jedynie na zlecenie Zamawiającego, a
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rozliczenie następuje kosztorysowo. Wzrost ceny usługi, w stosunku do ubiegłego roku,
spowodowany jest rosnącymi kosztami pracowniczymi i materiałowymi oraz nowelizacją
ustawy Prawo zamówień publicznych, która nakłada na Zamawiających obowiązek żądania
zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez Wykonawców biorących udział w
postępowaniu. Na podstawie ustawy p.z.p., zamawiający może zwiększyć kwotę, którą
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty. W
związku z faktem, iż powyższe zamówienie jest realizowane w sezonie zimowym na
przełomie roku 2018 i 2019, zaistniała konieczność przedłożenia niniejszej uchwały.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta o ww. projekcie uchwały:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu, Rozwoju i
Promocji Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji
radny Andrzej Pałucki.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Stanisław Wawrzonkoski – wypowiedź poza mikrofonem.
Głos zabrał Pan Wojciech Lewandowski, Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i
Dróg informując, że w latach poprzednich obowiązywały niższe ceny o ok. 0,5 mln. zł. W
związku ze wzrostem cen paliwa oraz kosztów pracowniczych rynek reaguje w taki sposób,
że jest to konieczne.
Wobec braku innych zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do
zaciągania zobowiązań na realizację zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za przyjęciem ww. uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego
głosowania, Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Planty I we Włocławku.
Przedmiotowy projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał
Sobolewski informując, że 10 maja 2018 r. mieszkańcy ulicy Planty I we Włocławku złożyli do
Rady Miasta Włocławek petycję, która skierowana została do Komisji Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska celem jej rozpatrzenia oraz wypracowania stanowiska pod obrady Rady
Miasta. Petycja dotyczy przebudowy chodnika przy ul. Planty I – prawej strony w kierunku
ul. Wiejskiej we Włocławku. Zdaniem mieszkańców obecny chodnik wykonany jest z płytek
chodnikowych, które są potłuczone, wyłamane, nierówne. Nie można po nich bezpiecznie
chodzić, zaś z wózkiem i dzieckiem są trudności w poruszaniu się tym podziurawionym
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chodnikiem, natomiast po drugiej stronie ul. Planty, wzdłuż ogrodów działkowych, chodnika
nie ma wcale. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska zapoznała się również ze
stanowiskiem Prezydenta Miasta Włocławek w przedmiocie omawianego zagadnienia., z
którego wynika, że ze względu na ograniczony zasób środków finansowych nie ma
możliwości umieszczenia powyższego zadania w planie budżetu na rok 2018 w ramach
zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Niemniej jednak Prezydent Miasta poinformował, że
podejmie starania o umieszczenie przebudowy chodnika w ciągu ul. Planty I do realizacji w
roku 2019 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodników” bądź w projekcie
remontów bieżących. Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału mając na względzie
interes społeczny mieszkańców ul. Planty I we Włocławku, Komisja Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska uznała petycję za zasadną i wnioskuje do Prezydenta Miasta o
wyremontowanie chodnika na wskazanym odcinku.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta o ww. projekcie uchwały:
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki Miejskiej i
Ochrony Środowiska. Opinię w tej sprawie przedstawiła Przewodnicząca Komisji radna Olga
Krut-Horonziak.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy
Planty I we Włocławku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 23 radnych za przyjęciem ww. uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania,
uchwała została podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6
Rozpatrzenie skargi Pana M.R. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że w oparciu o § 86 ust.
1 pkt 3 Statutu Miasta Włocławek, Komisja Główna – Konwent Rady Miasta podczas obrad w
dniu 11 września 2018 r. dokonała analizy skargi Pana M.R. z dnia 27 marca 2018 r. na
działalność Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie bezpodstawnego cofnięcia zgody na
zbycie lokalu przy ul. Szkolnej, do której skarżący wniósł o sprzedaż na jego rzecz lokalu
mieszkalnego po jego matce. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Stronę
skarżącą, przedmiotem skargi jest bezpodstawne cofnięcie zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej we Włocławku po zmarłej matce,
wnoszącego skargę w oparciu o Zarządzenie Nr 246/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z
dnia 12 sierpnia 2016r. Ponadto skarżący wnosi o wykup lokalu po zmarłej matce jako osoba
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do tego uprawniona. Na potwierdzenie słuszności swoich roszczeń do skargi dołączył wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 lutego 2018r. Sygn. akt II
SA/Bd 792/17 zawierający także stanowisko Prezydenta Miasta Włocławek w
przedmiotowej sprawie oraz akt zgonu matki. Komisja dokonując oceny zgromadzonego
materiału zauważa, co następuje:
Przywołany na wstępie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
stwierdza, że zaskarżone Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 246 z dnia 12 sierpnia 2016r., na
które wskazuje Strona skarżąca wydane zostało z naruszeniem prawa i jest wadliwe. W
związku z upływem roku od jego wydania nie stwierdzono jednak nieważności zarządzenia
tylko jego wydanie z naruszeniem prawa, co znalazło swoje odzwierciedlenie w sentencji
tego wyroku. W zaskarżonym zarządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany do
załącznika, nie modyfikując jednak treści samego zarządzenia i pierwotnej liczby lokali
przeznaczonych do zbycia, co prowadzi do wewnętrznej sprzeczności samego aktu, gdyż
załącznik jest integralną częścią zarządzenia. Dla przypomnienia należy wskazać, że
Prezydent Miasta zmienił decyzję i odmówił prawa zbycia ww. lokalu w trybie
bezprzetargowym ówczesnemu najemcy Pani H.S. z uwagi na stwierdzony w opinii przez
rzeczoznawcę zły stan techniczny obiektu, który skutkować może awarią stropu, gdyż w
drewnianych belkach stropowych w poziomie nad parterem i piętrem może wystąpić
przekroczenie naprężeń od dopuszczalnych normowych obciążeń. Sytuacja ta spowodowała,
że z załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta usunięto wymieniony lokal. W związku z
powyższym, powstała konieczność przeznaczenia środków finansowych na przeprowadzenie
remontu. To właśnie stało się przyczyną do podjęcia przez Prezydenta Miasta decyzji o
zmianie funkcji użytkowej budynku, z funkcji mieszkalnej, na cel publiczny. Taka decyzja
umożliwia dofinansowanie modernizacji ww. nieruchomości ze środków pozabudżetowych
Gminy Miasto Włocławek. Ponieważ realizacja celu publicznego wymaga opróżnienia
nieruchomości poprzez wykwaterowanie rodzin w niej zamieszkujących, Zarządzeniem nr
246/2016 Prezydent Miasta cofnął zgodę na przeznaczenie lokalu mieszkalnego w budynku
przy ul. Szkolnej do sprzedaży i podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu kapitalnego tej
nieruchomości. Należy przy tym podkreślić, że najemca lokalu Pani H.S. nie przyjęła kilku
propozycji najmu lokali zamiennych. Pismem z dnia 5 października 2016r. Administracja
Zasobów Komunalnych we Włocławku wypowiedziała Pani H.S. umowę najmu lokalu, z
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, że skutkiem na dzień 30 listopada
2016r. Odnosząc się do stanu obecnego należy stwierdzić, iż Pan M.R. wnosząc w dniu 27
marca 2018 skargę do Rady Miasta na działalność Prezydenta Miasta w zakresie jak na
wstępie zajmuje lokal przy ul. Szkolnej we Włocławku bez tytułu prawnego od dnia
wskazanego w wypowiedzeniu umowy tj. 30 listopada 2016r. Należy wyjaśnić, że sprzedaż
lokali mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy Miasto Włocławek odbywa się w
oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, której art. 34 ust. 1 pkt. 3
stanowi, iż pierwszeństwo w nabyciu, w przypadku zbywania nieruchomości osobom
fizycznym, przysługuje osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został
nawiązany na czas nieoznaczony. Ponieważ nie zostały zachowane przez Stronę skarżącą
ww. przesłanki ustawowe, Prezydent Miasta nie miał podstaw prawnych do uwzględnienia
roszczeń Strony. Ponadto należy stwierdzić, iż żaden przepis ustawy o gospodarce
nieruchomościami, czy też ustawy o samorządzie gminnym nie konkretyzuje obowiązków
gminy do zbycia lokalu tylko ze względu na wniosek złożony przez najemcę. Należy również
zaznaczyć, że jednostce samorządu terytorialnego będącej osobą prawną przysługuje prawo
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własności i inne prawa majątkowe. Wobec powyższego Komisja Główna – Konwent Rady
Miasta po dokonaniu wnikliwej analizy stanu faktycznego i prawnego zgromadzonego
materiału stwierdza, iż zarzuty podnoszone przez Stronę skarżącą nie znajdują uzasadnienia,
tym samym Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach podjętych Przez
Prezydenta w przedmiotowej sprawie. Tym samym Komisja Główna – Konwent Rady Miasta
rekomenduje Radzie Miasta Włocławek uznanie roszczeń Strony skarżącej za bezzasadne i
odrzucenie skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie wnoszonym przez Stronę
Skarżącą. Jednocześnie informuję, iż w dniu dzisiejszym projekt uchwały był przedmiotem
obrad Komisji Głównej, która wydała do niego pozytywną opinię.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak, która wyraziła sprzeciw co do procedury i sposobu
prowadzenia sprawy będącej przedmiotem skargi, która została skierowana do rozpatrzenia
przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Skomplikowana materia sprawy
zdaniem Pani radnej w pełni uzasadnia czas poświęcony jej rozpatrywaniu przez członków
Komisji oraz oczekiwanie na odpowiedzi natury prawnej. Przekazana Pani radnej w dniu
dzisiejszym odpowiedź Sekretarza Miasta potwierdza, że komisja jest zobowiązana
rozpatrzyć przekazaną jej sprawę i wypracować stanowisko. Ponadto Komisja powinna
zostać powiadomiona, że zakres jej działania w tej sprawie przejmuje komisja główna, czyli
Konwent. Ponadto komisja główna nie wypracowuje stanowiska i nie formułuje uchwały bez
powiadomienia komisji zajmującej się skargą. Pani radna zwróciła także uwagę, że w tej
sprawie pomija się całkowicie czynnik ludzki, a sprawa jest znana od wielu lat. Natomiast do
chwili obecnej brak jest wskazania przez Prezydenta Miasta celu publicznego tego budynku.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który odnosząc się do wypowiedzi Pani radnej
przypomniał zapisy Statutu Miasta Włocławek, iż to Przewodniczący kieruje projekt uchwały
do komisji Rady, co zostało zrobione, gdyż Konwent jest komisją Rady i również do tej
Komisji może zostać skierowany projekt uchwały. Natomiast § 38 ust. 5 pkt 3 Statutu
wskazuje, że do zadań Konwentu należy wyrażanie opinii w innych sprawach przekazanych
przez Przewodniczącego lub innych członków Komisji Głównej. Skarga została złożona w
miesiącu marcu br. i dla dobra strony skarżącej nie powinna być ona tak długo
rozpatrywana. Pan Przewodniczący szanuje, iż Pani radna dba o dobro mieszkańców, lecz
stwierdza, iż ewidentnie poza tą uchwałą można pochylić się nad losem mieszkańców, w
przypadku tej konkretnej sytuacji należy przestrzegać przepisów prawa a wydłużanie okresu
rozpatrzenia skargi nie leży w interesie władz miasta jak i Strony skarżącej.
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak, która wyjaśniła, że Komisja nie przedłużała bez
powodu rozpatrzenia skargi, lecz kierowała się wnikliwością i oczekiwała na odpowiedzi ze
strony Prezydenta Miasta na kolejne wątpliwości w tej sprawie. Stąd też po stronie władz
miasta, a nie członków Komisji należy upatrywać braku rozstrzygnięcia sprawy i
przedłużającego się procedowania w celu wypracowania ostatecznego stanowiska.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który zadeklarował, że Komisja Główna ponownie
pochyli się nad losem mieszkańców, aby wypracować stanowisko służące pomocy tym
mieszkańcom.
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Po wyczerpaniu zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.R. na
działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 21 radnych za przyjęciem ww. uchwały
opowiedziało się 12 radnych przy 2 głosach przeciwnych oraz 7 głosach wstrzymujących się.
Po zakończeniu procedury głosowania Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w
rezultacie dokonanego głosowania, uchwała została podjęta przez Radę Miasta w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje, wnioski i zapytania w sprawach dotyczących aktualnych problemów Miasta,
także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym zgłosili: radny Jacek
Buława, radny Damian Chełminiak, radny Janusz Dębczyński, radna Mariola Gawłowska,
radny Krzysztof Kowalski, radny Józef Mazierski, radny Henryk Mielczarczyk oraz radny
Dariusz Wesołowski.
Interpelacje złożone przez radnych w formie pisemnej, Przewodniczący Rady Miasta
przekazuje niezwłocznie adresatowi.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udziela Prezydent Miasta lub właściwe rzeczowo
upoważnione osoby w terminie 14 dni – Przewodniczącemu Rady Miasta oraz
interpelującemu radnemu.
Interpelacje zgłoszone przez radnych oraz udzielone odpowiedzi umieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta bez zbędnej zwłoki.
Procedurę postępowania w powyższej sprawie reguluje § 56 Statutu Miasta Włocławek.
Ad. 8
Informacje i komunikaty.
Przewodniczący Rady Miasta przypomniał Radnym, że zgodnie z art. 24h ust. 4 ustawy o
samorządzie gminnym należy złożyć oświadczenia majątkowe w związku z upływem
kadencji. Ostatnie oświadczenie składa się w dwóch egzemplarzach według stanu na dzień
16 września 2018 r. W związku z faktem, iż termin 16 września przypada w niedzielę
oświadczenia należy złożyć do Przewodniczącego Rady w poniedziałek 17 września br. Druki
oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biurze Rady Miasta.
Ad.9
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski dziękując wszystkim za udział w
obradach poinformował, że wobec zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady XLIX
sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 14 września 2018r.
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Zakończenie obrad godz.1050

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ:

RAFAŁ SOBOLEWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

Akceptacja protokołu przez Sekretarzy obrad XLIX sesji Rady Miasta

RADNY PIOTR CZARNECKI .........................................................................

RADNY HENRYK MIELCZARCZYK ..................................................................

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XLIX sesji Rady Miasta Włocławek.
2. Lista osób uczestniczących w XLIX sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XLIX/125/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu
pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” współfinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 –
2020, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia
zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób
pełniących funkcje opiekuńcze w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04207/18.
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4. Uchwała Nr XLIX/126/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację
zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg”.
5. Uchwała Nr XLIX/127/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulicy Planty I we Włocławku.
6. Uchwała Nr XLIX/128/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.R. na działalność Prezydenta Miasta
Włocławek.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
Gł. Specjalista BRM.
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