Protokół nr XIX/16
przebiegu obrad Rady Miasta Włocławek
w dniu 30 maja 2016r.
VII kadencji

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

W dniu 30 maja 2016 roku o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul.
Zielony Rynek 11/13 rozpoczęły się obrady XIX sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji,
którą zwołał i której przewodniczył radny Jarosław Chmielewski Przewodniczący Rady
Miasta Włocławek.
Ad. 1
Sprawy organizacyjne
- otwarcie sesji
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski otworzył obrady XIX sesji Rady
Miasta Włocławek, witając Panią Joannę Borowiak Posłankę na Sejm RP oraz radnego
Sejmiku Województwa Pana Stanisława Pawlaka, ponadto powitał również Prezydenta
Miasta Włocławek Marka Wojtkowskiego, Zastępców Prezydenta Miasta oraz przybyłych
gości - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Komendy
Miejskiej Policji we Włocławku, Panią Annę Jackowska Zastępcę Dyrektora PUP, Panią dr
Małgorzatę Legiędź – Gałuszko Rektora PWSZ wraz z Prorektorem Panem dr Robertem
Musiałkiewiczem a także 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.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w dniu 20 maja
br. przed południem dotarła do Rady Miasta smutna wiadomość, że po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł Pan Tadeusz Raczyński pełniący w swej długoletniej działalności
samorządowej funkcję radnego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek oraz
radnego sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego W piątek przed południem dotarła
do Rady Miasta smutna wiadomości, iż po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Tadeusz
Raczyński, pełniący w swej wieloletniej działalności samorządowej funkcje radnego,
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek oraz radnego sejmiku naszego
województwa. Tadeusz Raczyński mandat radnego uzyskał w I kadencji Rady Miasta
Włocławek przypadającej na lata 1990 – 1994. Od roku 1994 pracownik Urzędu Miasta
Włocławek – urlopowany na czas pełnienia funkcji radnego. W latach 1994 - 98 oraz 2010 2014 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta, był także członkiem w stałych komisjach Rady
Miasta. Od 1998 do 2002 zasiadał w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. W IV
kadencji obejmującej lata 2002-2006 jako radny pełnił również funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. W 2007 roku
ubiegał się o mandat do Sejmu RP. W obecnej -VII kadencji Rady Miasta uzyskał mandat
radnego startując z okręgu wyborczego nr 3 „ Małe południe”, zasiadał w Komisji Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska pełniąc
funkcję jej wiceprzewodniczącego.
Po wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta wszyscy obecni na sali obrad uczcili minutą
ciszy pamięć zmarłego Pana Tadeusza Raczyńskiego.
- stwierdzenie quorum
Po oficjalnym otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski stwierdził, iż na stan 24 radnych na sali obrad zgromadzonych jest - zgodnie z
listą obecności 21 radnych, a zatem obrady sesyjne w dniu 30 maja br. są prawomocne.
Lista obecności radnych z XIX sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu,
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Lista osób uczestniczących w XIX sesji Rady Miasta stanowi załącznik do protokołu.
- przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w Biurze Rady
Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta dostępny był do wglądu
projekt protokołu Nr 18/2016 z obrad XVIII sesji Rady Miasta Włocławek VII kadencji, która
odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku, z którym to protokołem radni mogli się zapoznać i
wnieść ewentualne uwagi. Nie zgłoszono uwag i uzupełnień.
- zmiany do porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski zapytał czy są ze strony radnych
propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad.
Radna Ewa Szczepańska zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu
nr 9, który dotyczy projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania
założeń dla zadania pn. „ Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej”
uzasadniając, iż nie ma potrzeby powoływania takiej komisji, ponieważ realizacja
powyższego zadania leży w kompetencji organu wykonawczego a nie organu
uchwałodawczego. Ponadto Pani radna zgłosiła uwagi dotyczące punktu nr 8 porządku
obrad dotyczącego projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie
miasta Włocławek gdyż uzasadnienie do projektu tejże uchwały nie spełnia wymogów
określonych w Statucie Miasta, projekt nie był konsultowany z kupcami miejskimi, nie
uzyskał pozytywnej opinii formalno-prawnej. Dlatego też Pani radna poddała pod rozwagę
zmianę terminu wejścia w życie uchwały od stycznia 2017 roku oraz spełnienie ww.
wymogów formalnych oraz analizę efektywności.
Radny Damian Chełminiak w imieniu Klubu radnych SLD zaproponował, zmianę kolejności
procedowania tzn., aby punkt 21 porządku obrad dotyczący projektu uchwały w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego został procedowany, jako punkt nr 9. Jak
poinformował Pan radny uchwała może mieć nieodwracalne konsekwencje dla miasta
poprzez zadłużenie budżetu na wiele lat, mieszkańcom należy się szczegółowe wyjaśnienie,
na jakich warunkach i kiedy miałby zostać spłacony kredyt, o którym mowa w uchwale.
Pozostałe punkty porządku obrad pozostają bez zmian.
Radny Krzysztof Kukucki poinformował, iż nie widzi powodów, dla których projekt uchwały
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania założeń dla zadania pn. „
Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej” miałby zostać zdjęty z porządku
obrad. Brak jest czasu nad przesuwanie w czasie tego zagadnienia biorąc pod uwagę, że w
ubiegłym roku nie zrobiono nic w tym kierunku, aby zagospodarować teren, o którym mowa
w uchwale i do tej pory także nic się w tej sprawie nie dzieje mimo szerokiej dyskusji
podczas przyjmowania uchwały budżetowej na rok bieżący na temat zagospodarowania
najstarszej części miasta. Dlatego też powołanie komisji doraźnej zdaniem Pana radnego jest
niezbędne, aby rozpocząć rozmowy na temat zagospodarowania wskazanego terenu,
ponadto w zaproponowanej autopoprawce do projektu uchwały zawarte zostały sugestie
biura prawnego, a zatem komisja ma za zadanie doradzić Prezydentowi Miasta, aby w
sposób optymalny zagospodarował tę część naszego miasta.
Radny Janusz Dębczyński w imieniu Klubu radnych PIS wyraził pogląd, że radni tego Klubu
popierają wniosek Klubu radnych SLD o pozostawienie w porządku obrad ww. uchwały.
Powołanie takiej komisji nie zaszkodzi gospodarce miejskiej jak również działaniom
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Prezydenta Miasta. Wspólnie podjęte działania przyczynia się do lepszego
zagospodarowania tego zdegradowanego terenu.
Radny Rafał Sobolewski złożył wniosek o zdjęcie punktu nr 8 dotyczącego przedmiotowego
projektu uchwały z porządku obrad gdyż uchwała zawiera wiele uchybień formalnych i
merytorycznych, wprowadzenie w połowie roku tego rodzaju uchwały pociąga za sobą
skutki budżetowe, których Prezydent nie jest w stanie zaakceptować. Jedynym warunkiem,
pod jakim Klub radnych PO mógłby zaakceptować projekt uchwały jest przyjęcie, że skutki
finansowe wywołane tą uchwałą będą obowiązywać od roku następnego. Błędem jest brak
opinii Prezydenta Miasta gdyż to on jest gospodarzem budżetu ponadto w tej sprawie nie
było również konsultacji z koalicjantem.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że nie jest to odpowiednia pora na dokonywanie
rozliczeń na temat konsultacji koalicyjnych, gdyż bilans wyszedłby ujemny.
Radny Janusz Dębczyński zabierając głos poinformował, że Klub radnych PIS podtrzymuje
wniosek o pozostawienie w porządku obrad projektu uchwały zawartego w punkcie nr. 8.
Natomiast Pan radny nie zgodził się z przedmówcą, iż nie było konsultacji a uchwała nie
spełnia wymogów formalno-prawnych. Radni PiS nie mają zamiaru burzyć budżetu miasta,
dlatego wnioskodawca, czyli radny Jarosław Chmielewski ma przygotowaną autopoprawkę i
o ile uchwała uzyska akceptację Rady Miasta to zaczęłaby ona obowiązywać od nowego roku
budżetowego 2017, a zatem brak jest formalnych przeszkód, aby głosować za podjęciem
uchwały.
Radny Rafał Sobolewski nawiązując do wcześniejszego wystąpienia stwierdził, że skoro
skutki finansowe związane z uchwałą dotyczyć będą budżetu roku następnego to Pan radny
wycofuje swój wniosek o zdjęcie tejże uchwały z porządku dzisiejszych obrad.
Po zakończeniu dyskusji na temat zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia z porządku
obrad punktu nr 9 dotyczącego projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds.
opracowania założeń dla zadania pn. „ Rewitalizacja kwartału od ul. 3 – go Maja do ul.
Tumskiej”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych za wnioskiem
opowiedziało się 4 radnych przy 15 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.
W rezultacie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że
wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Miasta.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek o przesunięciu
punktu nr 21 dotyczącego projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w miejsce punktu nr 9 natomiast pozostałe punktu porządku obrad
otrzymałyby kolejno po sobie następującą numerację.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych za zaproponowanym
wnioskiem opowiedziało się 20 radnych przy 1 głosie przeciwnym oraz braku głosów
wstrzymujących się.
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że obrady sesyjne
będą odbywać się według zmienionego porządku obrad, zgodnie z przeprowadzonym
głosowaniem.

Ad. 2
Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
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Informacja, którą przedstawił Radzie Miasta Prezydent Miasta Marek Wojtkowski,
obejmuje okres od dnia 25 kwietnia 2016 roku, czyli od ostatniej sesji Rady Miasta
Włocławek, do dnia dzisiejszego i przedstawia się następująco:
W zakresie działań Biura Zamówień Publicznych m.in.:
- zawarto kilka umów dotyczących zamówień publicznych, m.in. umowę na modernizację
progu korekcyjnego betonowego na rzece Zgłowiączce, na przebudowę alejek w Parku im.
Władysława Łokietka etap IV oraz na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych”. W
toku są kolejne postępowania. W najbliższym czasie mijają terminy składania ofert na
następujące zadania: przebudowa dróg powiatowych (ul. Kaliska), przebudowa wiaduktów
w ciągu alei Kazimierza Wielkiego oraz termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie miasta Włocławek z podziałem na 6 zadań.
W zakresie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego m.in.:
- Gmina Miasto Włocławek przystąpiła do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń
pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj.
kujawsko-pomorskim”, do końca roku będą wykonywane szczepienia ochronne dzieci w
wieku od 24 do 36 miesiąca życia zamieszkałych we Włocławku. Łącznie zaplanowano
zaszczepienie 250 dzieci (w roku 2015 było to 140 dzieci). Koszty świadczeń ponoszone są w
równych częściach przez samorząd województwa i miasto Włocławek. Udział finansowy
miasta przewidziano na kwotę 37 500 zł. Realizatorem programu na terenie Włocławka jest
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, wybrany w konkursie ofert ogłoszonym przez Urząd
Marszałkowski.
- w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zostały wyłonione dwa podmioty
lecznicze, które będą udzielały mieszkańcom Włocławka świadczeń zdrowotnych
wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z
zakresu profilaktyki, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych na terenie Miasta Włocławek. Umowy na realizację wyżej wymienionych
świadczeń zostały zawarte 6 maja z Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej oraz
Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, na łączną
kwotę prawie 97 tysięcy złotych.
- ponadto zmieniła się lokalizacja jednego z punktów nieodpłatnych porad prawnych. W
trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z porad, a także mając na uwadze dostęp do
lokalu dla osób niepełnosprawnych z dniem 19 maja nieodpłatne porady prawne zostały
przeniesione z budynku mieszczącego się na ulicy Piekarskiej 6 do gmachu Urzędu Miasta
Włocławek, mieszczącego się przy ulicy 3 Maja 22.
W zakresie działalności Wydziału Gospodarki Miejskiej m.in.:
- pojawiły się letnie nasadzenia roślin na Placu Wolności oraz uruchomiono fontannę na
Zielonym Rynku
W zakresie działalności Wydziału Edukacji m.in.:
- przygotowano listy wypłat stypendiów szkolnych. Te wypłaty już się rozpoczęły. Stan
środków przekazanych na konta oraz w kasie ratusza na dzień 25 maja to 649 390,00 zł dla
1088 osób.
W zakresie Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej m.in.:
- zebrała się Kapituły Nagród do dokonania oceny wniosków o przyznanie dorocznych
nagród Prezydenta Miasta Włocławek w dziedzinie twórczości artystycznej,
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upowszechniania i ochrony kultury w 2016 r. Dziś o 18.00 w Centrum Kultury Browar B.
zaplanowane jest Święto Kultury, podczas którego nagrody te zostaną wręczone.
Ponadto ruszyła procedura Budżetu Obywatelskiego Włocławka. Zakończono etap zgłaszania
projektów przez mieszkańców. Wpłynęło około 100 wniosków. Do 20 czerwca nastąpi
weryfikacja propozycji oraz ogłoszenie ich listy. Następnie do 30 czerwca włocławianie będą
mogli głosować na konkretne projekty. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się
najpóźniej do 5 września.
W zakresie działalności Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń m.in.:
- 24 maja jednoosobowe spółki Gminy Miasto Włocławek podpisały „Porozumienie o
zawiązaniu Miejskiej Grupy Zakupowej”. To nowa inicjatywa, która będzie polegała na
realizacji wspólnych zakupów. Nadrzędnym celem Miejskiej Grupy Zakupowej jest
wykorzystanie synergii działania i skali wolumenu. Wspólna reprezentacja spółek miejskich
w negocjacjach z oferentami powinna przyczynić się do zmniejszenia jednostkowego kosztu
nabycia określonego towaru lub usługi poprzez wybór najkorzystniejszej oferty. Dzięki temu
spółki mogą zyskać silniejszą pozycję w negocjacjach z dostawcami dla uzyskania lepszych
warunków handlowych. Pomysł utworzenia Miejskiej Grupy Zakupowej zrodził się w celu
uzyskania oszczędności przy wykorzystaniu efektu skali.
W zakresie działalności Wydziału Inwestycji m.in.:
- trwają roboty budowlane związane z przebudową ul. Promiennej. Termin realizacji zadania
to 11 czerwca.
- opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ul.
Hutnicza - Promienna – Pogodna- Budowlanych. Termin wykonania dokumentacji to lipiec, a
planowany termin realizacji zadania to IV kwartał tego roku.
- w toku są prace realizacyjne kilku inwestycji, które zostały wybrane głosami mieszkańców
w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
W ramach informacji międzysesyjnej Biuro Sportu i Turystyki informuje, że wśród działań
związanych z pracą Biura wymienić należy m.in. koordynacją działań związanych z
organizacją w naszym mieście World Grand Prix w siatkówce kobiet planowanego na 10 – 12
czerwca.
W ramach swoich kompetencji Wydział Zarządzania Kryzysowego poinformował, że w
ostatnich dniach koordynował akcję opryskową na meszki, zabiegi wykonano metodą
agrolotniczą i naziemną.
Kończąc swoją wypowiedź Prezydent Miasta dodał, że 16 maja miała miejsce gala Złotej
Setki Pomorza i Kujaw, jubileuszowej, XX edycji. Podczas tej uroczystości Włocławek został
wyróżniony i otrzymał, jako miasto III nagrodę w kategorii Samorząd Najlepszy Zdaniem
Przedsiębiorców! Przy okazji Prezydent Miasta serdecznie podziękował wszystkim firmom i
przedsiębiorcom z Włocławka za głos w plebiscycie na nasze miasto i pogratulował im
samym tytułów i wyróżnień w tym plebiscycie.
Ad. 3
Wystąpienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Głos zabrała Rektor uczelni Pani dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka, która dziękując za
umożliwienie zaprezentowania uczelni poinformowała w trakcie prezentacji multimedialnej
m.in., że Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku jest państwową uczelnią zawodową z
niemalże 15 letnim stażem, jedyną tego typu w województwie kujawsko-pomorskim.
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Uczelnia kształci na studiach I stopnia: licencjackich i inżynierskich. Uczelnia umożliwia
podjęcie bezpłatnych studiów w systemie popołudniowo-weekendowym na wszystkich
kierunkach kształcenia. Tym, którzy chcą się dokształcać oferuje szeroki wachlarz kursów i
szkoleń oraz studiów podyplomowych. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny.
Bazę dydaktyczną uczelni stanowią trzy zespoły budynków, nowocześnie wyposażone w sale
ćwiczeń, sale wykładowe, aule oraz laboratoria. Biblioteka uczelniana dysponuje bogatym
księgozbiorem wydawnictw drukowanych i elektronicznych dostosowanych do potrzeb
dydaktycznych. W uczelni funkcjonuje informatyczny system zarządzania uczelnią i
procesem dydaktycznym, dzięki któremu studenci mają kontakt z uczelnią z dowolnego
miejsca na świecie. We włocławskiej PWSZ działają studenckie koła naukowe, samorząd
studencki i Akademicki Związek Sportowy. PWSZ we Włocławku dysponuje własnym Domem
Studenta. PWSZ we Włocławku uzyskała srebrny certyfikat „Uczelnia Liderów” w
ogólnopolskim konkursie dla szkół wyższych. Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego
odznaczył PWSZ we Włocławku Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa KujawskoPomorskiego. Misją Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, jako silnego
regionalnego ośrodka edukacyjnego zajmującego się transferem wiedzy do praktyki jest
kształcenie według nowoczesnych standardów edukacyjnych wysoko wykwalifikowanych
kadr w dziedzinach zaawansowanych technologii, na kierunkach ściśle powiązanych z
gospodarką regionu i kraju, kształtowanie nowoczesnego człowieka otwartego na nowe
doświadczenia, mobilnego na rynku pracy, kreatywnego i skutecznego w realizacji aspiracji
intelektualnych i zawodowych; przygotowanie młodego człowieka do aktywnego
uczestniczenia w społeczeństwie obywatelskim poprzez rozwijanie poczucia podmiotowości
społecznej, obowiązku respektowania dobra wspólnego oraz kształtowania cnót
obywatelskich, t. j. równość praw, sprawiedliwość, solidarność. Władze PWSZ dbają przede
wszystkim o rozwój dydaktyczno–naukowy poprzez pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej
kadry dydaktyczno-naukowej, dostosowanie kierunków kształcenia i programów nauczania
do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców.
Rozszerzanie oferty kształcenia na kierunkach i specjalnościach, na które istnieje obecnie i
będzie istnieć w przyszłości lokalne i regionalne zapotrzebowanie rynku pracy jest gwarancją
zwiększenia roli i atrakcyjności inwestycyjnej Włocławka i regionu. Pani Rektor poruszyła
również kwestię dotyczącą studiów dualnych.
Prorektor ds. Nauczania i Studentów dr Robert Musiałkiewicz poinformował o tym, w jaki
sposób zostało zagospodarowane mienie miasta przekazane na rzecz PWSZ pozyskane do
utworzenia Centrum Nowoczesnych Technologii. Na potrzeby uczelni został przekazany
budynek, w którym mieścił się Zespół Szkół Nr 5 położony pomiędzy ulicą Toruńską a ulicą
Energetyków, który imponuje kubaturą i powierzchnią, lecz wymaga bardzo dużych
nakładów inwestycyjnych. O dawna funkcjonuje koncepcja, aby we Włocławku stworzyć
silny ośrodek nauk technicznych, lecz kształcenie na tych kierunkach jest bardzo dużym
wydatkiem, wykształcenie studenta na kierunku mechanika stanowi w skali roku koszt w
wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, podobna sytuacja występuje na kierunku
informatyka. Od roku 2014 prowadzone są bardzo intensywne prace, aby w ramach
kontraktu terytorialnego można było pozyskać środki finansowe z funduszy europejskich na
budowę nowoczesnej bazy dydaktycznej na poziomie szkolnictwa wyższego we Włocławku.
Obecnie jest szansa, że w najbliższym czasie inwestycja zostanie rozpoczęta i będzie można
ogłosić przetarg na realizację projektu tej inwestycji, który pierwotnie zakładał alokację
wielkości 40 mln. złotych. Alokacja została mocno ograniczona, zredukowana o połowę czy
6

finalnie będzie to kwota 20 mln. zł. na chwile obecną jest to trudne do przewidzenia.
Warunkiem koniecznym jest uruchomienie wkładu własnego w wysokości 15%, obietnica
wsparcia ze strony samorządu jest realizowana. Dlatego też prośba ze strony uczelni, aby
władze miasta pamiętały o szkolnictwie wyższym we Włocławku, gdyż inwestycja w młode
pokolenie jest najlepszą z inwestycji w perspektywie przyszłości miasta i młodych pokoleń,
które będą chciały związać swoje losy z miastem.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję dotyczącą przedstawionego zagadnienia.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Olga Krut-Horonziak w swojej wypowiedzi poruszyła kwestie dostosowania procesu
dydaktycznego uczelni do konkretnych potrzeb rynku pracy, który stawia przed
szkolnictwem wyższym konkretne wymagania i wpływa w szerszej perspektywie na losy i
wybory życiowe młodych ludzi, zainteresowanie Pani radnej wzbudził temat studiów
dualnych a także czy uczelnia posiada dane i wiedzę, jacy pracodawcy zgłosili chęć
współpracy z uczelnią czy w chwili obecnej są to jedynie zamiary wskazane w prezentacji
multimedialnej. Pani radna poruszyła również sprawę dotyczącą inkubatora
przedsiębiorczości zarówno tego będącego inicjatywą miasta jak również inkubatora
utworzonego ze środków urzędu marszałkowskiego czy współpraca uczelni z inkubatorem
miejskim nie układa się na tyle dobrze, czy też nie ma odpowiedniej współpracy na tym polu
lub warunków, że uczelnia tam nie funkcjonuje. Pani radna wyraziła również
zainteresowanie oferowanymi kierunkami ściśle zawodowymi jak informatyka, mechanika,
jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy w tym zakresie i czy są prowadzone analizy na
temat trafności uruchamiania nowych kierunków studiów w sytuacji, gdy pozyskiwane są
niemałe środki unijne, które powinny być odpowiednio i z wielką celowością wykorzystane
w stosunku do potrzeb rynku pracy i pracodawców.
Rektor uczelni Pani dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka wyjaśniła kwestię studiów dualnych
oraz inkubatora, dane te były zawarte na planszy dotyczącej najbliższych planów uczelni.
Współpraca uczelni z inkubatorem włocławski rozpoczęła się od momentu jego powstania i
jest realizowana z satysfakcją do chwili obecnej, studia dualne stanowią ogromne wyzwanie
i są w fazie przygotowań. Kierunki proponowane przez uczelnię wynikają z potrzeb rynku
pracy i oparte są na statystykach oraz dostępnych danych a także na analizie własnej uczelni.
Ponadto Ustawa o szkolnictwie wyższym nakazuje dokonywanie monitoringu losów
zawodowych absolwentów, takie analizy sporządza Biuru karier PWSZ. Centrum nauk
technicznych nowoczesnych technologii, o które zabiega uczelnia pozwoli na kształcenie
młodzieży na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas, nie budzi obaw konkurencyjna
uczelnia informatyczna, o czym świadczy liczba kandydatów na ten kierunek studiów, który
utrzymuje się od lat na tym samym poziomie, przy czym należy podkreślić, iż atutem PWSZ
jest fakt, iż jest ona jedyną w regionie państwową uczelnią, która kształci studentów
bezpłatnie.
Prorektor ds. Nauczania i Studentów dr Robert Musiałkiewicz wyjaśnił, iż warunkiem
koniecznym przy uruchamianiu każdego kierunku studiów jest przeprowadzanie i zbieranie
opinii od potencjalnych pracodawców oraz instytucji związanych z gospodarką. PWSZ jest
jedną z 4 uczelni publicznych w województwie Kujawsko-Pomorskim, która kształci
bezpłatnie, posiada również w swojej ofercie bezpłatne studia wieczorowe dla osób
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pracujących. Uczelnia kreuje politykę doboru kierunku studiów w zależności od potrzeb
rynku pracy.
Radny Krzysztof Kukucki wyraził poparcie dla działań czynionych przez władze PWSZ w
zakresie kształcenia na kierunkach politechnicznych świadczy to m.in. o tym, że oferta
uczelni dotycząca kierunków kształcenia studentów jest na bieżąco aktualizowana i
monitorowana w sposób umożliwiający sprostać wymaganiom rynku pracy. Uczelnie wyższe
są miastotwórcze, co widać na przykładzie innych miast, w których takie placówki działają.
Dlatego też zadaniem władz samorządowych powinno być wsparcie dla uczelni oraz
zaangażowanie w rozwój PWSZ gdyż takie działania przyczynią się do rozwoju miasta. Pan
radny stwierdził, że ważnym elementem jest również integracja środowiska akademickiego
w naszym mieście i należy znaleźć nić porozumienia, aby oferta dla studentów przez
wszystkie włocławskie uczelnie wzajemnie się uzupełniała.
Radny Krzysztof Grządziel wyraził zadowolenie, że na terenie miasta funkcjonuje taka
placówka jak PWSZ, daje to w perspektywie szansę na rozwój miasta, dlatego też należy
zadbać o wygospodarowanie środków w budżecie miasta na kształcenie techniczne i
zawodowe. Zdaniem Pana radnego należy także w sposób dynamiczny sięgać po środki
unijne na stworzenie bazy do kształcenia dydaktycznego, pracowni, laboratoriów, które
pozwolą na pozyskanie kadry i umożliwią kształcenie młodych ludzi na odpowiednim
poziomie w zawodach, których brakuje na rynku pracy.
Rektor uczelni Pani dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka podziękowała za wszystkie wypowiedzi
i możliwość zaprezentowania uczelni poinformowała także, że PWSZ robiąc analizy zyskuje
potwierdzenie, że młodzież, która w niej studiuje gdyby nie ta placówka nie studiowałaby w
ogóle, dlatego nie prawdą jest, że wybrałaby inne miasta. Dlatego uczelnia pragnie wspierać
tą młodzież gdyż daje to największe szanse na pozostanie młodzieży po zakończeniu
edukacji na naszym terenie, drugą kwestią jest, jakość kształcenia, ponieważ nie można
kształcić na kierunkach technicznych bez odpowiedniego zaplecza i bazy dydaktycznej
wyłącznie przy tablicy. Dlatego też uczelnia tak bardzo zabiega o nowe centrum o dobre
warsztaty o otwarcie na przyszłość.
Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku
2030.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Artur Fojud z firmy Fineo Sp. z o.o realizującej
kontrakt z siedzibą w Gdyni, informując, że przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Polityki mobilności dla Miasta Włocławek do roku 2030 jest spójny z Planem mobilności dla
miasta Włocławek i nie wchodzi w zakres kompetencji organu wykonawczego. Plan
mobilności miejskiej dla miasta Włocławek poddano konsultacjom społecznym poprzez
warsztaty z Radnymi Rady Miasta oraz ankietyzację mieszkańców miasta Włocławek.
Polityka mobilności dla Miasta Włocławek do roku 2030 została przesłana do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem zajęcia stanowiska w przedmiocie
wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska działając na podstawie art.48 oraz art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3
października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pismem
z dnia 9 marca 2016r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
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oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki mobilności dla Miasta Włocławek do roku
2030 uznając, że realizacja założeń ww. opracowania, którego przedmiotem są tereny
Gminy, nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto mając
na względzie charakter rozpatrywanego dokumentu uznał, że rozwiązania w nim zawarte są
zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Miasto Włocławek chcąc się rozwijać w sposób
spójny, zwarty i przyjazny dla ich mieszkańców, powinno na nowo zdefiniować zagadnienia z
dziedziny przemieszczania się osób i towarów. W nowym podejściu do tej problematyki
ważne jest stopniowe odejście od koncentracji uwagi na infrastrukturze transportowej na
rzecz szerokiego planowania interdyscyplinarnego, obejmującego wpływ na kształtowanie
zachowania znajduje swój wyraz w niniejszej Polityce oraz w ograniczaniu używania pojęcia
transport, na rzecz pojęcia mobilność, co wyraża szersze i bardziej kompleksowe spojrzenie
na zasady kształtowania przemieszczania się w obszarze miasta, dostępności i prawidłowego
dopasowania adaptacji do tych potrzeb przestrzeni miejskiej. Zrównoważona mobilność
definiowana jest, jako ukształtowane strukturą przestrzenną i transportową, zachowania
komunikacyjne użytkowników, w których racjonalizuje się długość trasy podróży,
motoryzacja indywidualna nie degraduje komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej, a
funkcjonowanie systemu transportu pozwala utrzymać harmonie z otoczeniem rozumianym,
jako środowisko naturalne i cywilizacyjne, w tym kulturowe. Pozytywne i nowoczesne
zachowania komunikacyjne mieszkańców i interesariuszy miasta są podstawą do stworzenia
warunków lepszej dostępności i użyteczności oraz wiążą się nierozłącznie z poprawą
bezpieczeństwa ruchu miejskiego.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Przedmiotowy projekt uchwały rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Z opinią w tej sprawie zapoznał radnych
Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad ww. zagadnieniem.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia polityki mobilności dla
miasta Włocławek do roku 2030.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących
się.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
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Ad. 5.
Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy za rok 2015.
Wprowadzenia do Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy za rok ubiegły dokonała Pani Anna Jackowska Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku informując m.in. o rynku pracy w mieście w roku
ubiegłym przedstawiając problem bezrobocia we Włocławku na tle województwa kujawskopomorskiego oraz wskaźniki dotyczące osób bezrobotnych z terenu miasta Włocławek
zarejestrowanych w PUP. Pani Wicedyrektor poinformowała jak kształtuje się struktura osób
bezrobotnych z podziałem według wieku, według czasu pozostawania bez pracy oraz
struktura bezrobotnych według wykształcenia. Przedstawiła również problem osób
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy a także liczbę ofert i podjęć
pracy w roku 2015 w stosunku do roku 2014. Kolejnym zagadnieniem zaprezentowanym
przez Panią Annę Jackowską Zastępcę Dyrektora PUP była kwestia realizacji celów, zadań i
działań w ramach Programu Promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
wskazując cele strategiczne, jakimi są: edukacja na potrzeby rynku pracy w tym prowadzenie
badań i wykonywanie ekspertyz dotyczących rynku pracy, informowanie szkół i instytucji
szkoleniowych o kierunkach rozwoju, trendach gospodarczych i sytuacji na rynku pracy, w
celu dostosowania oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb rynku pracy, promowanie i
wdrażanie edukacyjnych form aktywizacyjnych, realizacja szkoleń zawodowych, wdrażanie
modelu współpracy pomiędzy PUP pracodawcami a szkołami, przyznawanie bezrobotnym
dofinansowania studiów podyplomowych, szkoleń indywidualnych oraz bonów
szkoleniowych. Kolejnym strategicznym celem przedstawionym przez Panią Wicedyrektor
było kreowanie współpracy PUP z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych w tym opracowanie i wdrożenie
programu „Aktywizacja i integracja”, wspólne poszerzenie partnerstwa przez włączenie w
działanie organizacji pozarządowych, współpracę z agencjami zatrudnienia, instytucjami
dialogu społecznego, rozwijanie funkcji pośrednika pracy – doradcy klienta, współpracę z
otoczeniem biznesu, inkubatorem innowacyjności oraz organizacjami pracodawców.
Trzecim realizowanym przez PUP strategicznym celem była aktywizacja lokalnego rynku
pracy opierająca się m.in. na realizacji usług rynku pracy w celu aktywizacji osób
bezrobotnych, dystrybucja ofert pracy oraz innych form aktywizacji wśród bezrobotnych i
poszukujących pracy, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, profilowanie pomocy osobom
bezrobotnym. Ponadto realizacja działań ukierunkowanych na tworzenie subsydiowanych
miejsc pracy, przyznawanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe
wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w tym spółdzielni socjalnych, kontakty z
przedsiębiorcami, wizyty w firmach, pozyskiwanie nowych miejsc pracy w tym również za
granicą oraz ich dystrybucja, realizacja projektów aktywizacyjnych i programów socjalnych
takich jak aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych w
wieku 30-50 lat, program zwiększający aktywność osób do 25 roku życia. A także program
„Junior” aktywizujący zawodowo absolwentów niepełnosprawnych, program specjalny
„Meliorant” czy też „Odkrywcy I”. Wszystkie działania podejmowane przez PUP mają na celu
zmniejszenie bezrobocia w mieście i powiecie oraz aktywizację osób pozostających bez
pracy.
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Opinia komisji stałej Rady Miasta
Sprawozdanie z realizacji programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku
pracy za rok 2015 było przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej,
która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała przedłożony materiał. Opinię w tej sprawie
przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Olga Krut-Horonziak poruszyła kwestie dotyczące rezultatów działań podejmowanych
przez PUP, badania okresów zatrudnienia na przestrzeni 3 miesięcy, brak jest danych o
okresie utrzymania pracy jak również wskaźników, jaka jest mobilność przedsiębiorców we
Włocławku, którzy korzystają z zasobu ludzkiego, jakim dysponuje PUP. Przedstawiona
statystyka jest myląca i daje jedynie poczucie spełnienia wymogu narzuconego przepisami
prawa w zakresie efektywności wydatkowania środków publicznych. Pani radna stwierdziła,
iż w ciągu ostatnich 25 lat nikt nie podjął się zbadania powodów włocławskiego bezrobocia,
tym bardziej, że na tle innych miast stopa bezrobocia utrzymuje się ciągle na wysokim
poziomie. Zdaniem Pani radnej PUP powinien podjąć ścisłe współdziałanie z uczelnią, aby
dokonać analizy umożliwiającej rozwiązanie zagadki, z jakich przyczyn utrzymuje się stały
procent bezrobocia w mieści na przestrzeni wielu lat. Pani radna stwierdziła również, że
żadne prawo realizowane w sposób biurokratyczny nie zlikwiduje bezrobocia.
Radny Janusz Dębczyński zauważył, że wśród młodych ludzi najpopularniejszą formą
aktywizacji zatrudnienia są staże, które opłacają się pracodawcom z tytułu otrzymywane
refundacji, natomiast aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia nie jest
zadowalająca a także środków na ten cel nie jest wiele gdyż jak wynika ze Sprawozdania
działaniami na rzecz tych osób objęto zaledwie 17 bezrobotnych, dlatego Pan radny poprosił
o odniesienie się Pani Wicedyrektor do tej kwestii.
Radny Jacek Buława stwierdził, że budująca jest informacja, że w okresie od stycznia do
grudnia ubiegłego roku zmniejszyła się liczba bezrobotnych, lecz dla pełnego obrazu sytuacji
niezbędnym wydaje się informacja ile osób w rozpatrywanym okresie wyjechało z
Włocławka w poszukiwaniu pracy. Pan radny zapytał czy Pani Wicedyrektor dysponuje
takimi danymi.
Radny Krzysztof Grządziel stwierdził, że poruszany problem jest bardzo skomplikowany. Pan
radny poinformował, że od wielu lat ściśle współpracuje z PUP i jest bardzo zadowolony, z
jakości pracy oraz inicjatyw podejmowanych przez tę instytucję, która działa w ramach
stworzonych możliwości prawnych oraz posiadanych warunków. PUP nie ma żadnego
wpływu, na jakość kształcenia niedostosowanego do potrzeb rynku pracy. Dlatego problem
leży po stronie Państwa, które przez wiele lat nie może uporać się z problemem kształcenia
dostosowanego do potrzeb, z problemem likwidacji miejsc pracy i.t.p. i tam należy kierować
wszelkie uwagi, aby pobudzić działania rządowe w tej materii.
Pani Anna Jackowska Zastępca Dyrektora PUP w odpowiedzi na pytania wyjaśniła, że
wskaźniki bezrobocia, jakie zostały ostatnio ogłoszone przez GUS wynoszą 16.6 %, z
prowadzonych analiz w tym zakresie wynika, kto ubywa z rejestru bezrobotnych, lecz dane
te nie są zawarte w przedstawionym Sprawozdaniu, które dotyczy konkretnych działań na
rzecz walki z bezrobociem a nie analizy migracji z rejestrów. Grupa zwiększająca udział w
rejestrach PUP to osoby długotrwale bezrobotne – 72% z terenu miasta Włocławek, którym
jest trudno wejść na rynek pracy z różnych przyczyn. Statystyki prowadzone przez PUP
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wskazują na to, że im osoba jest bardziej wykształcona tym krócej pozostaje bez pracy,
średni okres poszukiwania pracy przez osobę z wyższym wykształceniem wynosi 4 miesiące.
Odnosząc się do sprawy związanej z aktywizacją osób po 50 roku życia Pani Wicedyrektor
wyjaśniła, że w Sprawozdaniu był wyszczególniony program z rezerwy ministerialnej
skierowany właśnie do tej grupy osób, lecz tylko kilkanaście osób wzięło w nim udział, lecz
były również inne duże programy, z których mogły korzystać również osoby po 50 roku życia.
Na tle całej grupy osób aktywizowanych osoby 50 + stanowią najmniejszy odsetek.
Odpowiadając na pytanie radnego Jacka Buławy Pani Wicedyrektor poinformowała, że nie
dysponuje danymi liczbowymi ile osób opuściło Włocławek w poszukiwaniu pracy, być może
pewnym wskaźnikiem będzie forma pomocy, jaką jest bon na zasiedlenie gdzie młoda osoba
do 30 roku życia, która zgłosi się do PUP z informacją, że znalazła pracę na terenie innego
miasta i prosi o wsparcie na osiedlenie się na jego terenie. Wówczas może uzyskać
dofinansowanie na ten cel w wysokości 7,500 złotych. W roku ubiegłym PUP przyznał dla
mieszkańców Włocławka 54 bony na zasiedlenie się w innym mieście w związku ze
znalezieniem tam pracy. Odnosząc się do zagadnienia związanego z doradcą indywidualnym
jest to nowy sposób pracy z osobami oczekującymi pomocy, którzy są zarejestrowani w PUP
i oczekują pomocy w znalezieniu zatrudnienia, choć przy tak dużej liczbie osób
zarejestrowanych nie jest możliwe, aby pracować z każdym bezrobotnym indywidualnie,
dlatego też podejmowane działania skupiają się na osobach, które faktycznie chcą wyjść z
bezrobocia. Być może zapowiadana modyfikacja przepisów, o którą postulują PUP
spowoduje jeszcze sprawniejsze działania PUP.

Po zakończeniu procedowania nad punktem nr 5 porządku obrad Przewodniczący Rady
Miasta ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Przerwa w obradach
Wznowienie obrad po przerwie.

Ad. 6
Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa
Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Robert Majewski Komendant Państwowej
Straży Pożarnej, który poinformował, że Komenda Miejska PSP we Włocławku obejmuje
swoim zasięgiem teren powiatu ziemskiego i grodzkiego dla miasta Włocławka. Obszar ten o
powierzchni 1558,3 km2 zamieszkuje około 204 tysięcy osób, a średnia gęstość zaludnienia
wynosi 127 osób na 1 km2. Miasto Włocławek zajmuje teren o powierzchni 84,3 km2, na
którym mieszka ponad 100 tysięcy osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi około 1340
osób/km2. Do głównych zagrożeń występujących na terenie miasta Włocławek zaliczyć
można zagrożenia pożarowe, zagrożenia chemiczno-ekologiczne, komunikacyjne, zagrożenia
wodne i powodziowe, budowlane oraz zagrożenia infrastrukturalne. W skład Komendy
Miejskiej PSP we Włocławku wchodzą dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze przy ul.Rolnej i
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przy ulicy Płockiej. W jednostkach tych służbę pełni 108 ratowników, którzy w systemie
trójzmianowym czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. Ponadto przy ulicy Rolnej
znajduje się Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego oraz przy ulicy Płockiej
Grupa Chemiczna, jedyna w województwie Kujawsko - Pomorskim, zlokalizowana właśnie
we Włocławku, ponieważ na naszym terenie znajdują się zakłady chemiczne. Na dzień 31
grudnia 2015 roku liczba etatów strażaków w komendzie oraz w JRG wynosiła 138, a liczba
etatów cywilnych 4. Liczba etatów w komendzie nie uległa zmianie od kilku lat. W 2015 roku
ogólnie odnotowano 2197 zdarzeń, w tym pożarów 1027, miejscowych zagrożeń 1098 oraz
72 alarmów fałszywych. Z tych 2197 zdarzeń tylko na teren Włocławka przypadło 589
pożarów, 550 miejscowych zagrożeń oraz 47 fałszywych alarmów. Najwięcej pożarów miało
miejsce w następujących dzielnicach: Śródmieście 154 pożary, Południe - 115, Wschód
mieszkaniowy - 97. Podczas tych wszystkich zdarzeń śmierć poniosły 4 osoby a 56 zostało
rannych, natomiast w pożarach zginęły 3 osoby, a rannych zostało 17 osób. W 2015 roku na
terenie Miasta Włocławek wartość strat w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń wyniosła
2.904.100 zł. ( co stanowi wzrost o 426 tysięcy złotych w porównaniu do 2014 roku).
Dokonano 54 kontroli, w tym 11 kontroli związanych z przekazaniem obiektu do
użytkowania. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych 9 obiektów odebrano bez
zastrzeżeń, a 2 zostały odebrane warunkowo. Ponadto przeprowadzono termomodernizację
obiektu Komendy przy ulicy Rolnej 1 we Włocławku. W ramach termomodernizacji
wymieniono instalację wewnętrzną wraz z grzejnikami, wprowadzono 4 obiegi ogrzewania
oraz ocieplono, ściany, dach i strop, wymieniono część drzwi i okien. Wartość tego
przedsięwzięcia wyniosła 860.506 tys. zł, w tym 85% środków pochodziło z Europejskiego
Rozwoju Regionalnego, a 15% środków z budżetu państwa. Na terenie Komendy rozpoczęto
również budowę budynku magazynowo - garażowego. Budynek przeznaczony będzie do
magazynowania sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz pojazdów ratowniczych.
Przewidywany koszt inwestycji to 503 tys. zł. Inwestycja ta została dofinansowana przez
Miasto Włocławek w wysokości 60 tys. zł., Komendant serdecznie podziękował Radnym za
powyższe dofinansowanie. Komenda Miejska PSP została doposażona w nowy średni
samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla płetwonurków o wartości
919.080 tys. zł., natomiast Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2 przy ulicy Płockiej została
doposażona w nowy lekki samochód ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem do
ratownictwa drogowego o wartości 658 tys.zł. Zakup ten również był współfinansowany
przez Gminę Miasto Włocławek w wysokości 250 tys.zł. Pan Komendant podziękował za w/w
dofinansowanie. We wnioskach końcowych Pan Komendant poinformował o pilnej
potrzebie w celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji, modernizacji platformy
teleinformatycznej Miejskiego Stanowiska Kierowania, ponieważ dotychczasowa jest
eksploatowana już od 10 lat, istnieje także ciągła potrzeba szkolenia strażaków na
specjalistycznych kursach z zakresu ratownictwa wysokościowego, chemiczno ekologicznego, oraz ratownictwa wodnego, natomiast dla właściwego funkcjonowania
ochrony przeciwpożarowej niezbędny jest zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem proszkowym oraz ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na
potrzeby gaszenia pożarów lasów, ponieważ w tym roku nie podpisano kontraktu na
stacjonowanie śmigłowca. Pan Komendant Państwowej Straży Pożarnej podziękował za
kolejne dofinansowanie do zakupu niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
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Opinia komisji stałej Rady Miasta
Informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2015 rok rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała Komisja Porządku
Prawnego i Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Zastępca
Przewodniczącej Komisji radny Damian Chełminiak
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad ww. zagadnieniem.
Z uwagi na brak zgłoszeń do zabrania głosu przez radnych Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w
zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 r.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych, za przyjęciem ww.
Informacji radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się
nie stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła wskazaną
Informację za rok 2015 w przedstawionym brzmieniu.
Informacja - załącznik do protokołu.
Ad. 7
Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2015 r.
Prezentacji powyższej Informacji dokonał Komendant Miejskiej Policji we Włocławku Piotr
Stachowiak, informując, że miniony rok zakończony został najmniejszą ilością wakatów, w
bieżącym roku przyjęto 10 policjantów. W 2015 Policja nie przechodziła żadnych
reorganizacji natomiast w przyszłym roku planowana jest reorganizacja powiatu, która
dotyczyć będzie nowych struktur np. odtworzenie kilku posterunków Policji. Miasto
Włocławek jest najbardziej zagrożonym rejonem, ze wszystkich rejonów podległych
Komendzie Miejskiej Policji. Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego 95% przestępstw dokonanych było na
terenie Włocławka. W roku 2015 zanotowano spadek ilości przestępstw kryminalnych o 340.
Najwięcej dokonano kradzieży oraz włamań, natomiast w mniejszym stopniu uszkodzenia
mienia. Znacznie mniej było przestępstw dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, czyli
rozbojów. W 2015 odnotowano 776 kradzieży z włamaniem, najczęściej włamywano się do
piwnic, a najbardziej zagrożone rejony to: ulica Toruńska, Kaliska i Żytnia. Odnotowano
również kilka włamań do samochodów oraz do obiektów handlowych. Warunki sprzyjające
włamaniom to brak lub niedostateczne zabezpieczenie fizyczne i elektroniczne obiektów,
pozostawienie samochodów w miejscach odosobnionych i pozostawienie atrakcyjnych
rzeczy w kabinach samochodów. W 2015 roku dokonano kradzieży 24 pojazdów,
włocławskim policjantom udało się odzyskać 6 pojazdów. W kategorii uszkodzenia mienia
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sprawcy niszczą elementy infrastruktury miejskiej i osiedlowej, głównie wiaty przystankowe.
W ubiegłym roku dokonano 281 tego typu przestępstw. W roku 2015 stwierdzono 38 bójek,
pobić oraz uszkodzeń ciała, przestępstwa te mają charakter patologiczny. Na terenie
Włocławka w 2015 roku doszło do 65 rozbojów, do których najczęściej dochodziło porą
wieczorową i nocną. Jednym z głównych czynników w tego typu przestępstwach jest stan
nietrzeźwości sprawców, jaki i osób poszkodowanych. W 2015 roku policjanci dw. z
Przestępczością Gospodarczą prowadzili 472 sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych,
korupcyjnych i związanych z nielegalną sprzedażą wyrobów spirytusowych i tytoniowych bez
wymaganych znaków akcyzowych. Nastąpił znaczny wzrost ilości wszczętych postępowań,
jeśli chodzi o narkomanię, ilość zabezpieczonych narkotyków w ubiegłym roku to 22kg.
Policja podjęła współpracę z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w sprawie
zwalczania handlu dopalaczami oraz podjęto działania profilaktyczne min. wspólne
spotkania z młodzieżą i rodzicami w szkołach, w których sprzedawane były "dopalacze".
Najbardziej zagrożone rejony to: Śródmieście, Kazimierza Wielkiego oraz Zazamcze. Od 01
maja 2016 prowadzona będzie akcja zero tolerancji na spożywanie alkoholu, skutki tej akcji
rozłożone będą na lata. Zmniejszyła się liczba popełnionych czynów przez nieletnich.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to kolejna kategoria działań Komendy Miejskiej Policji,
w 2015 roku odnotowano 116 wypadków drogowych, w wyniku, których śmierć poniosło 17
osób, a 121 zostało rannych. Główne przyczyny wypadków to: niedostosowanie prędkości
do warunków na drodze, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu oraz błędy pieszych.
Ograniczenie przestępczości to główne założenie Policji na 2016 rok, poprzez zwiększenie
patroli przy wykorzystaniu dodatkowych służb prewencyjnych finansowanych przez Urząd
Miasta Włocławek.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Informację z działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu porządku i
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta za 2015 r. rozpatrzyła oraz pozytywnie
zaopiniowała Komisja Porządku Prawnego i Publicznego. Opinię w tej sprawie przedstawił
Radzie Miasta Zastępca Przewodniczącej Komisji radny Damian Chełminiak
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Olga Krut-Horonziak zapytała czy na ul. Warszawskiej prowadzony jest handel
dopalaczami, ponieważ sytuacja jest znana od lat. Ponadto Pani radna zapytała, na jakim
etapie znajduje się prowadzone od 3 lat postępowanie zlecone przez prokuraturę na temat
sfałszowania podpisów na listach w sprawie referendum gminnego. Zdaniem Pani radnej 14
tysięcy mieszkańców miasta powinno posiadać wiedzę na temat fałszowania czy też nie
podpisów dotyczących przeprowadzenia referendum.
Radny Józef Mazierski poprosił o rozpropagowanie wśród mieszkańców włocławskich osiedli
informacji na temat osób pełniących funkcję dzielnicowych oraz gdzie i w jaki sposób można
uzyskać kontaktować z tymi osobami i poprosić o pomoc w rozwiązywaniu problemu.
Komendant Miejskiej Policji we Włocławku Piotr Stachowiak wyjaśnił, że problem związany z
dopalaczami na ul. Warszawskiej jest trudny do rozwiązania i dotyczy nie tylko tej ulicy.
Policja poprzez swoje działania konfiskuje dopalacze oraz narkotyki, monitoruje obszary
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najbardziej zagrożone i dokłada starań, aby ograniczyć dostęp do tego rodzaju używek.
Dużym sukcesem jest zamknięcie punktu sprzedaży dopalaczy właśnie przy ul. Warszawskiej,
co ogranicza dostęp to tego typu środków, zagrożeniem jest jednak sprzedaż internetowa
tego rodzaju środków. Odnosząc się do pytania w sprawie podpisów Pan Komendant
poinformował, że również nie spodziewał się, że postępowanie będzie tak długo
prowadzone, lecz gospodarzem w tej sprawie jest Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy i jest
odpowiednim organem do udzielenia informacji w tej sprawie.
W przypadku pytania dotyczącego dzielnicowych to w Komendzie Miejskiej jest powołany
nowy naczelnik ds. prewencji i będzie miał za zadanie sprawdzenie jak wygląda sprawa
zgłoszona przez Pana radnego. Policjanci pełniący funkcję dzielnicowych na terenie miasta
są wieloletnimi pracownikami znanymi na swoim terenie i nie będzie problemu, aby
zainicjować działania prewencyjne pozwalające na ich rozpoznawalność w swoim rejonie
działania.
Radna Olga Krut-Horonziak odnosząc się do sprawy związanej z referendum dodała, że w tej
sprawie upomniał się również Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego Pani radna
skierowała sprawę, który zaniepokojony czasookresem trwania postępowania, także
otrzymał odpowiedź, że prowadzone jest śledztwo.
Po wyczerpaniu głosów w dyskusji nad ww. zagadnieniem Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji z działalności
Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego
na terenie miasta za 2015 r.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych, za przyjęciem ww.
Informacji za rok 2015 radni opowiedzieli się jednomyślnie przy braku głosów przeciwnych
oraz wstrzymujących się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta przyjęła Informację z
działalności Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz stanu porządku i bezpieczeństwa
publicznego na terenie miasta za 2015 r. w zaprezentowanym brzmieniu.
Informacja – załącznik do protokołu.

Ad. 8
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek wraz z
autopoprawką.
Wprowadzenia do założeń projektu uchwały dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski informując, że w związku z postanowieniami art.18 ust.2 pkt.8 ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Natomiast ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dała radzie gminy upoważnienie do
określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek m.in opłaty
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targowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że górną stawkę opłaty targowej przewiduje przepis
ustawy i obecnie nie może ona przekroczyć 758,47 zł dziennie. Wprowadzone przez radę
gminy, w drodze uchwały rozstrzygnięcia obowiązywać powinny w stosunku do wszystkich
targowisk, bez względu na to, czy targowisko zostało urządzone na terenie prywatnym czy
też na terenie należącym do gminy. Na uwagę zasługuje zmiana ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz. U. z 2015 r. pod poz. 1045,
która z dniem 1 stycznia 2016 rok dopuściła fakultatywność wprowadzenia opłaty targowej.
Na postawie art. 9 pkt 10 wymienionej ustawy przepis art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzemiennie: „rada gminy może
wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących
sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b” Wpływy do budżetu miasta Włocławek
uzyskiwane z tytułu opłaty targowej na przełomie trzech ostatnich lat kształtowały się
następująco:
2013 r.
303.652 zł
2014 r. ··- 306.273 zł
I półrocze 2015 r.
139.080 zł.
Natomiast koszty poboru opłaty targowej to inkaso w wysokości 10% pobranej kwoty oraz
koszty związane z jej księgowaniem, rozliczaniem oraz naliczaniem prowizji. Biorąc pod
uwagę wysoką stopę bezrobocia we Włocławku, wynoszącą na koniec grudnia 2015 r. 16,9
% oraz fakt likwidacji blisko 2000 podmiotów gospodarczych w ostatnich pięciu latach,
zachodzi potrzeba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom rodzimych kupców. Proponuję, zatem,
aby do czasu poprawy sytuacji na rynku pracy oraz ożywienia gospodarczego zaniechać
poboru tej opłaty. Przewiduję, że skutki finansowe związane z rezygnacją z części dochodów
budżetowych zostaną zrekompensowane przez utworzenie nowych miejsc pracy, a ponadto
złagodzeniu ulegną skutki bezrobocia. Zaproponowana pomoc ma służyć wsparciu rozwoju
nowych i istniejących podmiotów gospodarczych na terenie miasta Włocławka. Ponadto
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że do przekazanego projektu uchwały została
wniesiona autopoprawka, którą przekazano radnym, polegająca na zmianie podstawy
prawnej w związku ze zmianami przepisów. Ponadto po uwzględnieniu postulatów
Skarbnika Miasta oraz radnej Pani Ewy Szczepańskiej, która podczas obrad Komisji
Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska poruszyła sprawę terminu wprowadzenia w
życie uchwały - zmianie uległ zapis § 3 ust. 1, który wprowadza obowiązywanie uchwały z
dniem 01 stycznia 2017 roku, a nie jak wcześniej zakładano po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym, decyzja tej autopoprawki zapadła podczas posiedzenia Klubu
radnych PIS, o ile uchwała zostanie podjęta przez Radę Miasta. Jak stwierdził
Przewodniczący Rady Miasta tak skonstruowany zapis pozwoli również radnym Platformy
Obywatelskiej, którzy zgłaszali poważne obawy, co do zasadności uchwały zagłosować za jej
przyjęciem. Przewodniczący Rady Miasta poinformował również, że opłaty ponoszone przez
osoby handlujące na targowiskach nie są jedynymi, które należy uiszczać w przypadku
korzystania z targowisk, wnosi się także opłatę za dzierżawę miejsc. Przewodniczący Rady
Miasta wyjaśnił, że po rozmowie z Panem Prezydentem Miasta jest propozycja, aby
zmniejszyć w przyszłości opłaty za dzierżawę placu dla osób handlujących na miejskich
targowiskach.
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Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska,
która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę. Opinie w tej sprawie
przedstawił Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Pozytywną opinię o projekcie uchwały podjętą podczas obrad przez Komisję Budżetu,
Rozwoju i Promocji Miasta przedstawiła Przewodnicząca Komisji radna Olga Krut-Horonziak
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Ewa Szczepańska poruszyła kwestię dotyczącą etyki koalicjanta, podczas obrad
Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Pani radna pytała o braki formalno –
prawne uchwały, proponowała również przesunięcie procedowania nad uchwałą na rok
kolejny, nie uzyskując odpowiedzi na pytania. Natomiast na wstępie obrad Pani radna
proponowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad uchwały i uzupełnienie jej o wskazane
wymogi oraz procedowanie nad zagadnieniem w roku 2017. Pani radna stwierdziła, że radni
Platformy Obywatelskiej nie negowali zasadności projektu ani też głosowania za jego
oddaleniem, chodzi o to, aby projekt uchwały był zgodny z litera prawa. Dostarczona
radnym autopoprawka do projektu uchwały z zapisem o obowiązywaniu uchwały od
stycznia roku 2017 był zaskoczeniem dla Pani radnej tym bardziej, że był to pomysł Pani
radnej, która poprosiła o jego uwzględnienie podczas obrad Komisji Gospodarki bez
rezultatu, a następnie zostaje on uwzględniony przez PIS w przedłożonej autopoprawce.
Takie zachowania mają miejsce także w Sejmie w związku z tym zdaniem Pani radnej nie
powinno przenosić się trybu prac nad uchwałami z ul. Wiejskiej na podwórko samorządowe.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski nie zgodził się ze zdaniem radnej
Pani Ewy Szczepańskiej, iż na grunt samorządowy przenosi się tryb prac z ul. Wiejskiej. Pan
radny dodał także, że projekt uchwały spotkał się z aprobatą środowisk handlowych, z
którym był on konsultowany.
Radny Krzysztof Kukucki stwierdził, że Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa,
iż jest to dobry sposób, który wpisuje się w politykę zapoczątkowaną w poprzedniej kadencji
samorządu. W minionej kadencji Rada Miasta zdecydowała o wprowadzeniu ulg dla
przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy i lokują swoją działalność w Strefie
Rozwoju Gospodarczego. Naturalną konsekwencją jest równe traktowanie dużych jak i
małych przedsiębiorców, którzy swoją działalnością przysparzają kapitał miastu, co ma
odzwierciedlenie w dochodach podatkowych. Wobec tego Klub radnych SLD jest za
przyjęciem uchwały licząc na to, że taka forma zachęty do prowadzenia własnej działalności
spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu miasta a koszty przedsięwzięcia w wysokości
ok. 300 tyś, zł. traktować należy, jako dobrą inwestycje samorządu naszego miasta w
przyszłość. Niewłaściwym jest jednak klimat, który powstał wokół tej uchwały, która jest
przez większość radnych akceptowana, niepotrzebnie wprowadzone zostały polityczne
utarczki, ponieważ radni powinni działać w interesie mieszkańców a projekt uchwały wpisuje
się w te działania skierowane przede wszystkim do mieszkańców miasta.
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Radny Józef Mazierski stwierdził, iż budzi zadowolenie, że Pan Prezydent rozważy
propozycję zmniejszenia innych opłat targowych ponoszonych przez osoby handlujące na
targowiskach. Pan radny przytoczył Zarządzenie z roku 2012 Prezesa Spółki „Baza”, które
przewiduje oprócz opłaty targowej, o której mowa wnoszenie także przez osoby handlujące
innych opłat pobieranych przez spółkę jak opłata miesięczna za udostępnienie miejsca na
targowisku, opłata dzienna za rezerwację miejsc. W związku z tym należy dokonać analizy
opłat wnoszonych przez osoby handlujące oraz ich wysokości, które są różne w zależności o
targowiska pobieranych przez spółkę „Baza”. Pan radny mimo kierowanych zapytań nie
uzyskał odpowiedzi, jakie kwoty stanowią wpływy do Spółki z tytułu pobieranych opłat,
dlatego też należałoby się również pochylić i nad tą tematyką przy okazji procedowanego
zagadnienia.
Radny Rafał Sobolewski w swojej wypowiedzi zakwestionował stwierdzenie, że uchwała
przyniesie pozytywne skutki i przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego. Uchwała
narusza zasady konkurencyjności w mieście. Ponadto Pan radny poddał w wątpliwość sens
procedowania nad uchwałą, która posiada negatywne opinie zarówno biura prawnego
ratusza jak i skarbnika miasta. Proponowana uchwała powinna wynikać ze wspólnych
uzgodnień podczas planowania budżetu miasta na rok przyszły, ponadto Pan radny
przytoczył zapis art. 60 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który zakłada, że jedynie
prezydent miasta jest władny wprowadzić zmiany do budżetu, ponieważ to on jest jego
gospodarzem. Ponadto uchwała zachwiała aspektami związanymi z komunikacją między
koalicjantami, w tej sprawie powinni się spotkać przedstawiciele klubów radnych i wspólnie
zdecydować, by nie być zaskakiwanym treścią proponowanego porządku obrad. Pan radny
poinformował, że nie zagłosuje za przyjęciem uchwały z przytoczonych względów. Nie
wyklucza to faktu, aby podjąć działania nad wspólnym wprowadzeniem polityki związanej z
propagowaniem zasad przedsiębiorczości na rok, 2017 do czego służy uchwała budżetowa.
Radny Janusz Dębczyński wyjaśnił, że nie podziela obaw radnego Rafała Sobolewskiego,
inicjatywa ożywienia lokalnego rynku pracy była konsultowana i analizowana, opłaty
pobierane przez spółkę „Baza” nie należą do najniższych. Brak jest w podjętym przez PIS
działaniu podłoża politycznego, nie było też w zamiarze podważanie wniosków i kompetencji
w wystąpieniach Pani radnej Ewy Szczepańskiej. Klub radnych PIS podtrzymuje wniesioną
uchwałę prosząc o jej przyjęcie przez Radę Miasta.
Radny Krzysztof Kukucki stwierdził, iż nie podziela zdania Pana radnego Rafała
Sobolewskiego o tym, że jeżeli podczas obrad sesyjnych uchwała zostanie podjęta to osoby,
które handlują na targowiskach nie będą ponosić opłat za wynajem, takie opłaty będą
ponoszone, lecz nie będzie opłaty dodatkowej, będącej formą podatku lokalnego w postaci
opłaty targowej. Rada Miasta nie decyduje o zwolnieniu z opłaty wynajmu na targowiskach,
lecz chce zrównać możliwości rozwoju podmiotów nie nakładając opłaty dodatkowej w
postaci opłaty targowej na osoby prowadzące tego rodzaju działalność gospodarczą.
Ponadto Pan Prezydent obniżył stawki opłat za wynajem lokali należących do miasta w
związku z tym jest to kolejny argument za podjęciem ww. uchwały. Pan radny odnosząc się
natomiast do kwestii związanej ze spółką „Baza” przypomniał, iż w poprzedniej kadencji
przedstawiciele PO wyrażali pogląd o jej likwidacji, natomiast obecnie prowadzone w tej
spółce działania nie wskazują na jej likwidację, a zatem można zaobserwować brak spójności
w działaniu.
Radny Rafał Sobolewski wypowiadając się ad vocem i odnosząc się do kontynuacji dobrej
polityki prowadzonej przez poprzedników wskazał uchwałę Rady Miasta z 2012 roku, w
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której Prezydent Miasta Pan Andrzej Pałucki proponuje przyznać zwolnienia związane
wyłącznie ze sprzedażą kwiatów, owoców i warzyw na terenie ogródków działkowych i jest
to jedyne zwolnienie a zatem brak jest kontynuacji działań na rzecz osób prowadzących
działalność gospodarczą. Brak jest aspektu związanego bezpośrednio ze wspomnianą spółką,
niemniej jednak w przypadku działań zmierzających do znoszenia danin publicznych to jest
wiele podmiotów, które prowadząc działalność gospodarczą i byłoby zainteresowanych
zwolnieniem z opłat podatkowych.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski stwierdził, że autopoprawka
zakłada wprowadzenie zmian do uchwały poprzez obowiązywanie od stycznia przyszłego
roku natomiast Pan radny Sobolewski wskazuje na fakt, iż uchwała zachwieje obecnym
budżetem miasta a inicjatywa zmian należy do Prezydenta Miasta. Cieszy Pana radnego fakt,
iż w roku ubiegłym pomimo inicjatywy ze strony PO dotyczącej podwyższenia podatków dla
przedsiębiorców nie zostały one uchwalone, dlatego należy mieć nadzieję, że Rada Miasta
podejmie proponowaną uchwałę.
Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie
Miasta Włocławek wraz z autopoprawką.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych, za przyjęciem uchwały
opowiedziało się 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że w rezultacie dokonanego głosowania uchwała została podjęta przez Radę
Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad.9
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Jak poinformowała Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta w przedmiotowej uchwale
proponuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego w 2016 r.
deficytu budżetu miasta Włocławek w wysokości 29 642 806,00 zł. Źródłem, z którego
kredyt zostanie spłacony będą wpływy środków z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów
w podatkach dochodowych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco.
Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych miasta w tym również dotyczących zaciągania
długoterminowych kredytów i pożyczek. Zgodnie z uchwałą budżetową i jej zmianą, deficyt
budżetu Miasta na 2016 rok wyniesie 29 642 806,00 zł. Jak wyjaśniła Pani Skarbnik Janina
Radzikowska wskazana kwota jest kwotą maksymalną i jeżeli okaże się ona wysokością
zbędną - ponieważ zostaną wypracowane inne dochody wówczas nie ma konieczności
korzystania z pełnej wysokości zaciągniętego kredytu.
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Opinia komisji stałej Rady Miasta
Przedmiotowa uchwała procedowana była podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i
Promocji Miasta. Członkowie Komisji rozpatrzyli oraz pozytywnie zaopiniowali
zaproponowany projekt uchwały. W imieniu Komisji opinię w tej sprawie zaprezentowała
Radzie Miasta Przewodnicząca radna Olga Krut-Horonziak.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad ww. zagadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Olga Krut-Horonziak zakwestionowała potrzebę zaciągania kredytu na zapas, czyżby
to była nowa praktyka w tych obszarach? i poprosiła o uszczegółowienie potrzeby
zaciągnięcia kredytu według stanu na dzień przedłożenia uchwały przez Prezydenta Miasta
oraz jakie konkretne zadania i potrzeby wskazują na zaciągnięcie kredytu w maksymalnej
wysokości.
Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska wyraziła zdziwienie stwierdzeniem Pani radnej o
nowej praktyce, ponieważ przez wiele lat takie działania miały miejsce, zaciągany był kredyt
długoterminowy do wysokości uchwalonego deficytu. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych budżet składa się z dochodów wraz z przychodami oraz wydatków wraz z
rozchodami i te elementy muszą się bilansować. Jeżeli planowany jest deficyt budżetowy to
należy wskazać źródło jego pokrycia tj. z wolnych środków, oszczędności lub nadwyżek z lat
ubiegłych lub poprzez zaciągnięcie kredytu, innej możliwości nie ma. Jeżeli wydatki nie
zostaną zrównoważone przychodami wówczas nastąpi korekta budżetu i zmniejszenie
wydatków do poziomu dochodów i przychodów. Środki z dochodów i przychodów nie są
pieniądzem znaczonym a zatem nie można wskazać, że zaciągnięty kredyt przeznaczony
będzie na konkretne zadanie inwestycyjne, obowiązuje jedna zasada, iż nie wolno zaciągnąć
kredytu na wydatki bieżące gdyż nie przewiduje takiej możliwości obecnie obowiązująca
ustawa o finansach publicznych gdyż obowiązuje równowaga w wydatkach i dochodach
bieżących a przynajmniej wydatki nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Kredyt można
zaciągnąć jedynie na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę rat kredytów
przypadających w roku bieżącym z poprzednich kredytów. Powyższa uchwała została
przedstawiona dopiero po dokonaniu rozliczeniu roku poprzedniego gdyż przewidywano
wypracowanie wyższej nadwyżki budżetowej w związku z tym będą wolne środki i nie będzie
takich znacznych potrzeb pożyczkowych, przy czym należy podkreślić, że pierwotna kwota
pożyczkowa planowana była w wysokości 50 mln. zł. Należy podkreślić, że praktyką jest, iż
ciągu roku budżetowego pozyskiwane są dodatkowe dochody np. poprzez dofinansowanie
inwestycji prowadzonych przez samorząd z różnych źródeł, ale nie można założyć z góry, że
miasto z pewnością otrzyma te środki oraz w jakiej wysokości. W związku z tym nie można
nie zabezpieczać limitu wydatków, jeżeli brak jest pokrycia w dochodach i przychodach
budżetowych.
Radna Olga Krut-Horonziak stwierdziła, że nie uzyskała odpowiedzi na zgłoszone zapytanie.
Pani radna poprosiła o wyjaśnienie czy z tego kredytu będą konsumowane w roku bieżącym
zobowiązania wynikające z rozstrzygnięć spraw toczących się na drodze postępowań
sądowych np. dotyczy to Drogi krajowej nr 1.
Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska powtórzyła, że przychody i dochody nie są
pieniądzem znaczonym w związku z tym nie można wskazać, że środki pochodzące z kredytu
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będą przeznaczone na konkretny wydatek, to, co Rada Miasta uchwaliła w budżecie a
mianowicie, że wydatki będą większe niż dochody oznacza, że na pokrycie różnicy
zaciągnięty będzie kredyt.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych, za przyjęciem uchwały
opowiedziało się 3 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 16 głosach wstrzymujących
się.
W rezultacie dokonanego głosowania Rada Miasta nie podjęła przedmiotowej uchwały w
zaproponowanym brzmieniu.
Uwaga: Zgodnie z art. 58 ustawy o samorządzie gminnym, uchwały organów gminy
dotyczące zobowiązań finansowych, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Ad. 10
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania założeń dla
zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej.
Zagadnienie zostało przedstawione przez autora projektu uchwały radnego Krzysztofa
Kukuckiego Przewodniczącego Klubu radnych SLD, który wyjaśnił, że przedmiotowy kwartał
znajduje się w najstarszej części Miasta Włocławek. Należy do bardzo zdegradowanego
obszaru miasta, który w ostatnich dziesięcioleciach tracił na swojej atrakcyjności. Samorząd
miał ograniczone możliwości zmiany tej niekorzystnej tendencji głównie w wyniku
nieuregulowanej własności nieruchomości znajdujących się w tym rejonie. W poprzednich
kadencjach uporządkowana została przestrzeń publiczna, przebudowane zostały bulwary,
które stały się miejscem rodzinnych spacerów. Wprowadzono również nowe funkcje
poprzez rewitalizację budynków Browaru rodziny Bojańczyków czy budowę przystani
wioślarskiej nad Wisłą. Jednak niezbędne jest by działania te kontynuować w następnych
latach. W 2011 r. przejęte zostały przez Miasto Włocławek nieruchomości znajdujące się u
zbiegu ulic 3-go Maja i Tumskiej. Samorząd zyskał przez to kolejną możliwość w sposób
istotny przyczynić się do ożywienia tej części miasta. Jest to ogromna szansa, którą należy
optymalnie wykorzystać, dlatego konieczne jest powołanie komisji doraźnej Rady Miasta ds.
opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go Maja do ul.
Tumskiej”, która przeprowadzi stosowną analizę i zaproponuje najlepsze z punktu widzenia
społeczności lokalnej propozycje zagospodarowania nieruchomości oraz funkcji, jaką pełnić
ma w wyniku realizacji przedmiotowego zadania wskazanego w Budżecie Włocławka na rok
2016. Ponadto Komisja przeanalizuje możliwości nabycia bądź przejęcia nieruchomości
znajdujących się przy ul. Tumskiej na rzecz Miasta Włocławek. Komisja ma pełnić funkcję
doradczą dla Prezydenta Miasta wyznaczając kierunki zagospodarowania tej części miasta
bez narzucania czegokolwiek. Stąd też zaproponowana została 6 osobowa liczba członków
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po to, aby każdy klub radnych mógł zaproponować po 2 osoby do składu komisji, będzie to
zrównoważona reprezentacja a zaproponowany czas pracy komisji do dnia 30 czerwca br.
zostanie optymalnie wykorzystany. Kończąc swoją wypowiedź radny Krzysztof Kukucki
zwrócił się do radnych o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Przedłożony projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska, która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała przedstawioną uchwałę. Opinię
w tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Dariusz Jaworski.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Janusz Dębczyński poinformował, iż Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości popiera
inicjatywę przedstawioną w projekcie uchwały, pomimo, iż komisja doraźna będzie pełnić
jedynie funkcję doradczą, niemniej jednak wesprze ona działania Prezydenta Miasta w
zakresie zagospodarowania omawianego kwartału oraz ożywienia tej części miasta nie tylko
poprzez lokalizację niektórych wydziałów Urzędu Miasta. W imieniu Klubu radnych PIS do
prac w komisji doraźnej Pan radny zgłosił radnego Dariusza Jaworskiego oraz radnego
Stanisława Krzemieniewskiego.
Radny Damian Chełminiak w imieniu Klubu radnych SLD do składu komisji doraźnej zgłosił
kandydaturę pomysłodawcy uchwały, czyli radnego Krzysztofa Kukuckiego oraz radnego
Andrzeja Pałuckiego.
Radna Ewa Szczepańska w imieniu Klubu radnych Platformy Obywatelskiej zgłosiła jednego
kandydata w osobie radnego Krystiana Łuczaka.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji doraźnej. Ponadto
inicjator uchwały wyraził zgodę na zmianę liczby członków komisji doraźnej z 6 do 5.
Z uwagi na brak innych zgłoszeń ze strony radnych do zabrania głosu w dyskusji na temat
procedowanego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania
doraźnej komisji ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja kwartału od ul. 3-go
Maja do ul. Tumskiej w składzie: radny Dariusz Jaworski, radny Stanisław Krzemieniewski,
radny Krzysztof Kukucki, radny Krystian Łuczak oraz radny Andrzej Pałucki
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została podjęta
przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
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Po zakończeniu procedowania nad ww. projektem uchwały Przewodniczący Rady Miasta
radny Jarosław Chmielewski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

Przerwa w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.

Ad.11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego
parkowania.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Dorota Cecot Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych i Dróg informując, że w związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostce
budżetowej będącej zarządem dróg w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, koniecznym stało się dokonanie zmian redakcyjnych w
Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania. Rada gminy ustalając strefę płatnego parkowania
może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla
niektórych użytkowników drogi. Wobec faktu, iż do zarządu dróg napływają liczne wnioski z
urzędów i instytucji państwowych i samorządowych z prośbą o wyrażenie zgody na
umożliwienie postoju pojazdów w strefie płatnego parkowania z zastosowaniem stawki
zerowej, a instytucje i urzędy, o których mowa powyżej mają znaczący wpływ na
funkcjonowanie miasta na prawach powiatu, nadając mu odpowiednią rangę, przyczyniając
się do rozwoju Włocławka, jako lokalnego centrum administracji rządowej i samorządowej
stosownym jest dokonanie zmian w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania i poszerzenie
kręgu podmiotów uprawnionych do parkowania pojazdów z zastosowaniem tzw. stawki
zerowej.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Przedłożony projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony
Środowiska, która rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedstawioną
uchwałę. Opinię zaprezentował Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Dariusz
Jaworski.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Jarosław Hupało postulował w imieniu mieszkańców o wprowadzenie strefy płatnego
parkowania na ul. Cichej we Włocławku. Ponadto Pan radny zapytał czy rozważane są
działania zmierzające do rozszerzenia strefy płatnego parkowania także na innych ulicach
znajdujących się w centrum miasta.
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Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg Pani Dorota Cecot poinformowała,
że ustosunkuje się do wypowiedzi Pana radnego udzielając pisemnych wyjaśnień.
Po zakończeniu dyskusji w przedmiotowej sprawie Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących
się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została podjęta
przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 12
Projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Pani Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału
Urbanistyki i Architektury wyjaśniając, że przedkładany projekt uchwały Rady Miasta
Włocławek realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 85/X/2007 Rady Miasta Włocławek z
dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków z uwagi na przepisy przejściowe zawarte w § 11 ust. 1 uchwały nr
XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2016 r. W bieżącym roku w
wymaganym terminie, tj. do dnia 31 marca 2016 r., wnioski o udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru
zabytków zostały złożone przez Klasztor Franciszkanów OFM we Włocławku i Wyższe
Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej. Wnioski zostały rozpatrzone przez Komisję ds.
oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, powołaną Zarządzeniem nr
43/2013 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2013 r. i Zarządzeniem nr 51/2013
Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2013 r. zmieniającym Zarządzenie nr 43/2013,
przed dniem wejścia w życie uchwały nr XVII/31/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25
marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na
terenie Gminy Miasto Włocławek. Komisja po dogłębnej weryfikacji obu wniosków uznała,
że spełniły one wymogi formalne i merytoryczne, określone w uchwale nr 85/X/2007 Rady
Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 r. Klasztor i kościół OO. Reformatów i zespół
budynków Wyższego Seminarium Duchownego zasługują na ochronę, z uwagi na szczególne
walory rozwiązań architektonicznych i przestrzennych, zachowane niezmienione funkcje
oraz lokalizację w obszarze historycznego założenia najstarszej części miasta, wpisanej do
rejestru zabytków decyzją nr A/1560 z dnia 30 września 1957 r. Proponowane
dofinansowanie zamierzenia Klasztoru Franciszkanów OFM we Włocławku w wysokości
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200 000,00 zł, polegającego na przywróceniu pierwotnej kolorystyki elewacji obiektu, jako
jednego z najcenniejszych włocławskich zabytków, umożliwi odtworzenie części składowych
zabytku w zakresie niezbędnym dla jego zachowania. Warto wspomnieć, że planowana
inwestycja poprzedzona została remontem ogrodzenia wraz z bramą zespołu klasztornego
ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek. Nadmienić należy o dużym
zaangażowaniu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej w utrzymanie i
ochronę zespołu zabytkowych obiektów. W latach 2010-2015 Wyższe Seminarium
Duchowne Diecezji Włocławskiej pozyskało z budżetu Gminy Miasto Włocławek dotacje
celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zespole
obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 900 000,00 zł, w
tym: w 2010 r. na remont i przebudowę wnętrz biblioteki Seminarium (skrzydło wschodnie),
w 2014 r. na remont elewacji ceglanej skrzydła zachodniego Seminarium, natomiast w 2015
r. na remont – konserwację elewacji budynku frontowego (północnego) od strony
dziedzińca Seminarium. Całkowite koszty realizacji powyższych zadań wyniosły 1 997 470,62
zł. Wyższe Seminarium Duchowne dzięki przyznaniu dotacji w wysokości 100 000,00 zł
będzie mogło kontynuować w bieżącym roku działania na rzecz sukcesywnego zachowania
wartości historycznych i architektonicznych zespołu zabytkowych budynków, mieszczących
niezmiennie od lat jedno z trzech najstarszych seminariów w Polsce. Propozycja udzielenia
dotacji we wskazanych wyżej wysokościach przyczyni się do skutecznego wspierania i
uzupełniania pilnych, intensywnych i kompleksowych działań podjętych przez właścicieli
obiektów zabytkowych. Mając na uwadze kreowanie należytego wizerunku miasta,
zapewnienie ochrony i odpowiednie utrzymanie jego najbardziej wartościowej substancji
zabytkowej oraz inicjowanie szeroko pojętej akcji konserwatorskiej poprzez wspieranie i
uzupełnianie działań podjętych przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków, proszę o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. W budżecie
miasta na 2016 r. Wysoka Rada przeznaczyła na ten cel 300 000 zł.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedłożony projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę. Opinię przedstawiła
Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Olga Krut-Horonziak.
Nad projektem uchwały procedowała także Komisja Kultury i Sportu, której pozytywną
opinię o powyższym zagadnieniu przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny
Krystian Łuczak.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji na temat procedowanego punktu porządku obrad
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymującym się.
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Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została podjęta
przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 13
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał Pan Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Publicznego informując, że w związku z otrzymaną opinią
Pełnomocnika Wojewody ds. uzależnień HIV i AIDS w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok, mówiącą o niezgodności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi zapisów w programie dot. finansowania dodatkowych
patroli interwencyjnych prowadzonych przez Straż Miejską oraz Policję, niezbędne jest
dokonanie zmian w załączniku uchwały nr XIV/119/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29
grudnia 2015r. Zmiana zapisów pozwoli na realizację specjalnie opracowanych przez służby
mundurowe programów interwencyjno – prewencyjnych mających na celu ograniczenie
spożywania oraz dystrybucji środków psychoaktywnych na terenie miasta Włocławek.
Jednocześnie programy winny zawierać elementy edukacyjne mające na celu podnoszenie
świadomości mieszkańców Włocławka nt. skutków nadużywania alkoholu i innych środków
odurzających.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Przedłożony projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki
Społecznej, która rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała ww. uchwałę. Opinię
przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Komisja Porządku Prawnego i Publicznego również rozpatrywała przedmiotowy projekt
uchwały, której pozytywną opinię przedstawił Radzie Miasta Zastępca Przewodniczącej
radny Damian Chełminiak.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Józef Mazierski stwierdził, że likwidacja z dniem 31 grudnia 2013 roku Izby
Wytrzeźwień we Włocławku spowodowała wzmożony napływ osób nietrzeźwych na oddział
ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, statystyka na przestrzeni lat wskazuje,
że problem jest bardzo duży. Dla przykładu w ciągu 4 miesięcy bieżącego roku służby
mundurowe przywiozły na oddział szpitalny 900 osób w stanie nietrzeźwym, w roku 2015
było to 2931, a w roku 2014 służby mundurowe przywiozły na szpitalny oddział ratunkowy
3952 osoby w stanie nietrzeźwym. W związku z tym Pan radny mając na uwadze
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wcześniejsze deklaracje Prezydenta Miasta oraz Pani Wiceprezydent Miasta zapytał, na
jakim etapie jest inicjatywa samorządu w zakresie zagwarantowania odpowiedniej opieki
osobom nietrzeźwym i czy w związku z tym problemem w roku bieżącym powstanie tego
typu placówka na terenie miasta.
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Pan Piotr Bielicki odpowiadając
na pytanie Pana radnego wyjaśnił, że trwają intensywne prace związane z Izbą Wytrzeźwień,
obecnie szuka się rozwiązań, które uzdrowiłyby sytuację. Władze Miasta są obecnie po
wstępnych rozmowach z kierownictwem Szpitala Wojewódzkiego, poszukuje się źródeł
finansowych przedsięwzięcia. Szpital Wojewódzki jest zainteresowany utworzeniem w
ramach prowadzonej działalności oddziału spełniającego funkcję oddziału detoksykacyjnego,
pełniącego również funkcję miejsca pobytu osób nietrzeźwych, prowadzącego także
działania terapeutyczne wobec osób nietrzeźwych zwłaszcza tych, które wielokrotnie
trafiałyby na oddział. Największym problemem są jednak środki finansowe gdyż należy
dokonać takiego montażu finansowego, który umożliwi utworzenie oddziału, natomiast
zaangażowanie środków publicznych na ten cel z budżetu miasta nie jest proste i oczywiste z
powodu przepisów prawnych, które ograniczają bezpośrednie finansowanie z budżetu
samorządu tego rodzaju działalności, prowadzonej przez jednostkę innego szczebla. Obecnie
Władze Miasta są na końcowym etapie szukania formalno-prawnych rozwiązań, które
umożliwią uruchomienie wspólnymi siłami takiego oddziału przez miasto, szpital
wojewódzki oraz inne jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane tego typu
przedsięwzięciem.
Po zakończeniu dyskusji na temat ww. zagadnienia Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymującym się.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została podjęta
przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.

Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy
Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, na rok 2015”.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonał Pan Piotr Bielicki Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Publicznego informując, że zgodnie z art 5a ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedłożenia organowi
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stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy za rok poprzedni. Uchwałą Rady Miasta Włocławek Nr III/15/2014 z dnia 29
grudnia 2014r. został uchwalony „Program Współpracy Gminy Miasto Włocławek z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015".
Program określił obszary, zasady i formy współpracy oraz zadania przewidziane do realizacji
przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2015 r. zostało opracowane na podstawie
informacji uzyskanych od realizatorów poszczególnych zadań.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
po dokonaniu jego analizy jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone
Sprawozdanie. W imieniu Komisji opinię w powyższej sprawie przedstawił Radzie Miasta
Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.

Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 16 radnych za przyjęciem ww.
projektu uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w
wyniku dokonanego głosowania uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii integracji i
rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławek na lata 2008-2015” za okres
2014-2015.
Jak wyjaśniła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Piotr Grudziński zgodnie z
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 12, pkt. 11
w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, oraz
art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
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społecznej gmina i powiat są zobowiązane do opracowania strategii rozwiązywania
problemów społecznych. Dokument ten został zatwierdzony Uchwałą Nr 115/XXV/2008
Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii integracji i
rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławka na lata 2008 – 2015. Zgodnie z
założeniami Strategii koordynatorem realizacji ustaleń Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie we Włocławku, który zobowiązany jest do dokonywania okresowej oceny realizacji
Strategii i przedkładania Radzie Miasta sprawozdania przynajmniej raz na dwa lata. Za okres
2012 – 2013 sprawozdanie Rada Miasta Włocławek przyjęła w dniu 8 września 2014r.
Uchwałą nr XLIV/84 /2014. Obecne sprawozdanie obejmuje lata 2014 – 2015. Realizację
Strategii przewidziano na okres 8 lat. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem
wdrażania Strategii powierzono Prezydentowi Miasta Włocławek, a koordynowanie i
monitorowanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie we Włocławku. Strategia jest
dokumentem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez
wyznaczanie głównych celów i zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia
mieszkańców miasta. Dokument ten powstał w oparciu o opracowaną diagnozę problemów
społecznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. Głównym celem Strategii jest
zintegrowanie systemu wspierania mieszkańców miasta, pozostających w trudnej sytuacji
oraz podnoszenie standardów, świadczonych na ich rzecz i dostosowanych do ich potrzeb,
usług społecznych. Założenia zawarte w Strategii mają na względzie bezpieczeństwo socjalne
osób i rodzin, opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, a także aktywizację i
integrację społeczności lokalnych. Głównymi adresatami i podmiotami Strategii są
mieszkańcy Miasta Włocławek. Omówione w Strategii działania realizowane były przede
wszystkim przez MOPR i odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Włocławek oraz jednostki
organizacyjne samorządowego systemu pomocy społecznej przy współudziale organizacji
pozarządowych. Programy i projekty wdrażane przez podmioty, realizujące założenia
Strategii, zwiększyły równość szans w dostępie do podstawowych usług, w szczególności
osobom ze środowisk dysfunkcyjnych i narażonych na wykluczenie społeczne. Sprawozdanie
z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych za okres 2014 – 2015
stanowi prezentację projektów i działań, podejmowanych w celu realizacji przyjętych zadań
wraz ze wskazaniem ich realizatorów, źródeł finansowania oraz wysokości poniesionych
nakładów. Przyjęta przez Radę Miasta Włocławek Strategia stanowiła dokument bazowy,
w odniesieniu, do którego konstruowane były lokalne programy profilaktyczne i naprawcze
oraz projekty z zakresu polityki społecznej. Założono stworzenie zintegrowanego, w miarę
spójnego i skutecznego systemu wsparcia instytucjonalnego, gwarantującego zaspokajanie
różnorodnych potrzeb i oczekiwań, uruchamianego w wypadku pojawienia się konkretnych
problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa znajdzie się w trudnej
sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza jej własne środki, możliwości i
uprawnienia. Strategia posłużyła również do stworzenia warunków, sprzyjających
kształtowaniu społeczeństwa zintegrowanego. Osiągnięciu powyższych zamierzeń, ujętych
w ramach celu strategicznego, posłużyły zadania dążące do realizacji poszczególnych celów
szczegółowych. W realizację zapisów programowych Strategii wpisuje się szereg programów
skierowanych do mieszkańców miasta a mianowicie, corocznie opracowywany i uchwalany
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii”, „Program współpracy Gminy Miasta Włocławek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, czy programy
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wieloletnie: „Miejski Program Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności
na lata 2011 – 2015”, „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Włocławek”, „Miejski Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011
- 2015”, „Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2012 – 2015”,
„Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Miasto Włocławek na lata 2012 –
2015”, „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miasto
Włocławek na lata 2013 – 2015”, a także programy realizowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego „Aktywna Integracja” - Projekt Konkursowy MOPR Włocławek
(realizowany w latach 2014-2015), „Jesteśmy Aktywni”, „SOS – Szansa – Odwaga – Sukces”,
Partnerski program „Nasza szansa” realizowany wspólnie z Caritas Diecezji Włocławskiej.
Realizacja celów przyjętych w ramach Strategii opierała się na założeniu odejścia od modelu
pomocy społecznej, w której podstawową funkcją było udzielanie wsparcia finansowego, do
modelu nastawionego na wzmocnienie osób i rodzin wymagających wsparcia w
rozwiązywaniu problemów. Było to możliwe, między innymi, dzięki zwiększeniu dostępu do
różnego rodzaju poradnictwa, w tym prawnego i psychologicznego oraz terapii, a także
dzięki wprowadzaniu nowych metod pracy socjalnej. Na sytuację społeczną ludności
lokalnej, w głównej mierze, wpływa poziom bezrobocia, stanowiący przede wszystkim o
możliwościach finansowych rodziny. Dlatego tak ważne jest uruchamianie aktywnych form
wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych tym
zjawiskiem, a także budowanie modelu pomocy społecznej, nastawionego na wzmocnienie
postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin, zwracających się o pomoc
w rozwiązywaniu problemów. Szczególnie istotne jest tu działanie na rzecz zmiany sposobu
myślenia beneficjentów pomocy społecznej tak, aby odczuwali, jako konieczne i oczywiste
przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i dokonywane przez siebie wybory. Wymaga to
swoistej edukacji dla osiągania odpowiedniego poziomu aktywnego radzenia sobie z
rzeczywistością, umiejętności włączania się w życie społeczne, umiejętności „bycia
obywatelem” a nie „klientem”. Możliwe jest to dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla
różnych grup beneficjentów, tj. poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapii i
wyspecjalizowanej pracy socjalnej, w tym pomoc asystenta rodziny. Praca socjalna stanowi
istotny element pomocy społecznej w dobie pogłębiającego się deficytu nie tylko
finansowego, ale również aksjologicznego – to właśnie ta forma profesjonalnej aktywności
służb społecznych, nabiera szczególnego znaczenia. Realizacja działań zapisanych w Strategii
finansowana była ze środków własnych miasta, dotacji budżetu państwa na realizację zadań
statutowych MOPR, ze środków PFRON, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych na działania w ramach programów i projektów oraz ze środków własnych
organizacji pozarządowych. Informacja o wysokości poniesionych kosztów realizacji działań
podejmowanych przez organizacje pozarządowe jest niepełna, ponieważ nie wszystkie
podmioty udzieliły informacji w tym zakresie.
Opinia Komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. W imieniu komisji opinię w powyższej sprawie przedstawił
radnym Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
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Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Ewa Szczepańska nawiązując do omawianego zagadnienia złożyła wniosek, aby w
latach następnych utworzony został ośrodek informacji poradnictwa specjalistycznego dla
osób niepełnosprawnych, zgodnie ze wskaźnikiem realizacji celów szczegółowych zawartych
w Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławek. Jak
wyjaśniła Pani radna wyjaśniła, że tego typu ośrodek poradnictwa specjalistycznego
funkcjonował w latach minionych, obecnie nie ma tego rodzaju placówki a potrzeby w tej
kwestii pozostały.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pan Piotr Grudziński odnosząc się do
wypowiedzi Pani radnej wyjaśnił, że MOPR kończy prace związane ze Strategią
rozwiązywania problemów społecznych na kolejne lata, zakończone zostały konsultacje
społeczne, lecz zdaniem Pana Dyrektora jest jeszcze możliwość wpisania wniosku
zgłoszonego przez Panią radną do Strategii.
Po wyczerpania głosów w dyskusji zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Miasta radny
Jarosław Chmielewski przed przystąpieniem do dalszego procedowania nad projektem
uchwały poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Panią Ewę Szczepańską o
utworzenie ośrodka informacji poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych,
zgodnie ze wskaźnikiem realizacji celów szczegółowych zawartych w Strategii integracji i
rozwiązywania problemów społecznych miasta Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 16 radnych za zgłoszonym wnioskiem
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie
stwierdzono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Miasta poinformował, Rada Miasta podjęła
wniosek, który zostanie przekazany Prezydentowi Miasta.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii integracji i rozwiązywania
problemów społecznych miasta Włocławek na lata 2008-2015” za okres 2014-2015.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 15 radnych za przyjęciem ww.
projektu uchwały radni opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych oraz
wstrzymujących się nie stwierdzono.
A zatem Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że w
wyniku dokonanego głosowania uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 16
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2016 –
2020.
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Jak wyjaśnił Pan Piotr Grudziński Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gminny
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Miasta Włocławek na lata 2016–2020 jest kontynuacją działań podjętych w ramach realizacji
programu na lata 2011-2015. Istotnym elementem Programu jest koordynacja działań
podejmowanych przez miasto na rzecz osób doświadczających przemocy oraz sprawców
przemocy. Podejmowane dotychczas działania potwierdzają ich skuteczność zarówno w
sferze udzielania profesjonalnej pomocy, jak również w sferze działań prewencyjnych.
Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie, z którym wszelkie
działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów z
różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Zmniejszenie
rozmiarów przemocy w polskich rodzinach i pomaganie ofiarom jest nadrzędnym celem,
który powinien łączyć działania sektora publicznego i organizacji pozarządowych. Stworzenie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020 wynika z zapisów Ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. zgodnie, z którą do zadań
własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program skierowany jest nie
tylko do instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale także do lokalnej społeczności miasta Włocławek,
w szczególności do osób uwikłanych w przemoc. Zadaniem Programu jest ograniczenie skali
problemu i skutków przemocy domowej oraz zmiana funkcjonujących w świadomości
społecznej mitów i stereotypów na temat przemocy w rodzinie, szczególnie tych, które
służą, jako argument do stosowania przemocy lub też do jej usprawiedliwiania, ukrywania
czy bagatelizowania. Opracowanie Programu poprzedzone zostało rozpoznaniem skali
zjawiska przemocy domowej we Włocławku przygotowanym na podstawie danych
przedstawionych przez: Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komendę Miejską Policji, Prokuraturę Rejonową, Sąd Rejonowy i
inne instytucje. Podczas prac nad Programem zidentyfikowano potrzeby i zasoby, słabe i
mocne strony oraz szanse i zagrożenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie we
Włocławku. Analiza SWOT pozwoliła wyznaczyć cele i zadania programu adekwatne do
lokalnych potrzeb mieszkańców miasta Włocławek. Proponowane przedsięwzięcia mają
charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2016-2020; w miarę potrzeb i sytuacji
społecznej mogą ulegać zmianom i udoskonaleniom. Program jest spójny z kierunkami
działań przyjętymi w: Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2014-2020, Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2015 – 2020, Strategii integracji i rozwiązywania
problemów społecznych miasta Włocławka na lata 2008-2015, Programie wspierania
rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2013 – 2015
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Głównym celem programu jest dążenie do
ograniczania skali i skutków przemocy domowej na terenie miasta Włocławek. Program
zakłada podejmowanie działań chroniących ofiary przemocy, jak też edukację osób
stosujących przemoc przez służby i instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W
programie zawarto podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie,
istotne przy planowaniu działań w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy. Cele i
zadania programu, a także źródła jego finansowania zostały sformułowane na poziomie
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ogólnym, umożliwiającym ich rozwinięcie i uszczegółowienie, adekwatnie do aktualnych
potrzeb lokalnych. Zakładając, że program będzie stanowił wspólny plan działań instytucji i
organizacji zobowiązanych do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania
przemocy w rodzinie, wówczas przyczyni się on do usprawnienia lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy oraz ograniczenia zjawiska przemocy, a tym samym poprawy
kondycji włocławskich rodzin.
Opinie Komisji stałych Rady Miasta
Projekt uchwały rozpatrzyła oraz jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Zdrowia,
Rodziny i Opieki Społecznej. W imieniu Komisji opinię w powyższej sprawie przedstawił
radnym Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta
Włocławek na lata 2016 – 2020.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych nie
stwierdzono.
W rezultacie dokonanego głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 17
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Elżbieta Rutkowska Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy informując, że placówka ta została utworzona we
Włocławku z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miasta
Włocławek z dnia 29 października 2012 r., jako jednostka budżetowa Gminy Miasto
Włocławek. Placówka zapewnia wsparcie i rehabilitację psychiatryczną dla 40 osób z
zaburzeniami psychicznymi. Jest mocnym i sprawdzonym ogniwem oparcia społecznego, a
na usługi świadczone osobom przewlekle psychicznie chorym istnieje bardzo duże
zapotrzebowanie – od stycznia 2014 r. wszystkie miejsca w placówce są wykorzystane, a w
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku, który w procesie administracyjnym
wydaje decyzje kierujące do ŚDS, utworzona została lista osób oczekujących za skierowanie
do ŚDS. Pomimo intensywnej i wielopłaszczyznowej działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy, osoby z zaburzeniami psychicznymi we Włocławku wciąż znajdują się w
trudnej sytuacji życiowej i społecznej. Mimo istniejącej sieci poradnictwa i lecznictwa
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psychiatrycznego, najsłabszym elementem jest działalność aktywizująca, wspomagająca i
socjalizująca środowisko chorych. Dlatego ważne jest tworzenie warunków do spotkań z
osobami mającymi podobne problemy i doświadczenie życiowe oraz takie zorganizowane
wsparcie, aby osoby przewlekle chorujące psychicznie ponownie uwierzyły we własne siły i
możliwość dokonywanie pozytywnych zmian we własnym życiu. Dlatego też Środowiskowy
Dom Samopomocy we Włocławku podjął inicjatywę mającą na celu rozszerzenie sieci
oparcia społecznego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez utworzenie w
strukturze ŚDS Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram”, który byłby uprawniony do
otrzymywania dotacji ze środków budżetu państwa. Inicjatywa ta wymaga jednak zmian
obecnie obowiązującego Statutu ŚDS w zakresie umożliwiającym utworzenie wspomnianego
Klubu Samopomocy. Wobec powyższego podjęcie proponowanej Uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom
Samopomocy we Włocławku jest zasadne.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która
rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę. Opinie w tej sprawie
przedstawił Radzie Miasta Przewodniczący Komisji radny Tomasz Nagala.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał
pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych nie
stwierdzono.
W rezultacie dokonanego głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 18
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole
Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto
Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych
dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
Wprowadzenia do zagadnienia dokonała Dyrektor Wydziału Edukacji Pani Agnieszka
Białopiotrowicz, która wyjaśniła, że obowiązek ustalenia kryteriów i punktacji oraz
niezbędnych dokumentów, potwierdzających spełnienie tych kryteriów, w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w
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okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, tj. burs szkolnych wynika
z art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty W myśl
art. 20p wyżej wymienionej ustawy w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na
wolne miejsca do burs szkolnych przyjmuje się kandydatów spełniających łącznie
następujące kryteria:
W przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydata sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
Kryteria określone przez organ prowadzący.
Przepis art. 20p ust. 3 ustawy o systemie oświaty zobowiązuje organ prowadzący także
do określenia liczby punktów. Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty muszą
mieć jednakową wartość. W przypadku kryteriów określonych przez organ prowadzący
liczba punktów nie może być wyższa niż najniższa liczba punktów przyznana za jedno z
kryteriów ustawowych. Kryteria, o których mowa w punkcie 2 uzasadnienia oraz wykaz
niezbędnych dokumentów, potwierdzających spełnianie tychże kryteriów zostały ustalone w
porozumieniu z dyrektorem Bursy Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji Rady Miasta, która po rozpatrzeniu
przedmiotowego zagadnienia udzieliła pozytywnej opinii o ww. projekcie uchwały. Opinię w
tej sprawie przedstawił Radzie Miasta Zastępca Przewodniczącej Komisji Edukacji radny
Jarosław Hupało.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w
Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej
przez Gminę Miasto Włocławek, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia
niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie, głosów wstrzymujących się oraz przeciwnych nie
stwierdzono.
W rezultacie dokonanego głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta Włocławek w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 19
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, form i zakresu jednorazowego
stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu
miasta Włocławek.
Wprowadzenia do przedmiotowego projektu uchwały dokonała Dyrektor Wydziału Edukacji
Pani Agnieszka Białopiotrowicz wyjaśniając, że uchwałę w sprawie określenia szczegółowych
warunków, form i zakresu przyznania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla
uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek podejmuje się w związku z przyjęciem
Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek.
Prezentowane w uchwale szczegółowe warunki, forma i zakres stypendium Prezydenta
Miasta Włocławek mają na celu przyjęcie zasad jego przyznawania dla najzdolniejszych
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Włocławek. Uchwała przewiduje przyznawanie stypendium uczniom za wybitne osiągnięcia
w nauce oraz wysokie lokaty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Stypendium jest
nie zależne od sytuacji materialnej ucznia, nie jest pomocą socjalną, a ma charakter jedynie
motywacyjny. Projekt niniejszej uchwały wprowadza stypendium stanowiące narzędzie,
poprzez które wspierani są uzdolnione dzieci i młodzież i ma na celu zachęcanie wszystkich
uczniów do nauki. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których
zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić
znaczącymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi. Promowanie młodych uzdolnionych
mieszkańców Włocławka sprawdza się, służy lokalnej społeczności, ożywia pozytywną
rywalizację, sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Edukacji, która po rozpatrzeniu
przedmiotowego zagadnienia wyraziła pozytywną opinię o uchwale. Opinię w tej sprawie
przedstawił Radzie Miasta Zastępca Przewodniczącej Komisji radny Jarosław Hupało.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.

W dyskusji udział wzięli:
Radna Agnieszka Chmielewska dziękując za zainicjowanie uchwały przez Władze Miasta
stwierdziła, że dzięki zmianom zaproponowanym w omawianej uchwale będą także
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docenieni uczniowie szkół zawodowych kształcący się w technikach, biorąc udział w
konkursach, które nie zwalniają z egzaminu maturalnego a także egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i osiągają wysokie notowania. Zatem jest to
promowanie i docenienie kształcenia zawodowego w technikach.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski stwierdził, że wiele postulatów
zawartych w procedowanej uchwale zainicjowała radna Joanna Borowiak obecnie Posłanka
na Sejm RP, dlatego zadowolenie budzi procedowanie nad uchwałą.
Po zakończeniu dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie określenia warunków, form i zakresu jednorazowego
stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta
Włocławek.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących
się.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.

Ad. 20
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek
na 2016 rok.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta
wyjaśniając, że w toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność dokonania zmian
w budżecie w związku z otrzymanymi decyzjami oraz niezbędnymi przeniesieniami na
wnioski dysponentów budżetu miasta.
Jak poinformowała Skarbnika Miasta Pani Janina Radzikowska proponuje się dokonanie
zwiększenia dochodów Straży Miejskiej z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 14.500 zł z
przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Proponuje się także dokonanie zwiększenia dochodów o kwotę 1.676.410 zł,
wynikającą z częściowego rozliczenia wydatków niewygasających, w związku z odstąpieniem
od umowy z dotychczasowym wykonawcą Przedszkola Publicznego Nr 30. Ponadto
wnioskuje się o dokonanie zmian dotyczących zwiększenia dochodów o łączną kwotę 15.553
zł, stanowiących środki z Funduszu Prewencyjnego PZU SA, zwiększenia dochodów o kwotę
1.000 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zakup nagród dla laureatów konkursu pn. „W świecie ptaków” organizowanego
przez Szkołę Podstawową Nr 3, zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.702 zł, w tym: o
kwotę 560 zł stanowiących zwrot środków za zniszczone podręczniki, o kwotę 950 zł z tytułu
realizacji zajęć z wczesnoszkolnego wspomagania rozwoju dzieci i o kwotę 192 zł z tytułu
zwrotu kaucji za pojemniki do środków czystości. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego dokonuje się zmian w ramach dochodów stanowiących środki z budżetu
państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym 38

zwiększenia środków o kwotę 311.000 zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych, zwiększenia dochodów o kwotę 62.400 zł stanowiących wpływy
z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Włocławek. Kwota
stanowi wykonanie dochodów ponad plan za I kwartał br. Proponuje się wprowadzenie do
budżetu dochodów w kwocie 33.382 zł stanowiących środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów
zawierających azbest. Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę
319.310 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenie dla Gminy Miasto Włocławek
usług doradczych w zakresie wskazania i przygotowania spraw do prowadzenia w ramach
zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
związanych z rozliczeniami podatku VAT. W związku z osiągniętymi przez Straż Miejską
dochodami z tytułu darowizn proponuje się dokonanie, zgodnie z wolą darczyńców,
zwiększenia wydatków bieżących o łączną kwotę 14.500 zł. Proponuje się zwiększenie
planowanych środków na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola Publicznego nr 30 wraz
z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1.676.410 zł, niewykorzystaną w ramach środków
niewygasających z końcem 2015 r. Planuje się wyłonienie nowego wykonawcy robót
budowlanych, w celu zakończenia inwestycji. Wartość zadania nie ulega zmianie a także
wnioskuje się o zwiększenie planowanych środków na zadaniu pn. „Zabezpieczenie obiektu
Zespołu Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią” o kwotę 60.000 zł. Planowana
wartość wydatków na zadaniu w roku bieżącym po zmianach wynosi 510.000 zł. Wartość
zadania wzrasta o powyższą kwotę w celu wykonania robót dodatkowych. Zwiększenie
proponuje się pokryć środkami z zadania pn. „Budowa segmentu żywieniowego dla Zespołu
Szkół nr 3”. Proponuje się dokonanie zwiększenia wydatków o kwotę 10.050 zł celem
zabezpieczenia środków na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej, w
związku ze wzrostem kosztów utrzymania 1 uczestnika warsztatów.
Wnioskuje się ponadto o dokonanie zmian dotyczących zwiększenia wydatków bieżących
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg o kwotę 45.120 zł celem zabezpieczenia
środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności tzw. „Brygady Lotnej” oraz
zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33.382 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów
zawierających azbest. Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 22 w ramach dochodów
proponuje się zwiększenie w § 0960 na kwotę 199 zł w związku z otrzymaniem darowizny od
Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. W ramach wydatków zwiększono § 4240 o
powyższą kwotę z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w
przedszkolu. Na wniosek Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w ramach dochodów
proponuje się zwiększenie w § 0970 na kwotę 6 000 zł z tytułu otrzymanych środków za
reklamę „ANWIL” podczas konkursu chemicznego.
W ramach wydatków zwiększono o kwotę 5 000 zł na zakup nagród konkursowych i zakup
stołu do pracowni chemicznej oraz o kwotę 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do
pracowni chemicznej. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach
dochodów proponuje się zwiększenie w kwocie 1 750 zł z tytułu wpływu za wynajem
pomieszczeń szkolnych. Na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w ramach dochodów proponuje się zwiększenie o kwotę 2 500 zł z tytułu
otrzymanej od osoby fizycznej darowizny na działalność Włocławskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W ramach wydatków o powyższą kwotę zwiększono właściwy § z
przeznaczeniem na zakup strojów dla grupy wokalnej Włocławskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
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Opinia komisji stałej Rady Miasta
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta, która
po rozpatrzeniu zaproponowanych zmian udzieliła pozytywnej opinii o projekcie uchwały.
Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji Olga KrutHoronziak
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radna Olga Krut-Horonziak poprosiła o wyjaśnienie kwestii ewentualnego zabezpieczenia
kwoty w wysokości 320 tyś. zł. na doradztwo w związku z rozliczeniami podatku Vat, jak
nazywa się firma, która wygrała przetarg na tego rodzaju usługę, kiedy był ogłoszony
przetarg oraz jakie są warunki umowy. Ponadto Pani radna zapytała, od kiedy zaistniała tego
rodzaju potrzeba na wykonanie tych usług oraz jakich rozliczeń podatku Vat dotyczy, z
którymi Urząd Miasta nie jest w stanie sobie poradzić występując przed sądami i organami
podatkowymi. Pani radna poprosiła o informację ile do chwili obecnej wydatkowano
środków na realizację usług doradczych tego rodzaju, które prowadzi warszawska firma lub
inne podmioty. Ponadto ile spraw prowadzonych było przez firmę doradczą z pozytywnym i
negatywnym skutkiem dla Urzędu Miasta przed organami podatkowymi i sądami
administracyjnymi. Pytania są zasadne ze względu na zabezpieczenie w budżecie miasta
dość pokaźnej kwoty i lakoniczność uzasadnienia.
Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska udzielając odpowiedzi na pytania wyjaśniła, że
Ustawa o zamówieniach publicznych wyłącza z procedury o zamówieniach doradztwo
prawne a zatem w tym trybie została zatrudniona firma z Warszawy ( pełnej nazwy Pani
Skarbnik w tej chwili nie przytoczy), umowa precyzuje współpracę w ten sposób, że firma za
swoje usługi otrzyma 10% uzyskanego zwrotu podatku Vat wyłącznie w postępowaniu przed
organami podatkowymi, które zajmują się podatkiem Vat aczkolwiek też przed organami
odwoławczymi - czyli Sądem Administracyjnym w sytuacji przewlekłości prowadzonego
postępowania o odzyskanie przez Urząd podatku Vat. Problemy z podatkiem Vat nie są
sprawą prostą i oczywistą, o czym świadczą liczne wyroki sądowe, które w identycznych
sprawach w zależności od składu orzekającego orzekają w różny sposób, świadczy to o
skomplikowanej tematyce w przypadku tego podatku. Także specustawa, która miała
obowiązywać od 1 marca nie ukazała się do chwili obecnej. Możliwości odzyskania podatku
Vat pojawiły się po pierwszych wyrokach Sądu Administracyjnego dotyczących podobnych
sytuacji jak obecna, w której znalazło się miasto, a mianowicie jednostka realizowała zadanie
inwestycyjne, po czym przekazywała infrastrukturę do podległej jednostki i zachodziło
pytanie czy jeżeli przychody nie są bezpośrednio wpłacane do budżetu miasta to czy należy
rozumieć, że ten wydatek służył sprzedaży opodatkowanej czy też nie, jest to
interpretowane w różny sposób. Sprawą zajął się Trybunał Europejski, który stwierdził, że
jednostki w ogóle nie powinny być podmiotami podatkowymi natomiast podmiotem może
być wyłącznie gmina stąd pojawiły się problemy w stosunku do istniejących zaszłości i
trudno jest to zmienić jak na przykład korzystanie ze środków unijnych gdzie wydatki były
kwalifikowane, przyjmując stanowisko Komisji Europejskiej to część dotacji należałoby
zwrócić wraz z odsetkami liczonymi od dnia otrzymania dotacji. Z uwagi na to, że nie są to
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proste sprawy zachodzi konieczność korzystania z wyspecjalizowanych w tej materii firm.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że w chwili obecnej nie pamięta konkretnych kwot, była jedna duża
sprawa, w której odzyskano 1 mln. zł. z Urzędu Skarbowego oraz kilku innych kwot, które
Urząd Skarbowy przekazał po krótkiej kontroli – zawiadamiane jest biuro i odprowadzane
jest 10%. Są to różne kwoty w zależności ile podatku naliczonego przypada do zwrotu dla
Urzędu. Postępowanie w sprawach podatkowych rozpoczęło się w roku ubiegłym pierwsze
kwoty Urząd otrzymał w roku bieżącym, natomiast firma otrzymuje wynagrodzenie
wyłącznie za odzyskaną kwotę zwrotu. W sytuacji, w której Urząd Skarbowy odmówi zwrotu
a Sąd nie uwzględni odwołania wówczas firma nie otrzymuje zapłaty za świadczoną usługę.
W przypadku podjętej sprawy korekta jest jedna i dotyczy roku, 2011 ale nie wszystkich
miesięcy, ponieważ nie we wszystkich miesiącach występowała nadwyżka tego podatku.
Firma dokonała przeglądu dokumentów źródłowych przygotowanych przez Urząd dokonując
oceny, które podatki można odzyskać, w następstwie, czego przygotowywany jest przez
firmę wniosek o zwrot.
Radny Jarosław Hupało zapytał czy inne samorządy korzystają również z usług tego typu firm
zewnętrznych, ponieważ Pan radny nie spotkał się z taka praktyką wśród innych
samorządów, ponadto, o jakiej skali środków można mówić, które firma ma odzyskać.
Radny Krzysztof Grządziel stwierdził, że cała sprawa prowadzi do wniosku, jak wielki bałagan
panuje w naszym państwie w tej materii. W przypadku tylu problemów powinna nastąpić
zmiana prawa w trybie ustawowym w tym zakresie, wyeliminowałoby to sytuację, z którą
obecnie mamy do czynienia, że wyspecjalizowane firmy głównie zagraniczne wykorzystują
ułomne prawo podatkowe, aby robić własne interesy i się bogacić.
Skarbnik Miasta Pani Janina Radzikowska wyjaśniła, że wiele samorządów korzysta z usług
takich biur oczywiście Pan radny takich informacji nie znajdzie na stronach internetowych
ponieważ samorządy zlecają takie działania na indywidualne pełnomocnictwa, których
rejestr znajduje się w Urzędach Skarbowych. Jak wyjaśniła Pani Skarbnik od każdej kwoty
odzyskanej, firma otrzymuje 10% przy czym w różnych miesiącach kwoty te są różne w
chwili obecnej trudno jest podać szczegółowe wysokości, ale można to podsumować i
Państwu radnym udostępnić.
Wobec wyczerpania zgłoszeń do zabrania głosu w dyskusji, Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących
się.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że uchwała została
podjęta przez Radę Miasta w zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała – załącznik do protokołu.
Ad. 21
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2028.
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Wprowadzenia do zagadnienia dokonała także Pani Janina Radzikowska Skarbnik Miasta
informując, że proponowaną uchwałą wprowadza się następujące zmiany:
w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Włocławek - urealniono plan
wielkości budżetowych wynikających z zarządzeń i uchwał zmieniających uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok oraz wprowadzonych zmian w
programach i przedsięwzięciach w zakresie limitów zobowiązań wprowadzonych
w Załączniku nr 2. Natomiast w załącznik Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w
wydatkach majątkowych:
Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa budynku Przedszkola
Publicznego nr 30 wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 1.676.410 zł,
niewykorzystaną w ramach środków niewygasających z końcem 2015 r.
Zwiększono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Zabezpieczenie obiektu Zespołu
Szkół Technicznych przed wodą gruntową i wilgocią” o kwotę 60.000 zł. Całkowity limit
zobowiązań po zmianach wynosi 760.000 zł,
Zmniejszono limit zobowiązań na 2016 r. na zadaniu pn. „Budowa segmentu żywieniowego
dla Zespołu Szkół nr 3” o kwotę 60.000 zł. Całkowity limit zobowiązań po zmianach wynosi
3.940.000 zł.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Procedowana uchwała była przedmiotem obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji
Miasta, która podczas posiedzeniu rozpatrzyła oraz pozytywnie zaopiniowała jej założenia.
Opinię w tej sprawie przedstawiła Radzie Miasta Przewodnicząca Komisji radna Olga KrutHoronziak.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do zabrania głosu Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych za podjęciem uchwały
opowiedziało się 15 radnych przy braku głosów przeciwnym oraz 2 głosach wstrzymujących
się.
W rezultacie dokonanego głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik do protokołu.
Ad. 22
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających.
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
informując, że zgodnie z § 93 ust 1. Statutu Miasta Włocławek do wykonywania określonych
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zadań Rada powywołuje komisje doraźne, określając w uchwale ich skład, zakres działania, a
także czas, na który zostaje powołana. Podjęcie uchwały pozwoli na powołanie komisji,
której zadaniem będzie dokonanie protokolarnego, fizycznego zniszczenia zgłoszeń
kandydatów na ławników, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających ławników
na kadencję od 2016 r. do 2019 r., a które nie zostały odebrane w terminie 60 dni od dnia
wyborów, zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
Opinia komisji stałej Rady Miasta
Powyższe zagadnienie było przedmiotem obrad Komisji Porządku Prawnego i Publicznego,
która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinię
przedstawił Zastępca Przewodniczącej Komisji radny Damian Chełminiak.
Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski poinformował, że otwiera
dyskusję nad projektem procedowanej uchwały.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Janusz Dębczyński poinformował, że niepisanym zwyczajem jest udział członków
Komisji Porządku Prawnego i Publicznego w pracach komisji doraźnej, w związku z tym
zaproponował, aby członkowie tej Komisji weszli w skład komisji doraźnej. Z uwagi na fakt, iż
w chwili obecnej na obradach nieobecnych jest 2 członków Komisji Porządku Prawnego i
Publicznego, dlatego Pan radny proponuje uzupełnić jej skład o innych radnych. Ze swej
strony Pan radny zaproponował, aby w skład komisji doraźnej weszli: radny Damian
Chełminiak, radny Dariusz Jaworski, osoba Pana radnego oraz w uzupełnieniu radny
Krzysztof Kowalski oraz radny Krystian Łuczak.
Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji doraźnej.
Wobec braku innych zgłoszeń ze strony radnych do wzięcia udziału w dyskusji
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w
wyborach uzupełniających wraz ze zgłoszonymi kandydaturami w osobach: radny Damian
Chełminiak, radny Janusz Dębczyński, radny Dariusz Jaworski, radny Krystian Łuczak oraz
radny Krzysztof Kowalski.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych za podjęciem uchwały
radni opowiedzieli się jednomyślnie przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących
się.
W rezultacie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski poinformował, że uchwała została podjęta przez Radę Miasta w
zaproponowanym brzmieniu.
Uchwała- załącznik do protokołu.
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Ad. 23
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje, wnioski i zapytania w sprawach dotyczących aktualnych problemów Miasta,
także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym zgłosili: radny Damian
Chełminiak, radna Agnieszka Chmielewska, Janusz Dębczyński, radna Olga Krut-Horonziak,
radny Jarosław Hupało, radny Krzysztof Kukucki, radny Stanisław Krzemieniewski, radny
Zbigniew Lewandowski, radny Józef Mazierski oraz radny Stanisław Wawrzonkoski.
Interpelacje powinny zostać złożone przez radnych w formie pisemnej Przewodniczącemu
Rady Miasta, który niezwłocznie przekaże je adresatowi.
Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje – Przewodniczącemu Rady Miasta oraz
interpelującemu radnemu udzieli Prezydent Miasta lub właściwe rzeczowo upoważnione
osoby w terminie 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. 24
Informacje, oświadczenia i komunikaty.
W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław Chmielewski
poinformował, że na dzień 6 czerwca br. zaplanowana została XX nadzwyczajna sesja Rady
Miasta, która będzie poświęcona uczczeniu 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
we Włocławku natomiast XXI sesja robocza odbędzie się w dniu 23 czerwca br. w czwartek.
Ad. 25
Zamknięcie obrad.
Po zakończeniu bloku informacyjnego Przewodniczący Rady Miasta radny Jarosław
Chmielewski podziękował wszystkim za udział w obradach stwierdzając, że wobec
zrealizowania porządku posiedzenia zamyka obrady XIX sesji Rady Miasta Włocławek.
Zakończenie obrad godz. 1435

OBRADOM PRZEWODNICZYŁ
JAROSŁAW CHMIELEWSKI

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA WŁOCLAWEK
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Akceptacja protokołu przez Sekretarzy obrad XIX sesji Rady Miasta

Radna Agnieszka Chmielewska ...................................................

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

Załączniki:

1. Lista radnych obecnych na obradach XIX sesji Rady Miasta Włocławek
2. Lista osób uczestniczących w XIX sesji Rady Miasta Włocławek.
3. Uchwała Nr XIX/53/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
przyjęcia polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku 2030.
4. Uchwała Nr XIX/54/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. uchylająca
uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i
wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Włocławek.
5. Uchwała Nr XIX/55/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
powołania doraźnej komisji ds. opracowania założeń dla zadania pn. „Rewitalizacja
kwartału od ul. 3-go Maja do ul. Tumskiej.
6. Uchwała Nr XIX/56/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
7. Uchwała Nr XIX/57/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
przyznania w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Uchwała Nr XIX/58/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
9. Uchwała Nr XIX/59/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2015”.
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10. Uchwała Nr XIX/60/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Strategii integracji i rozwiązywania problemów
społecznych miasta Włocławek na lata 2008-2015” za okres 2014-2015.
11. Uchwała Nr XIX/61/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020.
12. Uchwała Nr XIX/62/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom
Samopomocy we Włocławku.
13. Uchwała Nr XIX/63/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego na wolne miejsca w Bursie Szkolnej nr 2 w Zespole Placówek nr 1 we
Włocławku, ul. Mechaników 1 prowadzonej przez Gminę Miasto Włocławek,
przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych
dokumentów potwierdzających ich spełnienie.
14. Uchwała Nr XIX/64/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
określenia warunków, form i zakresu jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta
Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek.
15. Uchwała Nr XIX/65/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok.
16. Uchwała Nr XIX/66/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –
2028.
17. Uchwała Nr XIX/67/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2016r. w sprawie
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na
ławników w wyborach uzupełniających.

Protokół sporządziła:
Jolanta Składanowska
Główny Specjalista BRM
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