Protokół nr L/18
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 28 września 2018r.
VII kadencji

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

W dniu 28 września 2018 roku o godzinie 9:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady L 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 L sesji Rady Miasta
Włocławek, witając Prezydenta Miasta, 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 28 września br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z L sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
Lista osób uczestniczących w L sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XLIX 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 XLIX sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która odbyła się w dniu 14
września 2018 roku, z którym radni mogli się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi. Nie
zgłoszono uwag, poprawek i uzupełnień.
- zmiany do porządku obrad L sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski poinformował, że wraz z
zawiadomieniami o obradach przesłany został porządek obrad. W związku z tym Pan
Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy ktoś z radnych pragnie zgłosić do niego zmiany,
jednocześnie przypominając, że zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym do
zmiany w porządku obrad wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący Rady Miasta przystąpił do realizacji porządku obrad.
Ad. 2
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek
na 2018 r. wraz z autopoprawką.
Ad. 3
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018 – 2028. Wraz z autopoprawką.
Blok uchwał finansowych omówiła Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta informując, że
autopoprawka uchwały budżetowej wynika ze zwiększenia o kwotę 285.160 zł. dochodów i
wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry
Start”. Ponadto Pani Skarbnik przedstawiła m.in. zmiany dotyczące dochodów w zakresie
pomocy społecznej, oświacie, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz gospodarce
komunalnej i ochronie środowiska jak również wydatków w zakresie transportu i łączności,
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gospodarce mieszkaniowej, oświacie, gospodarce komunalnej i wydzielonych rachunkach
dochodów. Ponadto Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmniejszono limit wydatków w 2018 r. na
zadaniu pn. „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” o kwotę 45.500 zł. oraz na
zadaniu pn. „Budowa, rozbudowa, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń pod funkcje
placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki)” o kwotę 1.662.000 zł. Ponadto
wyodrębniono zadanie pn. „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul.
Łubnej 17 we Włocławku z przeznaczeniem na funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej”
na łączną kwotę nakładów finansowych 1.662.000 zł. Zwiększony został limit wydatków w
roku 2019 na zadaniu „Modernizacja budynku ZSE we Włocławku z uwagi na to, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację tego zadania cena oferty jaka
wpłynęła do zamawiającego przekracza kwotę zaplanowanych środków finansowych na to
zadanie. Planuje się zmniejszenie limitu zobowiązań na rok 2019 przy jednoczesnym
zwiększeniu limitu na rok 2021 w ramach zadania „Budowa drogi stanowiącej alternatywne
połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe” z uwagi na planowane wznowienie prac
nad przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymaganych zezwoleń oraz
decyzji ZRiD.
Opinie Komisji Stałej o ww. projektach uchwał:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na
2018 r. wraz z autopoprawką rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji radny Andrzej
Pałucki.
Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała również projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018 – 2028. wraz z autopoprawką. Opinię przedstawił także Przewodniczący Komisji
radny Andrzej Pałucki.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrał radny Krzysztof Kukucki, który odnosząc się do kolejnej zmiany uchwały
budżetowej stwierdził, że brakuje w niej środków w wysokości 1 mln. zł. obiecanych SLD
przez Prezydenta Miasta na transport zbiorowy w mieście oraz podwyżki dla kierowców
MPK. Pan radny odniósł się również do sprawy związanej z unieważnieniem przetargu na
zakup autobusów elektrycznych – wymagane jest 5% taboru, których zakup należy
zrealizować zgodnie z ustawą o elektro mobilności do 2020r.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski, który zwrócił się o
udzielenie informacji dotyczącej zakupu wyposażenia dla Policji jakie obiecał Prezydent
Miasta, dlaczego te zakupy nie znalazły się w uchwale budżetowej.
Głos zabrał radny Józef Mazierski, który odniósł się do przetargu ogłoszonego przez
Prezydenta Miasta w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Długiej i przebudowy tej ulicy
na dwukierunkową, zadanie to nie było uwzględnione w budżecie miasta, choć jest
forsowane przez Prezydenta Miasta w związku z tym, dlaczego nie znalazło się ono w
przedłożonej uchwale budżetowej. Pan radny odniósł się także do zadania budowy tzw. „14”
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na Łubnej 17. W świetle przekazanej przez Panią Wiceprezydent Moraczewską informacji
obiekt był zabytkowy, zostały w związku z tym pozyskane środki nie było również możliwości
innej lokalizacji. Obecnie w budżecie miasta inwestycja została oszacowana na 1.700 tys. zł.,
a jeśli chodzi o zabytkowy budynek to zostało z niego jedynie ok. 30 metrów ścian na
podbudowie z cegły, natomiast pozostała część obiektu jest zupełnie rozebrana a na tym
miejscu powstały nowe fundamenty i ściany. W związku z wcześniejszymi informacjami
budynek jest zabytkowy i nie może być rozebrany natomiast obecnie wygląda to zupełnie
inaczej a zatem wcześniejsza propozycja Pana radnego o rozebraniu obiektu i budowie
nowego była słuszna. Pan radny stwierdził, iż został wprowadzony w błąd przez Panią
Wiceprezydent Moraczewską i jest to nauczka na przyszłość, aby nie słuchać zapewnień
Prezydentów, lecz osobiście zapoznać się z projektem, aby uniknąć ponoszenia
zwiększonych środków niż planowanych w budżecie na przeprowadzenie inwestycji w
ramach wyodrębnionego zadania.
Głos zabrała Pani Magdalena Korpolak-Komorowska Zastępca Prezydenta Miasta ds.
rozwoju i inwestycji informując, że przetarg na zakup autobusów elektrycznych dla MPK nie
został formalnie unieważniony, prowadzone są rozmowy dotyczące zwiększenia
dofinansowania, natomiast w sprawie ul. Długiej, której faktycznie nie ma w budżecie
wpłynęła oferta na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej z
paragrafu inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków zewnętrznych, która będzie
konsultowana z mieszkańcami osiedla.
Głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta, który przypomniał swoje zapytanie na temat
zakupu wyposażenia dla Policji. Ponadto Pan Przewodniczący zapytał, czy prawdą jest, że
Pani Skarbnik jest przeciwna zakupowi dronów na potrzeby Policji, taką informację Pan
Przewodniczący posiada od Prezydenta Miasta. Pan Przewodniczący wyraził ubolewanie z
powodu nieobecności na sesji Prezydenta Miasta, gdyż rozwiałby on wiele wątpliwości w
związku z przedłożonymi uchwałami.
Głos zabrała Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta, która udzieliła odpowiedzi poza
mikrofonem.
Głos zabrał radny Józef Mazierski, który odniósł się do wypowiedzi Pani Wiceprezydent na
temat ul. Długiej oraz okoliczności towarzyszących temu zagadnieniu podczas obrad Komisji
Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. jak również
wypowiedzi na ten temat Pani Wiceprezydent oraz wystąpienia spółki Omega Inwest w tej
sprawie do Komisji w celu uzyskania opinii na temat poszerzenia ul. Długiej. Pomimo braku
środków w budżecie temat jest forsowany przez Pana Prezydenta, Pan radny poinformował,
że mieszkańcy złożyli skargę na Prezydenta Miasta do Rady Miasta oraz petycję w sprawie
zaniechania realizacji tego zadania.
Głos zabrał radny Zbigniew Lewandowski, który także odniósł się do sprawy przebudowy ul.
Długiej i przypomniał, że Prezydent Miasta zapewniał, że inwestycja ta nie będzie
realizowana. Ponadto inwestycja spowoduje wycięcie dużej liczby kasztanowców, które
rosną przy ul. Długiej, ponadto pas drogowy który jest zbyt wąski spowoduje wykupy
przyległych gruntów, co wymaga pewnych konsultacji. Rozwiązanie bezpieczeństwa i
dogodnego dojazdu do budowanego centrum handlowego może opierać się na innym
rozwiązaniu, które nie spowoduje niedogodności dla mieszkańców ulicy Długiej i okolic. Poza
tym jednokierunkowa ul. Chłodna zapewnia wyjazd w kierunku osiedla Zazamcze jak
również ul. Węglowa zapewniająca wyjazd w dwóch kierunkach.
3

Głos zabrał radny Krzysztof Kowalski, który także wypowiadając się w sprawie ul. Długiej
zwrócił uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych w
okolicy ul. Kolskiej i ul. Gniazdowskiego.
Po wyczerpaniu zgłoszeń do udziału w dyskusji Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Włocławek na 2018 r. wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem ww. projektu
opowiedziało się 16 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w rezultacie
dokonanego głosowania, Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę w zaproponowanym
brzmieniu.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018
– 2028. wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem ww. projektu
opowiedziało się 11 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 11 głosach
wstrzymujących się.
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 zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji Wielofunkcyjnej
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Publicznego, który poinformował, że obecnie Centrum Opieki nad
Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 we Włocławku tworzą trzy placówki zapewniające łącznie 50
miejsc: placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z liczbą miejsc 30,
przeznaczonej dla dzieci powyżej 7 roku życia, placówka opiekuńczo-wychowawcza typu
socjalizacyjnego z liczbą miejsc 10, przeznaczona dla młodzieży powyżej 14 lat, placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego z liczbą miejsc 10, przeznaczona dla dzieci
powyżej 7 roku życia, przyjmowanych w przypadkach wymagających natychmiastowego
zapewnienia opieki. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych o których mowa w art. 229 ust. 1-3 i 7, po upływie okresu, o którym mowa
w art. 229 ust. 8, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30.
Specyfika budynków Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Żytniej 55 uniemożliwia
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rozpoczęcie procesu deinstytucjonalizacji i dostosowania do nowych przepisów prawa. W
związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego, Miasto Włocławek
zrealizowało inwestycje polegające na budowie dwóch placówek opiekuńczowychowawczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem. Dwie placówki, wchodzące w skład
Centrum, zostaną przeniesione do nowo wybudowanych obiektów przy ul. Jasnej. Placówki
te będą pełniły funkcje placówek typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi, które
zapewnią schronienie dla 14 dzieci w każdej, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki
rodziców. Podjęcie uchwały umożliwi prawidłową realizację procesu deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej oraz realizację zadań powiatu w zakresie zapewniania opieki i
wychowania.
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 Wiceprzewodniczący Komisji
radny Jarosław Chmielewski.
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
zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji Wielofunkcyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej we Włocławku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 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. 5
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„MALUCH” we Włocławku w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz
specjalistycznej.
Projekt uchwały omówił Pan Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Publicznego, informując, że zgodnie z art. 230 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, o
których mowa w art. 229 ust. 1-3 i 7, po upływie okresu, o którym mowa w art. 229 ust. 8,
nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30. W związku ze
zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego, Miasto Włocławek zrealizowało
inwestycję polegającą na budowie 14-osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. W
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dotychczas funkcjonującej placówce przy ul. Sielskiej 3 zostanie zmniejszona liczba miejsc z
30 do 21, a nowo wybudowana placówka będzie pełniła funkcję placówki typu
specjalistyczno-terapeutycznego, socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi i zapewni
miejsce tymczasowego pobytu dla 14 dzieci, wymagających specjalistycznej opieki,
pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców. Podjęcie uchwały umożliwi
prawidłową realizację procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, zapewnienie
placówkom wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej
oraz realizację zadań powiatu w zakresie zapewniania opieki i wychowania.
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 Wiceprzewodniczący Komisji
radny Jarosław Chmielewski.
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
przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” we Włocławku w dwie
odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi
administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 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. 6
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Włocławek do zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja
budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku /.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonał Pan Roman Stawisiński
informując, iż Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr XLIII/40/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
upoważniła Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego ujętego w Wieloletniej Prognozie
Finansowej pod nazwą „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we
Włocławku”, do kwoty 6 000 000 zł. w latach 2018-2020. Przeprowadzone postępowanie
przetargowe, wskazuje, że aby zawrzeć umowę z wykonawcą robót zadania inwestycyjnego
„Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku” konieczne jest
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zwiększenie limitu upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania zobowiązań,
do kwoty 8 740 000 zł.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta o ww. projekcie uchwały:
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji radny
Andrzej Pałucki.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że otwiera dyskusję nad ww.
zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak, która zwróciła się o podanie liczby oferentów na
wykonanie powyższego zadania oraz jakie przyczyny spowodowały podniesienie wartości
zadania o 25% co zostało wskazane w uzasadnieniu do uchwały do kwoty 1.700 tyś. zł.
Zdaniem Pani radnej po raz kolejny występuje duża rozbieżność pomiędzy wartością
kosztorysową zadania inwestycyjnego zaproponowaną przez zamawiającego a wartością
oferowaną przez wykonawców w procesie przetargowym, być może jest to dyktat jednego
oferenta.
Głos zabrał Pan Roman Stawisiński Dyrektor Wydziału Inwestycji, który poinformował, że
sprawa dotyczy jednego oferenta, który zaproponował wskazaną w umowie kwotę. Jak
wyjaśnił Pan Dyrektor powyższa sytuacja spowodowana jest dynamiką wzrostu kosztów prac
budowalnych oraz małym zainteresowaniem przedsiębiorców do podejmowania się
wykonywania zadań inwestycyjnych w samorządach, jest to tendencja ogólnopolska. W celu
podjęcia działań realizacyjnych oraz w trosce o dyscyplinę finansową zaproponowane
zostało przez Pana Prezydenta przedłożone rozwiązanie. Z uwagi na fakt, iż jest to zadanie
publiczne, realizacji zadania podjęło się konsorcjum dwóch firm. Jest to firma Kamaro z
Gdańska oraz firma Kabo z Włocławka.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miasta radny Janusz Dębczyński, który zwrócił się z
zapytaniem jakie byłyby hipotetyczne skutki niepodjęcia przez Radę Miasta ww. uchwały.
Czy będzie to sytuacja podobna jak w przypadku basenu miejskiego, który został wyłączony z
użytkowania na ponad rok.
Głos zabrał radny Krzysztof Grządziel, który odniósł się do sytuacji gospodarczej, problemów
związanych z brakiem firm na rynku pracy realizujących inwestycje, wzrostem cen usług
który temu towarzyszy, wzrost cen jak również niżu demograficznego wśród dzieci i
młodzieży z uwagi na spadek dzietności rodzin, który powoduje brak pracowników na rynku
pracy. Pan radny zwrócił uwagę, że lawina wzrostu cen będzie rosła i ta sytuacja dotyczyć
będzie również naszego miasta. A zatem należy się zastanowić, czy w roku przyszłym nie
wystąpi sytuacja jeszcze większego wzrostu kosztów, które trzeba będzie przeznaczyć na
realizację zaplanowanej inwestycji, gdyż machina inflacji w Polsce zaczyna się rozwijać.
Ponadto obserwuje się dysproporcje ilościowe pomiędzy osobami czynnymi zawodowo a
tymi którzy są emerytami oraz tymi którzy planują przejście na emeryturę w najbliższym
czasie. Zdaniem Pana radnego należy przyjąć propozycję Pana Prezydenta, gdyż informacje
dotyczące wzrostu cen w zakresie usług inwestycyjnych, jakie płyną z terenu kraju
powodują, że nie należy się spodziewać obniżki stawek.
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Głos zabrał Pan Roman Stawisiński Dyrektor Wydziału Inwestycji który wyjaśnił, że
Prezydent Miasta proponując podjęcie ww. działań brał pod uwagę tendencje panujące na
rynku, ponadto w tej kwestii inne samorządy posiłkują się udzielaniem zaliczek właśnie po
to, aby wykonawcy przetrwali na rynku pracy oraz zatrzymaniem wykonawców na rynku
lokalnym. A zatem unieważnienie przetargu w związku z niepodjęciem uchwały mogłoby
skutkować brakiem wykonawcy, wzrostem cen oraz kosztami utrzymania budynku
wyłączonego z użytkowania jakie poniosłoby miasto.
Po wyczerpaniu zgłoszeń do udziału w dyskusji na temat procedowanego zagadnienia
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągania
zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych we Włocławku /.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 22 radnych za podjęciem ww. projektu
uchwały opowiedziało się 21 radnych przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie
wstrzymującym się.
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. 7
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia
zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i
konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania
Zarzadzania Miastem – System OTAGO.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Jarosław Bartkowiak Dyrektor Biura
Informatyzacji, który wyjaśnił, że Rada Miasta Włocławek Uchwałą Nr XL/13/2018 z dnia 27
marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
powierzyła Prezydentowi Miasta Włocławek realizację zadania pod nazwą „Asysta
techniczna i konserwacja oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu
Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO”. Do uruchomienia procedury
skutkującej zawarciem umowy z wykonawcą niezbędne jest upoważnienie Prezydenta
do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania. Wobec powyższego proponuje się
podjęcie niniejszej Uchwały Rady upoważniającej Prezydenta Miasta do podpisania umowy z
wykonawcą na realizację powyższego zadania.
Opinia Komisji Stałej Rady Miasta o ww. projekcie uchwały:
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta. Opinię w tej sprawie przedstawił Przewodniczący Komisji radny
Andrzej Pałucki.
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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
upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego
rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania
użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarzadzania Miastem – System
OTAGO.
W wyniku głosowania przeprowadzonego z udziałem 20 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.8
Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miasta radny Rafał Sobolewski dziękując wszystkim za udział w
obradach poinformował, że wobec zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady L
sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 28 września 2018r.

Zakończenie obrad godz.1000

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ:

RAFAŁ SOBOLEWSKI

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

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

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

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach L sesji Rady Miasta Włocławek.
2. Lista osób uczestniczących w L sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr L/129/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 r.
4. Uchwała Nr L/130/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 – 2028.
5. Uchwała Nr L/131/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018r.
zmieniającej uchwałę w sprawie zmian w organizacji Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej we Włocławku.
6. Uchwała Nr L/132/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018r.
w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „MALUCH” we
Włocławku w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.
7. Uchwała Nr L/133/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018r.
zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do
zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy /Modernizacja budynku
Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku /.
8. Uchwała Nr L/134/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Włocławek do zaciągnięcia
zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na zawarcie umowy na asystę
techniczną i konserwację oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu
Wspomagania Zarzadzania Miastem – System OTAGO.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
Gł. Specjalista BRM.
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