Protokół z XXVI sesji
Rady Miasta Torunia
z 21 lipca 2016 roku
XXVI sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 21 lipca 2016 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXVI sesję Rady Miasta Torunia. Powitał radnych
i przybyłych gości.
II. Przyjęcie protokołu z 25 sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1.

Do Biura Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty:

- 1 lipca br. - skarga skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
na uchwałę nr 788/14 Rady Miasta Torunia z 26 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Popiela i Rusa w Toruniu;
- 4 lipca br. - petycja Pana Józefa Czernego-Szwarca w sprawie konieczności zachowania
rezerwy terenu na przyszłe rozwiązania komunikacyjne na ul. Aleksandrowskiej oraz
wezwanie Rady Miasta Torunia do uchylenia i zmiany uchwały nr 1032/2006 z 18 maja
2006r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Torunia”;
- 13 lipca br. - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie § 1 ust. 2 oraz § 7
ust. 2 uchwały nr 204/15 Rady Miasta Torunia z 17 grudnia 2015r. w/s trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Torunia przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania;
- 20 lipca br. Prezydent Miasta Torunia, zgodnie z treścią §3 uchwały nr 209/15 Rady Miasta
Torunia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015 przekazał sprawozdanie z wykonania planu wydatków,
które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2015 - dokument Państwo Radni
otrzymaliście drogą elektroniczną;
- także 20 lipca br. Prezydent Miasta Torunia, zgodnie z zapisami uchwały nr 935/2010 Rady
Miasta Torunia z 4 listopada 2010 roku w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku
2020 przekazał „Raport ewaluacyjny z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku
2020 za okres od 1 sierpnia 2013r. do 31 grudnia 2015 r. - dokument Państwo Radni
otrzymaliście drogą elektroniczną;
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2.
Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przesłał informację o udzieleniu następujących dotacji z przeznaczeniem na
prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków:
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w wysokości 500.000 zł na
kontynuację konserwacji sklepienia i ścian wewnętrznych prezbiterium (z wyłączeniem
środkowej partii ściany wschodniej),
- Przedsiębiorstwu Turystyczno-Gastronomicznemu „Twierdza Toruń Fort IV” Okoński
Spółka Komandytowa w wysokości 100.000 zł na odwodnienie kazamat kaponiery prawej
i lewej oraz interwencyjne naprawy muru kaponiery prawej – etap V.
przedmiotową informację Państwo Radni otrzymaliście drogą elektroniczną.
3.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał kopię rezolucji Rady
Miasta Krakowa w sprawie konsultacji projektu ustawy o związku metropolitalnym
w województwie śląskim – dokument Państwo Radni otrzymaliście drogą elektroniczną.
4.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu poinformował, że nie
stwierdzono nieprawidłowości w wyniku dokonania analizy oświadczeń majątkowych
radnych: Pani Barbary Królikowskiej-Ziemkiewicz oraz Pana Jakuba Gołębiewskiego,
złożonych w związku z objęciem mandatu radnego.
5.
Uprzejmiej informuję, że po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta oraz członkami
Konwentu Seniorów przesuwam termin 28. sesji Rady Miasta Torunia z 29 września br. na
6 października br., zatem w konsekwencji stanowisko w sprawie treści budżetu na 2017 rok
Rada Miasta powinna podjąć na 27. sesji 8 września br.
6.
W trakcie sesji proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów
radnych.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
p. Z . Fiderewicz– zgodnie z § 27 ust. 5 statutu Gminy Miasta Toruń przedstawił informacje
dotyczące zdarzeń ważnych dla miasta, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia rady
miasta:
ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
Dni Torunia 23 – 26 czerwca 2016 r. (wybrane wydarzenia)
23 czerwca br.
- w Dworze Artusa Gala Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta za rok 2015,
- na Bulwarze Filadelfijskim koncert muzyczny na Wiśle (Mezo i Sara Pach),
24 czerwca br.
- w Katedrze śś. Janów - msza św. w intencji Miasta pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja
Suskiego,
- na Rynku Staromiejskim - Piernikowa Aleja Gwiazd - odsłonięcie Katarzynek (Olga Bołądź,
Marek Żydowicz),
- na Rynku Staromiejskim - inauguracja XX Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka
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i Architektura”,
- na Bulwarze Filadelfijskim „Falco – teatr światła i ognia”,
- placówki handlowe na Starym Mieście – „Świętojańska Noc Zakupów”
25 czerwca br.
- na Błoniach Nadwiślańskich - Festyn Rodzinny „Bawmy się jak dzieci”,
- w Fosie Zamku Krzyżackiego – Średniowieczny Turniej Rycerski,
- w Muzeum Okręgowym – III Toruńska Noc Muzealna,
- na Błoniach Nadwiślańskich – Regaty ósemek wioślarskich ze sternikiem o Puchar PMT,
26 czerwca br.
- na Rynku Staromiejskim - przedstawienie Teatru „Baj Pomorski”,
- na Zamku Krzyżackim - Zamkowy Festyn Integracyjny,
- w Katedrze śś. Janów - 31. Świętojański Festiwal Organowy,
- na Rynku Staromiejskim - koncert muzyczny.
14 lipca br. na Rynku Staromiejskim odbyły się toruńskie obchody Święta Policji.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz Miasta.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
Jak co roku w okresie wakacyjnym, trwa kolejna edycja cyklu imprez, organizowanych
w wielu obiektach i plenerach Torunia pn. „Kulturalne Lato”. W prezentowanym okresie
odbyły się m.in.:
- 18-19 czerwca br. IV Międzynarodowy Festiwal Chóralny "Per Musicam Ad Astra",
- 22 czerwca br. inauguracja nowej aranżacji muzycznej fontanny Cosmopolis,
- od 24 czerwca br. (do 3 września br.) trwa cykl koncertów w ramach XX
Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”,
- 2 lipca br. ruszył doroczny Festiwal Teatrów Ulicznych. Spektakle plenerowe odbywać się
będą w lipcu, sierpniu i wrześniu br.,
- 2 lipca br. rozpoczął się cykl wakacyjnych animacji dla dzieci na Placu Podominikańskim
Spotkania odbywają się w każdą sobotę i potrwają do 20 sierpnia br.,
- 5-10 lipca br. Festiwal Wizje (sztuka współczesna w przestrzeni publicznej),
- 6-9 lipca br. na Rynku Staromiejskim Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych
i Przestrzennych „Terytoria”,
- 7-9 lipca br. na Rynku Staromiejskim Międzynarodowy Festiwal Tańca i Muzyki Celtyckiej
Gotyk Toruń 2016,
- 7 lipca br. na Rynku Staromiejskim, koncertem Raya Wilsona zainaugurowana została
kolejna edycja Festiwalu „Koncerty pod Gwiazdami”. Kolejnym z serii koncertów, 15 lipca,
był występ zespołu Varius Manx z Kasią Stankiewicz.
- 9 lipca br. w Ruinach Zamku Krzyżackiego odbył się koncert artystów Piwnicy pod
Baranami.
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- od 18.07. do 30 października na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego eksponowana jest
wystawa Toruńskie Przedmieścia w XIX i pocz. XX wieku, poświęcona terenom, które
kształtowały się razem z miastem od początków istnienia Torunia.
Natomiast z wybranych wydarzeń, poza formułą Kulturalnego Lata, odbyły się:
- 19 czerwca br. w Starym Ratuszu w Getyndze wręczona została XX Nagroda Miast
Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego (laureaci: polski poeta, eseista, tłumacz
i działacz kulturalny Kazimierz Brakoniecki oraz niemiecki poeta, tłumacz poezji i krytyk
literacki Jan Wagner),
- 28 czerwca br. w Dworze Artusa odbyła się promocja książki "Zasłużeni lekarze toruńscy
we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia".
Wydarzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne (wybrane):
Trwa także corocznie realizowany projekt Sportowe Lato, VI edycja kampanii pod nazwa
„Lato w Toruniu bez nudy”. W ramach zaplanowanych wydarzeń odbyły się m.in.:
- 17 czerwca br. w Arena Toruń - Marcin Gortat Camp (trening dla dzieci i młodzieży),
- 10 lipca na Błoniach odbył się piknik „Niedziela dla zdrowia”,
- 16 lipca - kolejne wydarzenie w ramach programu Sportowe Lato 2016 „Osiedla na start!”
w Arenie Toruń. W tegorocznej edycji udział wzięły cztery osiedla: Na Skarpie – które
wygrało rywalizację, Bydgoskie, Podgórz i Czernierwice.
Ponadto, w ramach kampanii przewidziano organizację cyklu imprez i zajęć, przy
jednoczesnym wykorzystaniu toruńskich obiektów i instalacji sportowo – rekreacyjnych
w różnych częściach miasta, dostępnych za okazaniem legitymacji dla dzieci i młodzieży od
poniedziałku do piątku, m.in.:
- zajęcia artystyczno-rekreacyjne w Piernikowym Miasteczku – od 10.00-14.00,
- zajęcia prowadzone przez animatorów
i wielofunkcyjnych - od 10.00 do 21.00,

sportu

na 24

boiskach

przyszkolnych

- możliwość skorzystania z 3 krytych pływalni,
oraz przez całe wakacje, w każdy poniedziałek o godz. 10.00 – seanse filmowe w Cinema
City.
Pozostałe wydarzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne:
- 18-19 czerwca br. II Toruńska Senioriada „Jesteśmy 2016” (wydarzenia sportowe,
rekreacyjne, kulturalne),
- 19 czerwca br. w hali SP nr 3 XIII Memoriał Szczepana Waczyńskiego,
- 20 - 25 czerwca br. w Arena Toruń Mistrzostwa Europy Seniorów w szermierce,
- 23 - 25 czerwca br. VIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski o tytuł „Najtwardszego
Strażaka”,
- 28 czerwca – 3 lipca br. w Centrum Tenisowym MOSiR XXII Międzynarodowy Turniej
Tenisa Kobiet Bella Cup 2016,
- 2 lipca br. Wakacyjna Rowerowa Masa Krytyczna (na trasie Rynek Nowomiejski –
Barbarka),
- 3 lipca br. kryterium uliczne Nestlé Fitness Tour de Toruń, w randze VI Eliminacji
Mistrzostw Polski Kryterium Kobiet,
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- 8 i 9 lipca br. na toruńskim poligonie piknik militarny „Razem z NATO” (impreza
towarzysząca szczytowi NATO w Warszawie),
Inne wydarzenia (wybrane):
- 22 czerwca br. Konferencja „Kick of meeting” w ramach projektu „Urbact”,
- 24 czerwca br. Konferencja Naukowa z okazji 15-lecia Oddziału Kardiologii i Intensywnej
Opieki Kardiologicznej SSM,
- 27 czerwca br. w CKK Jordanki Finał ogólnopolskiej debaty pt. „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel
– Dobra Zmiana”.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
- 22 czerwca br. wręczone zostały Nagrody Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego. Gmina Miasta Toruń została nagrodzona: w kategorii Fundusze unijne – za
budowę Muzeum Toruńskiego Piernika, w kategorii Innowacyjne metody stosowane w
zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich za BiT City - wspólny, regionalny
projekt komunikacyjny z udziałem gmin Toruń, Bydgoszcz, Solec Kujawski, Wielka
Nieszawka oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a wyróżnienie specjalne zostało przyznane
za budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.
- Światowy Festiwal Architektury ogłosił nominacje za rok 2016, wśród których znalazło się
toruńskie Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki projektu Menis Arquitectos. Festiwal
jest jednym z najbardziej prestiżowych festiwali architektonicznych, w trakcie którego
prezentowane są i nagradzane najważniejsze realizacje architektoniczne, które powstały w
minionym roku na świecie. W tegorocznej edycji nominowano 343 budynki, nagrody zostaną
rozdane w 32 kategoriach. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie.
To nie pierwszy raz kiedy CKK Jordanki pojawia się na tym festiwalu. Jesienią 2010 roku na
Światowym Festiwalu Architektury (WAF) w Barcelonie projekt Centrum został wybrany
najlepszym projektem kulturalnym przyszłości.
- w tegorocznym Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” Toruń zajął 13. Miejsce, ale jest
dziewiąty wśród miast wojewódzkich i trzeci w pozyskiwaniu funduszy unijnych (1250 zł na
osobę). Dochód na osobę w Toruniu wyniósł 5724 zł.
Ranking to coroczne, ogólnopolskie zestawienie gmin, które uzyskują najlepsze wyniki
finansowe oraz w zarządzaniu rozwojem gminy lub miasta. Samorządy oceniane są w trzech
kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin
wiejskich.
Tak jak w ubiegłym roku, na pierwszym miejscu uplasował się Gdańsk.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Budżet Partycypacyjny 2017
Od 18 do 27 czerwca br. trwało głosowanie mieszkańców na 131 projektów, zgłoszonych do
budżetu partycypacyjnego na rok 2017. Do rozdysponowania było 7, 03 mln zł. Podliczone
zostały głosy mieszkańców. Aktualne dane wskazują, że wybranych zostało 49 projektów.
Trwają jeszcze prace nad ostateczną wyceną, a listy projektów dla poszczególnych osiedli
i lista ogólnomiejska będą podane do publicznej wiadomości w poniedziałek, 25 lipca br. Dla
porównania, w bieżącym roku w ramach budżetu partycypacyjnego Gmina realizuje 54
projekty, za łączną kwotę 6,6 mln zł.
INNE INFORMACJE
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- 20 czerwca Straż Miejska podpisała porozumienie z Fundacją Gildia Mediacyjna i jako
pierwsza w kraju będzie korzystać z pomocy mediatora sądowego.
Przepisy prawne zezwalają, w ramach prowadzonych przez Straż Miejską czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, przed skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu,
skorzystać z profesjonalnej pomocy mediatora sądowego.
- Kolejną edycję autorskiego programu pod nazwą „Bezpieczny turysta”, w
z trwającymi wakacjami, realizuje Straż Miejska wspólnie z Planetarium.
skierowany jest do dzieci i młodzieży odwiedzających nasze miasto w okresie
wypoczynku, w celu ograniczenia nieszczęśliwych zdarzeń podczas zwiedzania
Realizacja programu odbywa się przed seansami filmowymi.

związku
Program
letniego
Torunia.

W ubiegłorocznej akcji uczestniczyło ponad 4 tysiące młodych turystów.
- W Toruniu zostało uruchomione Centrum Informacji Seniora, który udziela informacji
i porad osom starszym. Centrum mieści się przy al. św. Jana Pawła II 2 (Plac Rapackiego obok MZK). Otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Projekt
dofinansowany ze środków Miasta Toruń realizuje Toruński Klub Sportu Osób
Niepełnosprawnych.
- na podstawie porozumienia zawartego w dniu 07.07.2016r. pomiędzy GMT a Diecezją
Toruńską od 18.07.2016r., w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, gościmy
w Toruniu pielgrzymów z różnych krajów świata. Gmina, na podstawie porozumienia,
w ramach współpracy przy organizacji DŚDM 2016 zobowiązała się m.in. do:
a) zapewnienia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na wszystkich
liniach dziennych w granicach administracyjnych miasta dla uczestników DŚDM 2016
posiadających identyfikatory w dniach 22 – 23 lipca 2016r.;
b) zabezpieczenia toalet przenośnych oraz koszy na śmieci w pobliżu miejsca wydawania
posiłków dla uczestników DŚDM 2016;
c) zapewnienia noclegów w toruńskich internatach oraz szkołach dla uczestników DŚDM
2016 w dniach 22-23 lipca 2016 r.;
d) udostępnienie przestrzeni Rynku Nowomiejskiego na potrzeby organizacji strefy
wyżywienia dla uczestników DŚDM 2016 w dniach 22-23 lipca 2016 r.;
e) udostępnienie parkingu przy Motoarenie na potrzeby postoju autokarów przywożących
uczestników DŚDM 2016;
f) organizacji programu artystyczno-kulturalnego na scenie plenerowej Centrum KulturalnoKongresowego Jordanki w dniu 22 lipca 2016 r. w godzinach 17:00 – 21:00;
g) udostępnienia sceny na Rynku Staromiejskim dla uczestników DŚDM 2016;
h) zapewnienia przewodników dla poszczególnych zagranicznych grup uczestniczących
w ŚDM 2016 w dniach 20- 24 lipca 2016 r.
Gmina zobowiązała się pokryć koszty współorganizacji obchodów w Toruniu kwotą 110 000
zł. (60 000 – pokrycie kosztów przygotowania materiałów promocyjnych dla uczestników
i 50 000 zł – organizacja programu artystyczno-kulturalnego na scenie plenerowej CKK
Jordanki).
Pozostałe informacje dot. wydarzeń w Toruniu oraz program – jako pierwszy punkt
w informacji dot. imprez zapowiadanych.
p. Z. Fiderewicz– poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 8 września.
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1.
W dniach od 22 do 23 lipca odbywać się będą Światowe Dni Młodzieży w Diecezji
Toruńskiej poprzedzające Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Toruń gościć będzie grupę
ponad 1500 pielgrzymów z Polski i zagranicy. Diecezja Toruńska oraz Gmina Miasta Toruń,
na podstawie zawartego porozumienia, podejmują się wspólnego zorganizowania przyjazdu
oraz pobytu uczestników Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży w Toruniu.
Przygotowały dla nich również specjalny program obejmujący część religijną oraz kulturalną,
m.in. koncerty, występy muzyczno – artystyczne oraz spektakle teatrów ulicznych.
2.
W piątek, 29 lipca o godz. 15.00 w Ratuszu Staromiejskim parom małżeńskim zostaną
wręczone medale Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.
3.
Tego samego dnia, 29 lipca o godz. 18.00 w Domu Muz będzie miało miejsce
otwarcie jubileuszowej wystawy prac prof. Wiesława Smużnego z okazji 50-lecia jego pracy
twórczej. Wyróżniony w 2012 roku medalem Thorunium artysta swoją 43. w karierze
wystawę indywidualną dedykuje pamięci swego promotora – profesora Janusza Boguckiego –
w 100-lecie jego urodzin oraz swemu macierzystemu Uniwersytetowi i Wydziałowi Sztuk
Pięknych w 70-lecie powstania i działalności.
4.
W miesiącu sierpniu odbywać się będzie Festiwal Teatrów Ulicznych. Poszczególne
spektakle wystawiane będą na terenie zespołu staromiejskiego.
5.
1 sierpnia o godz. 10.00 Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zaplanowało zasiedlenie kolejnego budynku mieszkalnego. Tym razem klucze do nowych
mieszkań otrzymają lokatorzy bloku przy ul. Podgórskiej 14c.
6.
W poniedziałek, 1 sierpnia przypada 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
– okolicznościowa uroczystość patriotyczna odbędzie się o godz. 17.00 pod pomnikiem ku
czci żołnierzy Armii Krajowej na placu Rapackiego.
7.
W czwartek, 4 sierpnia po mszy św. odprawionej o godz. 6.00 przez biskupa
toruńskiego Andrzeja Suskiego w bazylice katedralnej pw. śś. Janów po raz 38. wyruszy
z Torunia na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej i Pelplińskiej.
8.
W tym samym dniu, 4 sierpnia o godz. 20.00 w CKK „Jordanki” zainaugurowany
zostanie po raz 7. Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, który potrawa do soboty 6 sierpnia
i zakończy się zaplanowanym na godz. 20.30 Koncertem Galowym na Rynku Nowomiejskim.
9.
Do piątku, 5 sierpnia potrwa festiwal „Koncerty pod Gwiazdami” organizowany przez
Centrum Kultury Dwór Artusa. W tym dniu o godz. 20.00 w CKK „Jordanki” odbędzie się
ostatni koncert tegorocznego cyklu festiwalowego, na którym wystąpi jeden
z najzdolniejszych muzyków młodego pokolenia w Polsce – Leszek Możdżer.
10.
W niedzielę, 7 sierpnia od godz. 17.00 mieszkańcy naszego miasta oraz turyści
goszczący w Toruniu będą mieli okazję zobaczyć widowisko historyczne pt. „Bitwa o zamek
toruński w 1410 roku” w ramach VIII edycji Inscenizacji Zamkowych organizowanych przez
Centrum Kultury Zamek Krzyżacki. Wstępem do głównych wydarzeń będzie przemarsz
wojsk polskich i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski. Drugą częścią
widowiska będzie bitwa w fosie oraz oblężenie zamku głównego. W inscenizacji udział
weźmie około 150 rycerzy.
11.
W sobotę, 13 sierpnia w godz. od 9.00 do 22.00 miasto wspólnie z Fabryką
Cukierniczą Kopernik SA organizuje Święto Piernika. Organizatorzy tegorocznej edycji
święta przygotowali dla wszystkich miłośników toruńskich pierników liczne atrakcje
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prezentowane na Rynku Staromiejskim, dziedzińcu Ratusza, Bulwarze Filadelfijskim oraz
w Muzeum Toruńskiego Piernika.
12.
W niedzielę, 14 sierpnia o godz. 20.00 na scenie plenerowej na Rynku Staromiejskim
odbędzie się koncert pt. „Zaucha bez granic”.
13.
W poniedziałek, 15 sierpnia w naszym mieście obchodzić będziemy Święto Wojska
Polskiego
- o godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym odprawiona zostanie uroczysta msza św., po której
nastąpi przemarsz pod pomnik Artylerzystów, gdzie ok. godz. 13.30 rozpocznie się
uroczystość patriotyczna;
- od godz. 15.00 w fosie zamkowej odbywać się będzie organizowany przez Centrum Kultury
Zamek Krzyżacki piknik wojskowy połączony z pokazami historycznymi oraz wystawą
sprzętu wojskowego;
- od godz. 16.00 swoje święto obchodzić będzie ulica Pod Krzywą Wieżą.
14.
Również tego dnia o godz. 18.00 na scenie plenerowej na Rynku Staromiejskim
odbędzie się koncert „Toruńskie Gwiazdy”. Wydarzenie to stanowi finał plebiscytu
wyłaniającego najciekawsze toruńskie zjawiska muzyczne minionego roku.
15.
W piątek, 19 sierpnia już po raz 16. w naszym mieście odbędzie się Międzynarodowy
Festiwal Harmonijki Ustnej Harmonica Bridge Toruń 2016. Miłośnicy harmonijki ustnej będą
mogli posłuchać największych polskich i światowych wirtuozów tego instrumentu podczas
koncertów odbywających się w samym sercu toruńskiej starówki - pod pomnikiem Mikołaja
Kopernika na Rynku Staromiejskim, a także na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego oraz
w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego. Dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją
muzyczna przygodę z harmonijką ustną organizatorzy przygotowali również specjalne
warsztaty nauki gry na tym instrumencie. Impreza potrwa do niedzieli 21 sierpnia, a pełen jej
program dostępny będzie na miejskich stronach internetowych, a także na stronie Festiwalu.
16.
W sobotę, 20 sierpnia w godz. od 11.00 do 15.00 odbędą się obchody pierwszej
rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin połączone
z pielgrzymką rodzin i małżeństw do Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej, koncertem oraz
piknikiem rodzinnym. O godz. 12.00 zaplanowano uroczystą mszę świętą z okazji
obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia istnienia Prowincji św. Franciszka z Asyżu
w Polsce.
17.
W dniach 23-28 sierpnia odbywać się będzie VIII edycja Międzynarodowego
Festiwalu Światła Bella Skyway Festiwal. Ideą przewodnia tegorocznej edycji wydarzenia
będzie „Kalejdoskop zmian”. Program Festiwalu Światła Bella Skyway 2016 zakłada
prezentację około 20 niezwykłych instalacji świetlnych przygotowanych przez artystów
z Polski i zagranicy (m.in. z Francji, Portugalii, Holandii, Słowenii, czy Chorwacji).
Szczególną atrakcją tegorocznego festiwalu będą planowane na 26 i 27 sierpnia wieczorno –
nocne pokazy lotnicze, które będą odbywały się na Bulwarze Filadelfijskim. Wszystkie
instalacje będzie można podziwiać od wtorku do niedzieli w godz. 20.30-24.00.
Organizatorem wydarzenia jest Toruńska Agenda Kulturalna, a sponsorem tytularnym
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.
18.
Trwa XX Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”. Koncerty i inne
wydarzenia kulturalne odbywają się przez całe wakacje w różnych, ciekawych
architektonicznie miejscach naszego miasta. Przed nami jeszcze 11 wydarzeń muzycznych,
filmowych i kulturalnych w ramach tegorocznego festiwalu, który zakończy się w Dworze
Artusa „Wieczorem Tenorów” w sobotę, 3 września o godz. 18.00.
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19.

W czwartek, 1 września:

- o godz. 10.00 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Hallera odbędzie się miejska inauguracja
roku szkolnego 2016/2017.
- o godz. 12.00 pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego
najeźdźcę w latach 1939 - 1945” przy alei Jana Pawła II odbędzie się uroczystość
patriotyczna z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
20.
W sobotę, 3 września przy kompleksie akademickim Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej przy ul. Starotoruńskiej odbędzie się festyn „Dziękczynienie
w Rodzinie”.
21.
Również w sobotę, 3 września o godz. 12.00 z Rynku Nowomiejskiego po raz piąty
wystartuje Marsz NEUCA dla Zdrowia. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców
miasta do rodzinnego, aktywnego wypoczynku oferując zainteresowanym marsz na dwóch
dystansach: rekreacyjnym lub zawodniczym.
22.
W niedzielę, 4 września na Stadionie Miejskim przy ul. Bema rozegrany zostanie 38.
Memoriał im. Grzegorza Duneckiego. Zawodnicy z klubów całej Polski zmierzą się
w kilkunastu kategoriach lekkoatletycznych.
23.
Tego samego dnia, 4 września w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej
w Toruniu przy ul. Okólnej 178 odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 70-lecia
istnienia parafii. Na godz. 11.30 zaplanowana została msza święta koncelebrowana przez
ks. bpa Andrzeja Suskiego, po której ok. godz. 12.30 wyruszy Procesja Eucharystyczna.
O godz. 13.00 natomiast proboszcz parafii zaprasza wszystkich mieszkańców na świąteczne
spotkanie w przykościelnym ogrodzie urozmaicone wieloma atrakcjami dla dzieci
i dorosłych.
24.
Także w niedzielę, 4 września w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu o godz.
15.20 będzie miała miejsce uroczysta sesja zamknięcia procesu beatyfikacyjnego na etapie
diecezjalnym Sługi Bożego Adolfa Piotra Szelążka Założyciela Zgromadzenia Sióstr
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, po której o godz. 16.00 odprawiona zostanie msza święta
dziękczynno – błagalna w intencji procesu beatyfikacyjnego pod przewodnictwem ks. bpa
Andrzeja Suskiego.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wycofanie z porządku obrad druków nr 472 i 343.
Poprosił o wprowadzenie druków komisji rewizyjnej nr 480 i 481. Ponadto poprosił
o wprowadzenie do porządku obrad projektu apelu wg druku nr 488 oraz projektu uchwały
wg druku nr 487. Zaproponował, aby druk nr 478 był rozpatrywany przed uchwałami
budżetowymi.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Zmiana została przyjęta.
p. M. Cichowicz – wyraził w swoim imieniu oraz klubu radnych Czas Mieszkańców
wdzięczność Konwentowi i komisji statutowej za uznanie, że są pewne kwestie do
przedyskutowania.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru
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położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej, Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu – DRUK
NR 393.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 1.
Pytania:
p. B. Jóźwiak – zapytał o możliwość poprowadzenia trasy rowerowej do granic
administracyjnych miasta, która łączyłaby się później z trasą wiślaną.
p. A. Stasiak – przyznała, że takie analizy były już w 2007 r. Te analizy ukazywały nie tylko
trasę rowerową, ale dukt konny jako element zagospodarowania. Wskazała, że obecnie jadąc
wałem trzeba zjechać przy porcie drzewnym i ul. Starotoruńską jechać przy ogrodach
działkowych. Przypomniała, że w ubr. były konsultacje społeczne dotyczące trasy od
przystani AZS-u. Była wycieczka statkiem. Zapewniła, że koncepcje zostaną ujęte w planie.
Poprosiła także o wnioski od radnych.
p. J.Gołębiewski – zapytał, jakie intencje przyświecają wnioskodawcom proszącym
o sporządzenie planu, tj. fundacji Lux Veritatis i Towimorowi ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że wniosek fundacji był złożony w 2014 r. i dotyczył
dostosowania obowiązującego planu do nowych map zalewowych. W 2015 r. przekazano
mapy powodziowe i one na terenie fundacji są korzystniejsze. Linia zalewowa jest niżej
i pozwala fundacji więcej zrobić na tym terenie.
Natomiast wniosek Towimoru dotyczy fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii oraz
przeznaczenia produkcyjno – usługowego.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy jest brany pod uwagę mały port dla
turystów ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że jest koncepcja dotycząca funkcji rekreacyjnych.
Zaznaczyła, że port wymaga bagrowania, ponieważ wysusza się. Podkreśliła, że port jest
w zarządzie RZGW i miasto ma mniej do powiedzenia niż by chciało. W planach RZGW te
działania są do podjęcia w najbliższym czasie.
p. P. Gulewski – nie można odtworzyć wypowiedzi.
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że to jest obszar Natura 2000. Jest założona wyspa ptasia.
p. W. Klabun – zapytał, czy po przyjęciu planu powierzchnia wody nie zostanie
zablokowana dla sportów wodnych ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że w planie będą wskazania co do wykorzystania zbiornika do
rekreacji. Zaznaczyła, że będą tam wpisane różnorodne formy związane z rekreacją wodną.
To trzeba też uzgodnić z RZGW.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wskazał, że omawiany teren jest trudny, ponieważ pojawiają się głosy,
które pokazują różny punkt widzenia na teren obszar. Podkreślił, że do dziś była
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eksponowana rola zbiornika, on był siedliskiem dla sandacza i trzeba mieć świadomość, że w
momencie pogłębiania zbiornika utraci on tę funkcję.
Przypomniał, ze pojawił się pomysł, żeby rozpisać konkurs na połączenie starego miasta
z kościołem wybudowanym w porcie drzewnym. Przystań nie musi być w porcie drzewnym,
ale na nadbrzeżu Wisły. Zwrócił uwagę, że jest szansa na stworzenie obszaru rekreacji.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – przypomniała, że obecny rok jest ogłoszony przez Sejm
jako rok Wisły. Dobrze byłoby, żeby rada przystąpiła do prac z sejmową komisją i posłami
w temacie rekultywacji Wisły.
p. B. Jóźwiak – wyraził zadowolenie z przystąpienia do sporządzenia planu. Przypomniał, że
to jest częściowa realizacja pomysłu PO, która zakłada stworzenie szklaku komunikacyjnego
dla rekreacji wzdłuż terenów wiślanych. Podziękował za przystąpienie do sporządzenia planu
i wyraził nadzieję, że będzie też szlak w kierunku wschodnim wzdłuż Wisły.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 393. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 352/16).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek
poprzez przejęcie spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przez spółkę
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – DRUK NR
441.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 2.
KGKISiG – zał. r 3.
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy stacja gazu jest własnością Biogazu, a znajduje się na
gruncie MZK ?
p. E. Kossakowska – wyjaśniła, że część gazowa jest własnością PGNiG i będzie podpisane
porozumienie o kontynuacji działalności. Natomiast druga część związana ze sprzedażą paliw
jest majątkiem Biogazu.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 441. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 353/16).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia w formie wkładu
niepieniężnego nieruchomości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Toruniu – DRUK NR 473.
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p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 4.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, skąd wzięła się pierwsza wycena i jaka była procedura ?
p. E. Kossakowska – zaznaczyła, że wycena gruntu była sporządzona przez biegłego
rzeczoznawcę, natomiast w 1995 r. jedyny raz akcje były po 10 tys. zł. Od tego momentu już
kilkakrotnie kapitał był powiększany przez samorząd, innych akcjonariuszy i miasto.
Zapewniła, że zawsze akcje były po cenie emisyjnej 11 tys. zł. Zarząd spółki w rozmowach
zaoponował to, co było praktykowane od 10 lat, czyli 11 tys. zł. Samorząd województwa
wpisał 10 tys. zł, więc miasto obejmuje akcje za taką kwotę.
p. M. Cichowicz – zapytał, dlaczego GMT nie zaproponowała 10 tys. zł, skoro mógł to
zaproponować samorząd województwa ?
p. E. Kossakowska – wyjaśniła, że zarząd spółki zaproponował 11 tys. zł tak jak to było
praktykowane przez 11 lat. Nikt jeszcze wtedy nie mówił o tym, że samorząd województwa
będzie chciał dokapitalizować spółkę. Wskazała, że wcześniej samorząd również obejmował
akcje po 11 tys. zł, a teraz w budżecie jest wpisane 10 tys. zł.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 473. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 354/16).
IX. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie lokalizacji siedziby Izby Administracji
Skarbowej w Toruniu – DRUK NR 488.
p. K. Wojtasik – przedstawił projekt apelu.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy rząd lub ministerstwo zaproponowali inne lokalizacje ?
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że rząd nie proponował żadnej lokalizacji. Podkreślił, że to
w interesie miasta jest zabieganie o izbę. Izba celna sprawuje nadzór nad wszystkimi
oddziałami w województwie. Zapewne Bydgoszcz będzie zabiegała, żeby izba administracji
skarbowej była tam, a w interesie miasta jest usytuowanie izby w Toruniu.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 488. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Apel został podjęty (apel
nr 4/16).
p. W. Klabun – złożył wniosek o 10 min. przerwy dla klubu PiS.
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X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia”
– DRUK NR 478.
p. M. Kowallek– przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
p. dr inż. A. Jankowski – Politechnika Warszawska - przedstawił założenia planu.
Opinie:
KGKISiG– zał. nr 5.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, jak wygląda efektywność indywidualnych kotłowni w stosunku
do kotłowni wytwarzających ciepło systemowe przez paliwo gazowe ?
p. A. Jankowski – przyznał, że argument ekonomiczny decyduje o rozwoju takiego lub
innego systemu grzewczego.
Zaznaczył, że ostatnio były obniżki cen gazu, które wpłynęły na cenę ciepła. Trudno
prognozować to na przyszłość. Przypomniał, że w lewobrzeżnej części też są źródła
obsługiwane przez EDF.
Wskazał, że doprowadzenie systemu ciepłowniczego zwykle wiąże się z pojawieniem się
dużego odbiorcy. Obecnie jest tak, że gaz w niektórych miastach jest na poziomie ceny
z systemu ciepłowniczego. Prognozowana energia w 2010 r. była sprzedawana za 200 zł,
a obecnie w zależności od obszaru i deficytu jest to cena 150-250 zł. Zaznaczył, że za każdym
razem dla obiektów powyżej 50 KW trzeba indywidualnie rozpatrzeć zaopatrzenie w ciepło
z uwzględnieniem źródeł indywidualnych.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, jaka jest uwzględniona temperatura z pomp cieplnych
w geotermii, bo ta różnica będzie wpływała na zakup energii przez EDF.
p. A. Jankowski – odpowiedział, że cena ciepła zależy od ceny gazu i energii elektrycznej.
Zwrócił uwagę, że w przypadku geotermii miasto koresponduje z przedsiębiorstwem
energetycznym, które przedstawia swój plan rozwoju i odpowiedzialność za szczegóły
techniczne jest po stronie przedsiębiorstwa. Obecnie szczegół techniczny odnośnie
współpracy systemu ze źródłem jest nierozstrzygnięty, bo nie było takiej dyskusji.
Wskazał, że za każdym razem jest to kwestia warunków technicznych, które wydaje
przedsiębiorstwo energetyczne odnośnie warunków ciepła tłoczonego do wspólnej sieci. To
jest zagadnienie, które na tym etapie nie było rozważane. Za każdym razem współpraca
źródeł ciepła o różnych temperaturach wymaga wydatku na podniesienie temperatury.
p. M. Frąckiewicz – ad vocem. Zapytał, czy w założeniach przyjęto jakieś warunki, którym
będzie musiał odpowiadać dostarczony czynnik ciepła ?
p. A. Jankowski – przyznał, że nie zakładano, ponieważ te warunki ze strony dystrybutora
nie zostały określone i nie było takiego pytania, ani nie zostały określone warunki pracy
źródła przez przedsiębiorstwo, które źródłem zawiaduje.
p. B. Królikowska - Ziemkiewicz – zapytała, na ile spadną koszty zużycia energii przy
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii ?
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p. A. Jankowski – wskazał, że źródła pracujące na biogazie są w skali miasta bardzo małe.
One produkuję energię, którą oddają do sieci. To, za ile oddają, reguluje nowa ustawa. Nie ma
jeszcze aktów wykonawczych, bo to nowa ustawa przyjęta w czerwcu.
Zaznaczył, że kształtowanie przychodów dla miasta będzie zależne od rozwoju ustawy
o odnawialnych źródłach energii. Ustawa przechodzi do tzw. koszyków odnawialnych źródeł
energii. Ta metoda zakłada preferencje dla źródeł, które pracują w układzie powyżej 3.5 tys.
godzin, czyli źródła słoneczne i wiatrowe będą na gorszej pozycji. W zależności od koszyka,
w którym znajduje się źródło, biogazownie jest traktowane priorytetowo, ale na razie nie
można jeszcze nic szczegółowo powiedzieć.
p. W. Klabun – zapytał, czy było opracowanie co do opłacalności lub nieopłacalności
podłączenia lewobrzeża do sieci ciepłowniczej? Jakie byłyby ewentualne koszty podłączenia?
Jak by się to przełożyło na ceny ciepła w całym systemie ?
p. A. Jankowski – wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy z przedsiębiorstwem i to, co ono
zadeklarowało, czyli brak opłacalności, jest do potwierdzenia.
Stwierdził, że na to pytanie można byłoby odpowiedzieć, co byłoby gdyby miasto
zaangażowało się w taką inwestycję. Na tym etapie nie prowadzono takich analiz.
Przyznał, że wszystkie projekty uciepłownienia, z wyjątkiem starówek, biznesowo nie liczą
się i ta idea przyłączenia odbiorców, którzy obecnie mają już indywidualne rozwiązania, jest
trudna do realizacji. Można taką analizę przeprowadzić, ale jej w tym opracowaniu nie
wykonywano.
p. M. Krużewski – zapytał, czy będzie tak, że ceny ciepła będą rosły corocznie o maksimum
1% plus inflacja i będzie tak, że pomimo wahań cen surowców ten wariant będzie skuteczny
i to będzie ryzyko przedsiębiorstwa ?
p. A. Jankowski – wskazał, że analiza dotyczy ceny ciepła w źródle. Przytoczony wariant
wynika z pewnej reguły, którą stosuje się w potwierdzaniu cen ciepła URE. Na razie nic nie
wskazuje, żeby w najbliższych 5 latach miało to zmienić się.
Przypomniał, że w 2010 r. była mowa, że energia w źródle będzie kosztowała średnio 250 zł,
a kosztuje dalej 150 zł. Są sygnały z różnych przedsiębiorstw negocjujących dostawy gazu, że
udaje się kupić taniej gaz.
p. M. Krużewski – zapytał, czy cena ciepła będzie zależna od ceny surowca ?
p. A. Jankowski – wyjaśnił, że w ciepłowni gazowej cena ciepła w 60-70% zależy od ceny
gazu, a w przypadku elektrociepłowni dochodzi jeszcze energia elektryczna.
W przypadku małych elektrociepłowni koszt energii nie jest tak duży.
Podał, że w przypadku dużych ciepłowni akumulator ciepła ma produkować ciepło, gdy
energia będzie w atrakcyjniejszej cenie, a nie będzie zapotrzebowania ze strony systemu
miejskiego.
p. S. Kowalska – zapytała, czy spółka EDF analizowała możliwość wykorzystywania
dachów na panele słoneczne ? Zasugerowała, że odpowiadający reprezentuje interesy EDF.
p. A. Jankowski – wyjaśnił, że analizował plany rozwoju EDF i na kilku spotkaniach była
dyskusja o nich. Zapewnił, że nie reprezentuje interesów EDF.
Zwrócił uwagę, że wg nowej ustawy w mieście zurbanizowanym rozwój energetyki
wiatrowej ze względu na koniczne odległości może być ograniczony. Trudno powiedzieć, jak
rozwinie się tego typu energetyka.
Zaznaczył, że w ubr. zrobił wraz z zespołem 15 planów gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój
źródeł energii odnawialnej jest istotny, ale trzeba mieć do tego dystans jeśli chodzi
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o wykorzystanie w systemach miejskich. W opracowaniu są kierunkowe założenia, bo
operacyjnie na ten temat mówi plan gospodarki niskoemisyjnej. Przy zapotrzebowaniu 400
MW rozwiązania techniczne muszą być dopasowane do tej skali.
p. M. Cichowicz – zapytał, jakie są koszty dostarczenia energii obecnie z lokalnych kotłowni
gazowych, a jakie będą po oddaniu bloków gazowych przez EDF ?
p. A. Jankowski – wyjaśnił, że jest deklaracja ze strony operatora całego systemu, że 11% to
jest wzrost cen, z którym można liczyć się. Przypomniał, że cena ciepła obecnie jest na
poziomie 75 zł u odbiorcy końcowego, natomiast cena samego paliwa gazowego to jest 60 zł.
To jest cena taryfowa, ale są takie przedsiębiorstwa w Polsce, które w ciepłowniach cenę
obniżyły. Decydująca jest też cena energii elektrycznej, bo to uwzględnia sprzedaż energii
cieplnej.
p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał, czy do kompetencji URE należy nadzór nad
kształtowaniem cen energii i to ten urząd stoi na straży cen ?
p. A. Jankowski – potwierdził, że tak jest.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy cena sprzedawanej energii będzie miała znaczenie tylko dla
przedsiębiorstwa, ponieważ ma podpisane porozumienie z miastem zakładające 11%
podwyżkę ceny ciepła ?
p. A. Jankowski – odpowiedział, że w kalkulacji ceny ciepła są uwzględnione koszty
i przychody ze sprzedaży energii elektrycznej. Taryfę zatwierdza URE. Potwierdził, że cena
energii elektrycznej będzie miała wpływ na cenę ciepła w mieście.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – stwierdził, że mamy do czynienia z 2 sferami: jedna z nich to taryfy
zatwierdzane przez URE, a druga to sytuacja na rynku paliw zasilających elektrociepłownie.
Kolejna sprawa to dyskusja nad założeniami, które będą podstawą do kolejnych planów
rozwojowych dla poszczególnych obszarów miasta. Zauważył, że póki co w założeniach jest
jedno kategoryczne stwierdzenie, że EDF nie planuje rozbudowy sieci ciepłowniczej na
lewym brzegu. Plan dotyczy 15 lat i można przypuszczać, że w tej perspektywie tam sieci nie
będzie. Podkreślił, że na podstawie tych założeń nie będzie można odpowiedzieć, czy będzie
system magistrali cieplnej.
W opozycji do tego jest wykorzystanie energii wiatrowej na terenie Torunia. Trudno
wyobrazić sobie, żeby były wiatraki w mieście. Natomiast założenia tego nie wykluczają.
p. M. Cichowicz – wskazał, że jest mowa o całej polityce zaopatrzenia w ciepło i energię.
Aspekt cen ciepła jest jednym z elementów wpływających na atrakcyjność gminy. Podkreślił,
że z drugiej strony wytwarzanie ciepła powoduje zanieczyszczenie środowiska, stąd dyskusja
o odnawialnych źródłach energii. Przypomniał, że elektrociepłownia spalająca dotąd węgiel
nie generowała dużego zanieczyszczenia, ponieważ komin był wysoki i rozpraszał
zanieczyszczenie poza miasto.
Wątpliwości może budzić fakt, co wydarzy się, gdy nie zostaną zrealizowane założenia.
Wskazał, że nie do końca jest wiadomo, czy miasto może zabezpieczyć się na wypadek plajty
spółki dostarczającej ciepło.
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p. M. Frąckiewicz – stwierdził, że analizując założenia można przyjąć, że bezpieczeństwo
energetyczne jest zapewnione w Toruniu. Wątpliwości budzi dostarczanie ciepła w kontekście
cen. Należy przyjąć, że założenia są oparte na podstawie dostępnej obecnie wiedzy.
Skonstatował, że jest rzeczą oczywistą, że po 2017 r. po uruchomieniu geotermii trzeba
będzie aktualizować założenia, bo to będzie miało wpływ na cenę ciepła.
Przewodniczący RMT udzielił głosu p. J. Wołkowi z limitem 3 minut.
p. J. Wołek – wskazał kontrowersje w związku ze zrealizowaną inwestycją energetyczną
przez EDF. Miasto ma zawartą umowę notarialną z EDF, że wszystko wzrośnie o 11%.
Podkreślił, że pierwszą determinantą ceny ciepła jest cena paliwa tj. 90% to jest paliwo
i amortyzacja. Nikt nie potrafi wytłumaczyć, skąd wzięło się 11%. Zaapelował do rady miasta
i prezydenta o dyskusję i wyjaśnienie tej sprawy, bo w przeciwnym razie będzie zmuszony
zaskarżyć uchwałę jako niezgodną z prawem.
Podkreślił, że prawo energetyczne mówi, że plan powinien zapewniać długookresową
maksymalizację efektywności nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo
energetyczne tak, aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych latach
nadmiernego wzrostu cen stawek za dostarczenie paliw do źródeł energii. Radny
M. Frąckiewicz mówi, żeby mieć zaufanie. Wskazał, że spółka może upaść i Toruń będzie
bez ciepła, bo jest mowa o wyłączaniu kotłowni węglowej. Przyczyną nie jest derogacja,
a niska kultura pracy oraz brak możliwości pozbawiania żużla i popiołu.
Materiały przekazane przez p. j. wołka stanowią załącznik do protokołu.
p. M. Cichowicz – podkreślił, że 82% nie wynika z ceny zero, bo jest różnica w cenie zakupu
każdego z nośników energii. Potwierdził, że są obawy. Poprosił o 5 min. przerwy przed
głosowaniem dla klubu Czas Mieszkańców.
p. M. Frąckiewicz – wyraził przekonanie, że przedstawione dokumenty są przygotowane
w oparciu o możliwą na dziś i dostępną wiedzę.
p. W. Waczyński – przypomniał, że p. J. Wołek jest mieszkańcem Ciechocinka i podwyżki
go nie dotkną. Nie do końca można zrozumieć zaangażowanie w tę sprawę.
p. Z. Fiderewicz – przypomniał, że plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe RMT przyjęła we wrześniu 2010 r. Na obecnej sesji jest mowa o aktualizacji do planu
z 2010 r. po sporządzeniu aktualizacji przy udziale spółki Energoekspert Toruń ma
bezpieczeństwo energetyczne we wszystkich rodzajach wspomnianych paliw. Nie wiadomo
co będzie za 10-15 lat. Poprosił radę o przyjęcie projektu uchwały. Odniósł się do
wypowiedzi radnej S. Kowalskiej odnośnie reprezentowania przez prelegenta interesów EDF.
Zapewnił, że prelegent reprezentuje interesy GMT i takie stwierdzenie było nieuprawnione.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 5 min. przerwy.
Po przerwie.
p. J. Gołębiewski – wskazał, że dokument właściwie poświęca uwagę jednemu źródłu
prowadzonemu przez jeden podmiot gospodarczy. Wydaje się, że Toruń będzie zaopatrzony
pod względem ciepła, energii elektrycznej i gazu. Przyznał, że ceny tych mediów znacząco
zależą od cen gazu i opieranie się na tym przypomina wieloletni kredyt w CHF. Wskazał, że
w tym dokumencie brakuje alternatywnych źródeł energii, żeby zabezpieczyć odbiorców
przed ewentualnymi negatywnymi skutkami finansowymi oraz realizacji celów
klimatycznych.
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Poinformował, że klub radnych Czas Mieszkańców wstrzyma się od głosu.
p. M. Rzymyszkiewicz – przypomniał, że jest to aktualizacja dokumentu, ponieważ spółka
EDF dokonuje zamiany węgla na paliwo gazowe. Odniósł się do wątku cen. Ryzyko wzrostu
cen wiąże się ze wzrostem cen gazu tak samo jak możliwy jest wzrost cen węgla. Podkreślił,
że podobnie jest ze wzrostem biletów komunikacji miejskiej w związku z drożejącym ON do
autobusów.
p. M. Cichowicz – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Aktualizacja jest obowiązkiem
co 3 lata. W tej chwili jest to powiązane z duża inwestycją EDF. Nie jest mowa o cenie gazu
i zmianach. Jest mowa o przyjętej cenie bazowej gazu w stosunku do węgla i to są
wątpliwości. Różnica 1 MW z węgla i gazu nie wynosi 10%. Wskazał, że przyjęte taryfy do
opracowania nie są do końca tymi, które będą obowiązywały w Toruniu jeśli chodzi o cenę
zakupu gazu.
p. Z. Fiderewicz – odniósł się do głosu radnego J. Gołębiewskiego. W aktualizacji
na stronach 207-222 jest mowa o energii odnawialnej w Toruniu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 478 z autopoprawką. Wynik głosowania: 18 – 0 – 4. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 355/16).
X. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041
– DRUK NR 425;
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 - DRUK NR 426 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
Opinie:
KB – zał. nr 6, 10.
KGKISiG - zał. nr 7, 11.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 8, 12.
KOSiT – zał. nr 9, 13.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, jaki jest cel ożywienia multimedialnego Krzywej Wieży
i czy ma to związek z działającym tam TAK-iem ?
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – potwierdziła, że projekt realizowałby TAK. Chodzi o to,
żeby kupić wyposażenie przyjazne turystom. Poinformowała, że w momencie przeniesienia
biur na ul. M. Konopnickiej część pomieszczeń będzie można udostępnić turystom tj. parter,
I i II piętro. Mają być zakupione leżaki, oświetlenie, projektory, fotobudka itp. Te atrakcje
mają przyciągnąć turystów. Będą opłacani animatorzy.
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p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy to będzie też dla mieszkańców ?
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – potwierdziła, że tak.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy windy w przychodni na
ul. Uniwersyteckiej były brane pod uwagę ?
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – odpowiedziała, że przychodnia przygotuje projekt windy
i na tej podstawie zostanie zaplanowana wysokość środków. Prawdopodobnie we wrześniu
zostanie przeznaczone 500 tys. zł na ten cel.
p. M. Cichowicz – zapytał, ile kosztuje wybudowanie szkoły ?
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – odpowiedziała, że ok. 15 mln zł.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy 6.5 mln zł na Krzywą Wieżę to nie jest przesada ?
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – wyjaśniła, że projekt został zgłoszony do kontraktu
terytorialnego, ale należy spodziewać się, że zadanie będzie tańsze. Poinformowała, że tak
jest, że pod zadania unijne, gdy składa się wniosek, to musi być kosztorys i wyliczenie
z WPF-u musi być zgodne z wyliczeniem kosztorysowym. Możliwe, że zadanie będzie
tańsze. Podała, że udział miasta to 2,8 mln zł i 3 lata prowadzenia działalności kulturalnej.
Dyskusji nie było
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 425 z autopoprawką. Wynik głosowania: 18 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 356/16).
Uchwała według druku nr 426 z autopoprawką. Wynik głosowania: 18 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 357/16).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu – DRUK
NR 449.
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej
przy Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK
NR 450.
p. A. Przybysz – przedstawiła projekty uchwał.
p. M. Czyżniewski - poprosił o zgłaszanie kandydatur do rad społecznych Specjalistycznego
Szpitala Miejskiego (SSM) i Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego (ZPO).
p. W. Klabun – zgłosił w imieniu klubu PiS kandydatury radnych D. Tuszyńskiej,
B. Królikowskiej – Ziemkiewicz (SSM) i P. Stolarczyka (ZPO).
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p. M. Rzymyszkiewicz – zgłosił w imieniu klubu PO kandydatury radnych B. Jóźwiaka
(ZPO), oraz Ł. Walkusza i P. Wiśniewskiego (SSM).
p. S. Kowalska - zgłosiła w imieniu klubu Czas Mieszkańców kandydaturę radnego
M. Cichowicza (SSM).
p. J. Beszczyński – zgłosił w imieniu klubu Czas Gospodarzy kandydatury radnych D. Zając
(ZPO) i J. Beszczyńskiego (SSM) .
p. M. Czyżniewski – poinformował, że głosowanie odbędzie się poprzez wpisanie na kartach
nazwisk maksymalnie 5 osób, które będą popierane do rady społecznej przy SSM oraz
zostanie w tym celu powołana komisja skrutacyjna.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Konwentu Seniorów padła
propozycja, że kluby zaproponują swoich przedstawicieli do rad społecznych. Na Konwencie
w dniu sesji kluby poinformowały, że kandydaci zostaną podani na sesji. Teraz okazuje się, że
ilość kandydatów jest większa niż miejsc do obsadzenia.
Zwrócił uwagę, że jest taka sytuacja, że koalicja zaproponowała swoich kandydatów na
wszystkie miejsca. Poziom kultury politycznej związany z tą propozycją jest widoczny.
Pogratulował takich rozstrzygnięć.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 449. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 358/16).
p. M. Czyżniewski – poprosił o podawanie kandydatur radnych do komisji skrutacyjna.
p. S. Kowalska– zgłosiła radnego J. Gołębiewskiego.
p. J. Beszczyński - zgłosił radną D. Zając.
p. W. Klabun – zgłosił siebie.
p. M. Rzymyszkiewicz – zgłosił radnego M. Krużewskiego.
GŁOSOWANIE:
Wybór komisji skrutacyjnej. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Komisja została powołana.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 10 min. przerwy.
Po przerwie.
p. D. Zając – odczytała wyniki głosowania. Nazwiska osób wybranych znajdują się w
uchwałach RMT.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 450. Wynik głosowania: 15 – 1 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 359/16).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta
Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” – DRUK NR 455.
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p. A. Przybysz - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 14.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 15.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – zwrócił uwagę, że problematyka ludzi starszych w naszym
społeczeństwie będzie nabierała szerokiego znaczenia. Na to wskazują badania. Stwierdził, że
społeczeństwo będzie się starzało, wiek życia będzie wydłużał się, stąd ważne jest szukanie
programów aktywizujących starszych ludzi. Wyraził zadowolenie, że po złożeniu projektu
uchwały przez Weteranów Pracy i SLD jest taka natychmiastowa reakcja. Jest to odpowiedź
na społeczne oczekiwanie ludzi, bo pod projektem podpisało się w krótkim czasie 800 osób.
p. J. Kwiatkowski – przedstawiciel rady seniorów – podziękował za przyjęcie uchwały.
Działalność w radzie seniorów jest traktowana jako służba na rzecz mieszkańców. To
wymaga zaangażowania. Zadeklarował pomoc ze strony rady seniorów we wszelkich
podejmowanych inicjatywach przez miasto na rzecz osób starszych. Wskazał, że seniorzy
borykają się z wieloma problemami.
Przypomniał, że do rady seniorów zaczęły wpływać wnioski dotyczące opracowania zasad
kart seniora. Rada seniorów powołała zespół problemowy dotyczący zagadnień związanych
z tą sprawą. Przypomniał, że przy pomocy WZiPS UMT został opracowany projekt uchwały,
który trafił na sesję 16 lipca br. rada seniorów została zaproszona do konsultacji na temat
skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich
opiekunów, których organizatorem był ZPO przy ul. Ligi Polskiej. Zapewnił, że rada
seniorów chciałaby współdziałać przy projektach budowy domów środowiskowych.
Podkreślił, że rada współpracuje z jednostkami organizacyjnymi podlegającymi miastu
i innymi, a zajmującymi się życiem seniorów oraz organizacjami pozarządowymi w kraju.
Poinformował, że plany i zadania rady są znacznie większe niż łączny wiek wszystkich
członków rady seniorów.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 455. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 360/16).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Edukacji
Miasta Torunia na lata 2016-2023” – DRUK NR 369.
p. A. Łukaszewska - przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 16.
Pytań nie było.
Dyskusja:
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p. J. Kowalski – wyraził zadowolenie, że tak wiele grup zostało zaangażowanych w prace
nad strategią. Została powołana do tego osobna komisja, wszystkie strony, tj. radni, związki
zawodowe i pracodawcy, mogły zapoznać się z dokumentem. Wyraził przekonanie, że
strategia wpłynie na polepszenie jakości oświaty w mieście.
p. M. Krużewski – wskazał, że strategia jest pierwsza i należy dać jej czas na spełnienie się
i nabranie dynamiki. Wyraził zadowolenie, że sprawozdanie z realizacji strategii będzie co
roku przedstawiane na forum rady. Zaapelował o ciągłe doskonalenie strategii w warstwie
merytorycznej i pomiarowej. Zadeklarował swoją pomoc i wsparcie dla strategii. Dobrze
byłoby, żeby w strategii były nie tylko działania zależne w całości od UE. Źle byłoby gdyby
niektóre rozwiązania zniknęły wraz z końcem możliwości finansowania.
p. M. Frąckiewicz – podziękował za przygotowanie dokumentu strategii. Zespół przygotował
wnikliwie i rzetelnie strategię, a przede wszystkim wykorzystał proces konsultacji ze
środowiskiem oświatowym i pozaświatowym. Wyraził przekonanie, że przyjęcie programu
pozwoli w szkołach planowanie pracy nie tylko na kadencję dyrektora, ale również dalsze
lata, bo jedna kadencja mija szybko, a niektóre zadania mogą trwać dłużej.
p. S. Kowalska – podziękowała za wysłuchanie wszystkich uwag klubu Czas Mieszkańców
i rozmowy oraz za cierpliwość.
p. J. Beszczyński – podziękował za rozmowy klubowe i indywidualne spotkania na temat
strategii.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 369. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 361/16).
p. M. Czyżniewski – ogłosił godzinę przerwy. Poprosił członków komisji statutowej
o spotkanie.
Po przerwie.
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz
w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK
NR 471 - I i II CZYTANIE.
p. K. Kisielewski - przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KB – zał. nr 17.
KGKISiG – zał. nr 18.
I czytanie
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, dlaczego sprzedaż pamiątek nie będzie mogła być realizowana
na Rynku Staromiejskim, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej ?
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p. K. Kisielewski – wskazał, że to dotyczy sprzedaży pamiątek nie przed sklepami. Inny
punkt uchwały mówi, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż pamiątek w sklepach mogą
prowadzić sprzedaż przed sklepami. Zaznaczył, że obecnie na tych ulicach nie ma sprzedaży
z wyjątkiem ul. Żeglarskiej, gdzie są 3 stoiska. Są wymienione ulice, gdzie na przyszłość nie
miałoby być pawilonów z pamiątkami.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że na Rynku Staromiejskim przed Ratuszem są 2 stoiska
z pamiątkami nie związane ze sklepem. Czy w następnym sezonie te stoiska nie będą istniały
tam ?
p. K. Kisielewski – odpowiedział, że tam są stoiska właścicieli, którzy mają sklepy w ratuszu.
Został przeprowadzony konkurs i pawilony stoją na ul. Różanej, Żeglarskiej, Mostowej i na
Nowym Rynku.
p. A. Iżycka – wskazała, że 3 stoiska są pod samym ratuszem związane z lokalami, natomiast
2 stoiska wysunięte należą do artystów. Chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności dać szansę
osobom mającym lokale z pamiątkami i żeby one mogły sprzedawać przed sklepami, a nie
w wyniku konkursu, gdzie sprzedaż często prowadzą całe rodziny spoza Torunia. Podała, że
są 2 rodzaje sprzedaży: sklepów związanych z lokalami i niezwiązanych. Trzecia kategoria to
twórcy, dla których w kolejnej uchwale za zajęcie pasa drogowego proponowana jest obniżka
stawki.
p. J. Kowalski – zapytał, czy dotyczy to osób sprzedających kawy z roweru lub watę
cukrową?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że to jest ujęte w ust. 2b jest pkt 3, i dotyczy handlu
prowadzonego w punktach małej gastronomii, z zastrzeżeniem, że na terenie Zespołu
Staromiejskiego handel ten może być prowadzony z wyłączeniem przestrzeni Rynku
Staromiejskiego i następujących ulic: Chełmińska, Królowej Jadwigi, Łazienna, Panny Marii,
Różana, Szczytna, Szeroka, Żeglarska z wyjątkiem przewidzianym w § 2 ust. 3 pkt 1, który
dotyczy sprzedaży grzańca lub drobnych przekąsek w okresie Bożego Narodzenia
i Sylwestra.
Zaznaczyła, że na punkty małej gastronomi był ogłoszony konkurs, żeby w tę małą
przestrzeń, gdzie są ogródki sezonowe, nie wprowadzać dodatkowych budek z kawą,
kurczakami itp. Podyktowane jest to także względami bezpieczeństwa. Ul. Łazienna,
Żeglarska i Szczytna są najczęściej zgłaszane przez służby ratownicze jako nieprzejezdne.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy można odsunąć remont ciepłociągu na ul. Most Pauliński na
koniec sezonu turystycznego ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że jest przesunięty do początku września. Remont ciepłociągu
jest dokładnie na rogu Mostu Paulińskiego i ul. Podmurnej. Robotnicy będą tydzień na
ul. Szewskiej i 3 tygodnie na ul. Szczytnej.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy jest koncepcja wspierania punktów sprzedających pamiątki
cały rok ? Czy wózki z kawą mogłyby funkcjonować do jakiś godzin przed południem,
w czasie gdy jeszcze nie są otwarte lokale ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że nie będzie już konkursów. Chodzi o promowanie tego co
jest sprzedawane w lokalach i przed nimi przez osoby wynajmujące te lokale.
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Zwróciła uwagę, że są 3 punkty, w których od 7.30 można wypić kawę. Jeśli pozwoli się
punktom małej gastronomii na zajęcie pasa drogowego, to minimalny czas na zajęcie wynosi
dobę. Nie ma możliwości zajęcia pasa do godz. 9.00.
p. P. Gulewski – wskazał, że w południe na początku ul. Żeglarskiej pomiędzy stoiskami
a ogródkiem przy restauracji nie można przejść. Zapytał, czy w związku z tym są plany
uregulowania tej sytuacji ?
p. A. Iżycka – wyjaśniła, że zgodnie z proponowanym projektem uchwały tych punktów nie
będzie. Są to obecnie 4 stanowiska z konkursu i konkursu też nie będzie. Towar tam
sprzedawany też nie jest zgodny z warunkami konkursu.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o ul. Szczytną. Tam są ogródki i jest wąski pas dla ruchu
pieszego, a do tego jest jeszcze ruch kołowy. Zapytała, czy coś mogłoby zmienić się na tej
ulicy ?
p. A. Iżycka – zapewniła, że na ul. Szczytnej ogródki będą ograniczone do 50 m2. Najwęższy
przejazd jest na ul. Łaziennej. Ogródki zostaną przesunięte z jezdni z 4 do 3 m. podkreśliła, że
celem uchwały nie jest zrobienie porządku z ogródkami. To jest początek porządkowania
przestrzeni.
p. M. Cichowicz – zapytał, w jaki sposób jest określony obszar staromiejski ? Czy obszar za
Łukiem Cezara w stronę pl. Rapackiego jest też takim obszarem ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że ten obszar jest aż do ul. Moniuszki.
p. M. Cichowicz – zapytał, jaki jest argument, żeby nie sprzedawać kawy z mobilnych
punktów np. na pl. Rapackiego ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyłączenie dotyczy Rynku,
deptaka, ul. Żeglarskiej, Szczytnej, Łaziennej, Szewskiej. Zauważyła, że obecnie punkty
małej gastronomii funkcjonują na skwerze Marynarki Wojennej i pl. Rapackiego. Taki punkt
funkcjonował też na Jordankach.
Dyskusja:
p. J. Beszczyński – stwierdził, ze ta uchwała porządkuje handel. Przypomniał, że w grudniu
ubr. klub Czas Gospodarzy wnioskował o zniesienie opłaty targowej, stąd podziękowanie
za uwzględnienie wniosku.
p. M. Jakubaszek – podkreślił, że dzięki zmianom na poziomie ustawy parlament dzięki PiS
wprowadził możliwość likwidacji opłaty targowej. Taka opłata jest instrumentem, który od
początków miasta stanowił jedną z podstaw ekonomicznego rozwoju Torunia. Patrząc
z perspektywy prawie 8 wieków miasta obecna uchwała jest historyczna.
p. M. Cichowicz – zaznaczył, że dobrze stało się, że jest porządkowana przestrzeń, która od
wielu lat budziła kontrowersje. Wyraził radość, że działania są podejmowane przy współpracy
z przedsiębiorcami. Obszar starego miasta niesie za sobą wiele ograniczeń. Dobrze, że na
starówkę wraca sklep jednej z sieci, bo w centrach miast włoskich i francuskich takie są
sklepy. Może będą rozwiązania powodujące powrót handlu na starówkę.
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p. M. Krużewski – wyraził zadowolenie, że po 12 latach zaczynają dziać się rzeczy związane
z pomysłami sprzed lat. Przypomniał, że była propozycja stworzenie swego rodzaju
konstytucji dla zespołu staromiejskiego, żeby mieszkający wzajemnie na siebie oddziaływali,
bo to jest szczególne miejsce pod względem hałasu, ruchu, bezpieczeństwa, ale także miejsc
pracy. Zgodził się, że przyjęcie uchwały jest historycznym momentem.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 471 z autopoprawką. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 362/16).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych – DRUK NR 477 - I i II CZYTANIE.
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
powiatowych – DRUK NR 452 - I i II CZYTANIE.
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
powiatowych – DRUK NR 453 - I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek - przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 19, 20, 21.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 471. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 363/16).
Uchwała według druku nr 452. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 364/16).
Uchwała według druku nr 453. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 365/16).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich –
DRUK NR 467 - I i II CZYTANIE.
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania
ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę
Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy
zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie
niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub
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zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – DRUK NR 468 I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek - przedstawił projekty uchwał.
p. K. Przybyszewski – przedstawił nowe taryfy biletowe.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 22.
KB – zał. nr 23.
I czytanie
Pytania:
p. P. Gulewski – zapytał o kwestie finansowe dla MZK związane z wprowadzeniem nowych
rozwiązań biletowych.
p. M. Kowallek – odpowiedział, że na początku przychody spadną o 300 tys. zł. To jest
obliczone dla obecnej liczby korzystających z komunikacji. Przyjęto wskaźnik 1% osób
korzystających z przesiadek. Przyznał, że będzie też spadek w przypadku biletów na trasach
do gmin sąsiednich. W gminie Lubicz większość osób ma bilety miesięczne, bo są najlepszą
ofertą. Zapewniał, że dochody ze sprzedaży do gmin Zławieś Wielka i Obrowo są szacowane.
Gmina Obrowo jest zagadką, bo część pasażerów dojeżdża obecnie do Lubicza i korzysta
z komunikacji miejskiej. Podkreślił, że na ocenę potrzeba roku, bo to jest ten czas, gdy ludzie
nauczą się korzystać z komunikacji miejskiej.
p. P. Gulewski – zapytał, czy podjęto już rozmowy z gminą Obrowo na temat uruchomienia
połączenia ?
p. M. Kowallek – potwierdził, że tak. Od 1 września takie połączenia będą. Po podjęciu
uchwał o uruchomieniu połączeń będą rozmowy na temat przystanków i wyposażenia. Są
zamówione kasowniki wybijające godzinę. Wyjaśnił, że nie znikają bilety jednorazowe.
Pasażer na 1 linii niezależnie od czasu przejazdu będzie mógł jechać za 2,80 zł lub 1,40 zł.
p. M. Cichowicz – wskazał, że poszkodowani są mieszkańcy Rubinkowa II, którzy po
wybudowaniu linii tramwajowej stracili częste połączenia w stronę UMK przez linię nr 15 na
rzecz tramwajów. Zapytał, czy mieszkańcy Rubinkowa są w stanie w ciągu 30 min. dojechać
do UMK doliczając czas przesiadki? Wskazał, że w przypadku lewobrzeża są spore
odległości czasowe w kursowaniu autobusów np. linii nr 14 i pasażerowie jadący autobusami
linii nr 10, 20 przesiadający się na autobus nr 14 mogą nie zmieścić się w limicie 30 min.
p. M. Kowallek – odpowiedział, że bilety czasowe obowiązują od czasu skasowania przez
czas pokazany na bilecie. To jest łączny czas zawierający przejazd i oczekiwanie na
autobus/tramwaj. Wskazał, że jadąc od Dworca Wschodniego do ul. Odrodzenia czas wynosi
10 minut. Do pętli przy UMK są 33 min. i faktycznie nie zdąży się przejechać. Zapewnił, że
kupując bilet jednorazowy na tramwaj nr 1 można normalnie dojechać. Rubinkowo nie jest
poszkodowane. Ma najlepszą komunikację jako największe osiedle. Wszystkie linie do
Lubicza jeżdżą przez osiedle. Przypomniał, że na spotkaniach w sprawie tramwaju na
Rubinkowie padały głosy, że ludzie nie chcą tramwaju, bo jest super komunikacja
autobusowa. Wtedy nie było głosów, że brakuje połączenia do UMK. Przy budowie tramwaju
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do UMK było założenie likwidacji linii nr 15 i jednocześnie bezpośrednie połączenie poprzez
tramwaj dla Rubinkowa.
p. J. Kowalski
przystankowych ?

– zapytał,

czy analizowano

możliwość wprowadzenia biletów

p. M. Kowallek – odpowiedział, że bilety przystankowe związane są z kartą elektroniczną.
Nie realizując projektu biletu metropolitalnego z partnerami trochę została zaprzepaszczona
szansa. Taryfa przystankowa nie jest związana z czasem i jest naliczona na wejściu i wyjściu
z pojazdu.
p. M. Jakubaszek – zapytał o średnie czasy przejazdu z lewobrzeża do innych części miasta,
bo w zależności od pory dnia przejazd wydłuża się. Czy to jest tak skalkulowane, że
mieszkaniec lewobrzeża dojedzie na 1 bilecie na 2 koniec miasta ?
W jaki sposób funkcjonuje transport z Torunia do Bydgoszczy na lotnisko? Jakie jest
obłożenie i opłaty ?
p. M. Kowallek – przyznał, że nie z każdej części miasta można dojechać w 30 min. Obecnie
są linie, gdzie czas przejazdu jest dłuższy niż 30 min. To nie oznacza, że podróżny będzie
musiał zapłacić więcej za bilet.
Poinformował, że w zakresie dowozów na lotnisko w Bydgoszczy bilet samolotowy
upoważnia do przejazdu autobusem. Autobusy kursują w dniach lotów do Frankfurtu.
Korzysta z przejazdów ok. 4-7 osób na jeden przejazd.
p. M. Cichowicz – zapytał, jak będą egzekwowane kary za przekroczenie czasu
w początkowym okresie funkcjonowania biletów czasowych ? Ile kosztuje wprowadzenie
karty miejskiej ?
p. M. Kowallek – wyjaśnił, że karta miejska jest przygotowywana nie tylko w aspekcie
komunikacji miejskiej, ale też innych usług świadczonych przez miasto. Koszt karty miejskiej
to 12 mln zł, ale znaczna część to koszty zakupu biletomatów i stacjonarnych urządzeń
elektronicznych, które będą sczytywały na bramkach pasażerów w autobusach. Zapewnił, że
prace projektowe trwają. Jeśli będzie dofinansowanie zewnętrzne, to będzie wdrażana
procedura biletu elektronicznego.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wskazał, że bilety są wprowadzane nie tyle dla grupy już korzystającej
z komunikacji, ale żeby bez stresu dojechać w każde miejsce miasta. Przypomniał, że padały
propozycje związane z wyeliminowaniem obaw o przekroczenie czasu biletu, aby to było 45
min. Wyraził nadzieję, że bilety będą monitorowane przez MZK i kontrolujących, bo nie ma
gorszej rzeczy przy wprowadzaniu nowości jak negatywne reakcje pasażerów. Chodzi
o pozyskanie nowych pasażerów, ale to jest trudne.
p. M. Jakubaszek – wskazał, że obecny projekt uchwały jest jak najbardziej właściwą
decyzją.
p. M. Cichowicz – przyznał, że nie dostał odpowiedzi, jak będzie egzekwowane
przekroczenie czasu przejazdu, ale z wypowiedzi przedmówcy wynika, że wystarczy 10-15
min. żeby nie karać pasażerów np. przez miesiąc.
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Wyraził zadowolenie z propozycji, ale nie należy popadać w zachwyt, bo są miasta na
świecie, gdzie za 1 euro można jeździć w większych przestrzeniach, przesiadając się między
pojazdami, ale też są droższe miejsca.
Wyraził zaskoczenie kwotą 6.5 mln zł w przesunięciach budżetowych na odnowienie
Krzywej Wieży. Okazuje się, że wydając 12 mln zł nie trzeba czekać na wielki program,
partnerów samorządowych, dogadania się z miastami, żeby stworzyć kartę miejską.
Przypomniał, że jeszcze kilka miesięcy temu mówiono, że to jest nie możliwe, a teraz te
rzeczy stają się faktem.
p. D. Zając – poprosiła, aby szczegółowa informacja dotycząca biletów czasowych trafiła do
pasażerów.
II czytanie
p. M. Cichowicz – zapytał, o ile minut będzie można przekroczyć czas przejazdu
w początkowym okresie funkcjonowania biletów ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że 5-7 min. To będzie czas nauki jazdy na biletach
czasowych.
p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał, czy są szanse dopłaty 1 zł poprzez aplikację Mobilet do
biletu w przypadku przekroczenia czasu przejazdu ?
p. M. Kowallek – wyjaśnił, że to jest jeszcze ustalane. Jak będzie informacja od strony
operatora, że tak, to zostanie wdrożone.
p. W. Waczyński – zwrócił się do radnego M. Cichowicza, żeby słuchał ze zrozumieniem.
Na Krzywą Wieżę można wydać 2 mln zł, a nie 6,5 mln zł, które jest całą kwotą.
p. M. Cichowicz – zwrócił uwagę, że koszt ma być 6,5 mln zł, natomiast miasto ma wydać
2 mln zł.
Zapytał, czy kasując kolejny bilet można jechać kolejne 30 min. ?
p. M. Kowallek – potwierdził, że tak.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wskazał, że dyskusja o biletach otwiera też drogę do myślenia, czy
komunikacja może być między osiedlowa, jak to jest na lewobrzeżu miasta. Dotąd takich
możliwości nie było. Przyznał, że przez brak korków w mieście trudno stworzyć system
konkurencyjny dla samochodów. Zachęcił do otwierania się na grupy i stowarzyszenia, które
zajmują się tym tematem profesjonalnie. Można też wprowadzić rozkłady jady, gdzie będzie
napisana częstotliwość odjazdu autobusu zamiast godzin odjazdu. Wtedy nikt nie zastanawia
się, bo wiadomo, że następny autobus będzie za kilka minut. Jeśli byłaby komunikacja
traktowana w ten sposób, to byłby sygnał do przyjeżdżania i pozostawania w mieście np. po
studiach.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 467. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 366/16).
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Uchwała według druku nr 468. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 367/16).
Oświadczenie
p. M. Zaleski – podziękował radnym za podjęcie decyzji. Zauważył, że rozwiązanie było
przygotowywane długo i niełatwo, bo dotyczyło kwestii biletów, ale też skomunikowania z
sąsiednimi gminami. Zapewnił, że miasto może rozwijać się poprzez swoje usługi w gminach.
Podziękował za akceptację dla przyjętych rozwiązań.
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy
Obrowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – DRUK NR 469.
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań Gminy
Zławieś Wielka z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego – DRUK NR
470.
p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 24, 25.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 469. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 368/16).
Uchwała według druku nr 470. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 369/16).
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą ustalenia dla
dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w mieście
Toruniu – DRUK NR 479 - I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KB – zał. nr 26.
KGKISiG – zał. nr 27.
I czytanie
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, czy są problemy z najemcami podczas jarmarków, skoro mają
być wprowadzone preferencyjne stawki dla wynajmujących ?
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p. M. Kowallek – wyjaśnił, że chodzi o to, żeby było taniej dla jarmarków. Promocyjna
stawka jest szczególnie pod te wydarzenia.
Dyskusji nie było.
p. M. Zaleski – zgłosił autopoprawkę polegającą na zamianie słowa artykułami na własnymi
wyrobami i dalej bez zmian. Chodzi o handel własnymi wyrobami, a nie takimi artykułami
jak np. farby, pędzle itp. To jest adresowane do artystów, a nie pośredników w handlu.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 479 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 370/16).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu – DRUK NR 420
- I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 28.
KGKISiG – zał. nr 29.
I czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wskazał, że w uzasadnieniu jest napisane, że ta zmiana powinna wpłynąć
na poprawę sytuacji gospodarczej kupców działających na obszarze zespołu staromiejskiego
i w jego otulinie głównie z powodu większego zainteresowania mieszkańców odwiedzinami
tej części miasta. Zasugerował, że jeśli tak jest, to gdyby znieść opłatę w powszednie dni, to
zainteresowanie byłoby daleko większe. Zaproponował wprowadzenie darmowej pierwszej
godziny w każdym dniu poprzez wzięcie biletu zerowego, a w następnych godzinach
wnoszenie opłaty, bo może się okazać, że będzie zainteresowanie i umożliwi się rotację
samochodów.
p. M. Krużewski – odniósł się do głosu poprzednika. Stwierdził, że należy zachować
konsekwencje dotyczące rozwoju komunikacji publicznej, o których była mowa podczas
dyskusji o biletach czasowych. Wprowadzenie darmowych godzin parkowania taką
konsekwencją nie jest, wręcz przeciwnie zachęca do korzystania z samochodów. Przyznał, że
jest zwolennikiem mechanizmów związanych ze zwiększonymi kosztami parkowania w
centrum miasta, ponieważ to wymusza zastanowienie się, czy jechać samochodem czy
skorzystać z komunikacji. Zniesienie opłat za parkingi w sobotę jest wynikiem
ogólnokrajowej legislacji.
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p. M. Jakubaszek – przyznał, że dyskusję na temat bezpłatnego parkowania wywołało
orzeczenie NSA z kwietnia, w którym stwierdzono, że sobota jest dniem wolnym i nie można
pobierać opłat.
Odniósł się do wypowiedzi przedmówcy, gdzie co rusz słyszy się pomysły o całkowitym
zniesieniu opłat za parkowanie, albo w ogóle znieść podatek od nieruchomości albo
wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją. Takie propozycje trzeba wnosić ostrożnie.
Przyznał, że propozycje wnoszone przez urząd miasta są roztropne. Chodzi o to, żeby poziom
opłat był jak najniższy i żeby pobudzać pewne zachowania wśród mieszkańców, aby
wzbudzać rozwój gospodarczy. Poprosił, aby w dyskusjach nie popadać w populizm.
p. M. Krużewski – poruszył wątek dopłaty za przekroczenie czasu postoju. Wyraził
zadowolenie z przepisów dla osób, które nie chcą niecnie wykorzystać sytuację, ale dla tych
którzy pracują. Poprosił, aby informacja, gdzie można zapłacić była umieszczona w widoczny
sposób dla kierowców wraz z mapką.
p. M. Cichowicz – zwrócił uwagę, że wyrok NSA był nie z kwietnia, ale czerwca 2011 r.
Propozycje należy traktować jako pewnego rodzaju giełdę pomysłów, żeby urząd
zweryfikował skutki rozwiązań, dlatego nie było populistycznych propozycji ze strony
radnych.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 420. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 371/16).
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 464 – I i
II CZYTANIE.
p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 30.
I czytanie
Pytania:
p. M. Cichowicz – przeprosił radnego M. Jakubaszka, który miał rację przywołując wyrok
z 2016 r. Wyrok z 2011 r. dotyczył nieco innej kwestii.
Wskazał, że zapis mówiący o gromadzeniu śniegu i lodu na krawędzi chodnika powoduje
uprzywilejowanie transportu kołowego, bo chodniki są często wąskie i może nie być
przejścia. Przy takim zapisie mogą być mandaty za zrzucanie śniegu z chodników na ulice.
p. M. Kowallek – wyjaśnił, że regulamin dotąd zakazywał zgarniania śniegu i lodu na
jezdnię. Zapewnił, że zmiana ma charakter redakcyjny, bo następuje przeniesienie zapisu.
p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał, czy określenie o dopuszczeniu możliwości pryzmowania
śniegu i lodu można zamienić na zapis mówiący o dopuszczeniu składowania, usypywania,
gromadzenia śniegu lodu na krawędzi lub w zielonym pasie ?
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p. M. Kowallek – wyjaśnił, że to jest trochę zapis z prawa budowlanego. Być może dałoby
się to słowo zastąpić.
p. D. Zając – wskazała przypadki, gdzie zwierzyna dzika jest zagryziona na prywatnych
posesjach i służby miejskie nie reagują.
p. M. Kowallek – potwierdził, że tak, bo nie można naruszać czyjeś własności. Każdy
właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku na swoim terenie. Jeśli dojdzie do takiej
sytuacji na prywatnym terenie, to właściciel odpowiada za utrzymanie czystości na swoim
terenie.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 464. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 372/16).
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży
lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Okólnej 23-27 w Toruniu – DRUK NR
445.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 31.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 445. Wynik głosowania: 16 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 373/16).
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1,
19 i 19a położonych przy ul. Mickiewicza 61, 61a, ul. Klonowica 35 w Toruniu – DRUK
NR 375.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 32.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy zmniejszenie bonifikaty z tytułu wpisania obiektu do
rejestru zabytków i w związku z tym większych kosztów remontu podyktowane jest ogólnym
dobrym stanem technicznym całego budynku ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że wyceny wykonane przez biegłego na poziomie kwot, jakie
mają być ogłoszone w przetargu, są atrakcyjne. Zauważył, że do tego dołożenie 50%
stanowiłoby cenę w stosunku do cen rynkowych trochę za niską i w związku z tym
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propozycja obniżenia bonifikaty. Do tego można byłoby dojść poprzez podwyższenie ceny
w przetargach, ale bonifikata jest lepszym rozwiązaniem.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 375. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 374/16).
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i
4 położonych przy ul. Prostej 12-14 w Toruniu – DRUK NR 431.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 33.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 431. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 375/16).
XXIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Toruniu przy ul. Strobanda 18 – 20 – DRUK NR 476.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 34.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 476. Wynik głosowania: 16 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 376/16).
XXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Toruń
zaopatrzenia Gminy Miejskiej Ciechocinek w wodę – DRUK NR 487.
p. M. Zaleski – przedstawił projekt uchwały.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy połączenie z gminą Ciechocinek wymaga dodatkowych
inwestycji ?
p. W. Majewski – przyznał, że to będzie wymagało nakładów finansowych. Przewidziane
jest połączenie 12 km na odcinku Czerniewice – Wołuszewo. Całość ma być finansowana
przez WFOŚ.
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p. B. Jóźwiak – zapytał, czy wobec utraty odbiorcy przez wodociągi z Aleksandrowa Kuj.
będą miały one jeszcze rację bytu i czy w przyszłości może udać pozyskać się ich odbiorców?
p. W. Majewski – odpowiedział, że taka oferta została złożona wójtowi gminy Aleksandrów
Kuj. W branży wodociągowej jest też podejście biznesowe. Ciechocinek postanowił zmienić
dostawcę na partnera pewnego i mającego tradycje.
p. J. Beszczyński – zapytał, jaki jest koszt wybudowania 12 km wodociągu ? Ile wodociągi
zarabiająca 1 m3 wody ? Kiedy inwestycja zwróci się przy założeniu, że WFOŚ sfinansuje
80% wartości ?
p. W. Majewski – wyjaśnił, że szacunkowy koszt to maks. 6 mln zł.
W kalkulacji są pozycje, które są elementem zwrotu nakładów. To jest udział gminy
Ciechocinek w partycypacji w kosztach stałych, które są na trenie miasta, pokrywanie
kosztów zmiennych i marża. Przypomniał, że w Toruniu marża wynosi 0,5% lub jest zerowa.
Zarobek jest na sprzedaży hurtowej. Zawsze przy umowach zewnętrznych jest założona kilku
procentowa marża plus udział w kosztach produkcji wody czy odbioru ścieków.
Wskazał, że w omawianym przypadku zwrot inwestycji nastąpi w ciągu 10 lat, co dla branży
wodociągowej jest bardzo dobrym wynikiem.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, w jakiej wysokości uczestniczy w tej
inwestycji Ciechocinek ?
p. W. Majewski – odpowiedział, że są podejmowane działania w kierunku 2 dużych gmin,
a 3 jest też w gotowości. Wójtowie rozmawiają ze sobą na temat satysfakcji z pobierania
wody z Torunia, bo nie mają kłopotów z oczyszczalnią, kontrolami WIOŚ itp.
Zaznaczył, że pełna odpowiedzialność za realizację inwestycji od strony technicznej,
wykonawczej i finansowej jest po stronie toruńskich wodociągów.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jakie gminy są zainteresowane i jakie kroki wodociągi
podejmują w kierunku pozyskania nowych odbiorców wody?
p. W. Majewski – odpowiedział, że na finiszu przygotowań jest gmina Zławieś Wielka. To
jest magistrala tłoczna do Toporzyska z likwidacją tamtejszej małej oczyszczalni ścieków
i również przewód wodociągowy od Przysieka przez Górsk w okolice Złejwsi Wielkiej
łącznie z przejmowaniem po drodze części gminy, które mocno się urbanizują.
Druga gmina to Obrowo, gdzie od strony Kaszczorka ma być przewód w stronę Osieka
z likwidacją oczyszczalni ścieków w Osieku. To jest przewód wodociągowy i kanalizacyjny.
Drugi przewód od stacji Drwęca w stronę Głogowa przez gminę Lubicz. Trzecia gmina to
wstępne rozmowy z gminą Łubianka. To byłaby likwidacja oczyszczalni w Przecznie. To
wymagałoby wpięcia się w infrastrukturę wodociągów w Kończewicach.
Przyznał, że małe gminne oczyszczalnie mają kłopoty z utrzymaniem się ze względu na
wysokie wymagania, a toruńska oczyszczalnia spełnia wszystkie przewidziane przepisami
uwarunkowania. Wskazał, że powoli dociera idea koncentracji wodociągów i oczyszczalni.
Liderem jest Poznań, ale Toruń też nie ma się czego wstydzić.
Dyskusja:
p. J. Beszczyński – pogratulował prezesowi Wodociągów sukcesu. Przypomniał niedawną
wizytę komisji bezpieczeństwa w stacji uzdatniania wody. Zapewnił, że to jest obiekt warty
obejrzenia.

33

p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – przypomniała czas, gdy podejmowano decyzję
o budowie oczyszczalni, która pochłaniała ogromne pieniądze. Była dyskusja na temat
wielkości. Okazuje się, że czasem warto podejmować takie decyzje.
p. M. Krużewski – przypomniał, że 16 lat temu zaczęły się pierwsze dyskusje na temat ISPY.
Początkowo w ramach tego programu stacja uzdatniania wody nie była zakładana, bo
podobno UE nie pozwalała. Wtedy chodziło o budowę 60 km kolektorów w technologii
ozonowania. Okazało się, że można zrobić 240 km całościowo. Przy okazji wymieniono 17
km rur azbestowo-cementowych. To pokazuje perspektywiczne myślenie.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 487. Wynik głosowania: 16 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 377/16).
Oświadczenie
p. M. Frąckiewicz – zwrócił uwagę, że nie tylko wodociągi, ale też inne służby komunalne
wykazują aktywność poza granicami miasta, a to dzieje się z korzyścią dla mieszkańców.
XXXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 czerwca
2016r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 480.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 480. Wynik głosowania: 15 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 378/16).
XXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20
czerwca 2016r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Toruniu – DRUK NR 481
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 481. Wynik głosowania: 16 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 379/16).
XXXIII. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji inwestycji i remontów dróg
w Toruniu za I półrocze 2016r.
p. R. Wiewiórski – przedstawił informację wraz z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy w ramach budowy chodników jest brakujący chodnik na
ul. Małachowskiego ?
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p. R. Wiewiórski – odpowiedział, że jest w planie uzupełnienie chodnika na ul.
Małachowskiego. To będzie odcinek na pn. – wsch. narożniku skrzyżowania.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy jest projekt na ul. Św. Antoniego ? Jak
daleko są zawansowane koncepcje budowy dróg do szpitala wojewódzkiego ?
p. R. Wiewiórski – odpowiedział, że nie. Pieniądze od marszałka województwa zostaną
wykorzystane w 100% na budowę ul. Szosa Chełmińskiej od ul. Polnej do trasy średnicowej
oraz ul. Turystyczna do granic miasta. Dojazd do szpitala od ul. Św. Józefa jest w ramach
opracowywanego projektu. Zadanie realizuje firma Socha Bydgoszcz, a od strony
południowej jest przygotowywana koncepcja realizacji zadania.
XXXIV. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia) – godz. 14.00.
Zapytania:
radny M. Cichowicz – odczytał zapytania radnej S. Kowalskiej.
Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" wyraziła gotowość prowadzenia
ośrodka rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, w większości
nieporuszających się samodzielnie. Do tej pory instytucji takiej w naszym mieście nie było.
Ośrodek funkcjonować ma jako Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS), którego bieżąca
działalność jest finansowana z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki. Gmina Miasta
Toruń zdecydowała się przeznaczyć na ten cel budynek przy ul. Skłodowskiej - Curie. W tej
chwili trwają prace budowlano-remontowe, które mają zakończyć się z końcem bieżącego
roku. Niestety, z inwestycji tej została usunięta winda sufitowa - system transportu pacjentów,
przewidziany w projekcie budowlanym. Bez tej instalacji ośrodek rehabilitacji nie zostanie
przez Fundację Arkadia uruchomiony. System szyn windy sufitowej jest trwale montowany
do stropu i zabudowany w suficie podwieszanym. Jeżeli nie zostanie to wykonane w trakcie
trwającego remontu, to późniejsza instalacja systemu wymagać będzie rozebrania sufitów
w całym budynku i ponownego ich wykonania po zakończeniu instalacji windy sufitowej.
Koszt kompletnej instalacji sufitowego systemu transportu pacjentów w budynku (windy
sufitowej), po rezygnacji z niektórych jego elementów i uproszczeniu systemu w stosunku
zawartego w projekcie, wyniesie maksymalnie ok 300 tys. zł.
Czy osoby decyzyjne w w/w sprawie mają plan innego wykorzystania budynku
przeznaczonego pierwotnie na ŚDS, skoro Fundacja Arkadia od samego początku deklaruje,
że bez systemu windy sufitowej planowanego ośrodka rehabilitacyjnego nie jest w stanie
uruchomić?
Dlaczego na wydawanych zezwoleniach na użycie materiałów pirotechnicznych w 2016r.
widnieją godziny 22:00 lub 23:00, co z góry zakłada zakłócanie ciszy nocnej?
Zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 1/94 dotyczącym użycia materiałów
pirotechnicznych w Toruniu kontrolę i egzekwowanie przepisów powierza się Straży
Miejskiej.
Czy Straż Miejska kontroluje zgodność użycia materiałów pirotechnicznych z otrzymanym
zezwoleniem, chodzi o godzinę użycia materiałów?
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Co dzieje się w sytuacji, kiedy do użycia materiałów dochodzi niezgodnie z wydanym
zezwoleniem?
Ile razy podjęto działanie interwencyjne w w/w sprawach w 2016r. ?
Czy Straż Miejska podejmuje interwencję tylko i wyłącznie po zgłoszeniach o zakłócaniu
ciszy nocnej przez mieszkańców?
Klub radnych „Czas Mieszkańców – w imieniu klubu pytanie odczytał radny M. Cichowicz.
W ostatnim czasie jeden z Konsulów Honorowych złamał bezwzględny zakaz zatrzymywania
przed CKK „Jordanki”. Zwracam szczególną uwagę, że parkował na chodniku, co jest
dodatkowo zakazane. Czy w związku z tym podległe prezydentowi służby powołane do
przestrzegania prawa i porządku publicznego, czyli Straż Miejska, podjęły w stosunku do
nieprawidłowo parkującego na chodniku przy CKK „Jordanki” jakieś działania? Jeśli tak, to
jakie?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny M. Cichowicz – zapytał, czy:
1.
Czy przewiduje prezydent podjęcie działań zmierzających do regulacja świateł na
pl. Daszyńskiego, na jednej zmianie nie przejeżdżaj wszystkie auta na DK91. Tylko
5 samochodów z mostu na wprost.
2.
Czy i kiedy prezydent zamierza wybudować przedszkole na osiedlu po dawnej
jednostce radzieckiej?
3.

W czasie ostatniej ulewy w zeszłym tygodniu przechodziłem przez starówkę.

Z bardzo wielu nieszczelnych rur spustowych i rynien woda lała się na ulicę. Czy w związku
z erozją budynków zabytkowego centrum wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO,
spowodowanego wnikaniem wody z nieszczelnych rynien, zamierza prezydent podjąć jakieś
działania?
4.
W związku z informacją o tym, że pracownicy UM i jednostek GMT otrzymują
dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie inwestycji z udziałem środków unijnych. Zapytał,
jakie osoby i z jakich wydziałów lub instytucji otrzymywały dodatkowe wynagrodzenie
z tego tytułu? Poprosił o zestawienie za ostatnie 5 lat z wartością wynagrodzenia
dodatkowego.
5.
W związku z prezentacją Landscape Master Plan na sesji RMT zapytał, jakie gatunki
powinny być sadzone na terenie starówki? Otoczenie zboru na Nowym Rynku tworzyły
kiedyś lipy, których pozostało już tylko kilka sztuk. Obok nasadzone są klony.
6.
W związku ze zbliżającym się terminem prac nad budżetem na 2017 rok zapytał,
jakim budżetem powinny dysponować w 2017 następujące wydziały i jednostki:
WŚiZ w celu utrzymania istniejącego stanu zieleni i odtworzeniu założeń
inwestycyjnych, np. trawników wzdłuż Trasy Wschodniej, które dzisiaj są łąkami, a nie
trawnikami. Jakie kwoty są niezbędne, aby Toruń odzyskiwał swoją dawną sławę miasta
zieleni?
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ZGM w celu zatrzymania dekapitalizacji majątku, którym zarządza i realizacji
minimum remontów w swoich zasobach.
7.
W strefie płatnego parkowania grupa osób korzysta ze zwolnienia z opłat. Na jakiej
podstawie te osoby nie płacą za postój, ile jest wydanych takich zezwoleń, jaka jest kontrola
ich prawidłowego wykorzystywania? Czy to jest aktualna informacja z 2-3 miesięcy,
ewentualnie pół roku ?
(padała odpowiedź poza mikrofonem z sali przez prezydenta, że to pytanie już niedawno padło
ze strony radnej S. Kowalskiej i odpowiedź została udzielona)
8.
W strefie staromiejskiej obowiązują ograniczenia wjazdu dla pojazdów, zakazy
wjazdu. Część właścicieli pojazdów korzysta z zezwolenia na wjazd pomimo w/w zakazów.
Zapytał, ile osób korzysta z takich zezwoleń? Jaki są kryteria przyznania takich zezwoleń?
9.
W minionych latach uschła znaczna ilość drzew wzdłuż Trasy Wschodniej. Jakie
działania podejmują podległe prezydentowi instytucje, aby mieszkańcy mogli korzystać
z odtworzenia zieleni, którą realizowaliśmy przy okazji budowy tej trasy? Przecież nie tylko
otrzymaliśmy unijne pieniądze, aby cieszyć się ze zmniejszenia korków na jedynym
dotychczas moście, ale również na zagospodarowanie zieleni, która miała rekompensować
generowane przez nią zanieczyszczenia. Gdyby w 5% uległa destrukcja nawierzchni, lub
konstrukcji mostu i estakad efekt w postaci napraw byłby prawdopodobnie błyskawiczny.
Dlaczego nie dzieje się tak z drzewami? Na co czekamy? Przecież te martwe drzewa nie
eliminują zanieczyszczeń już wczoraj i przedwczoraj, nie będą robiły tego także jutro
i pojutrze. Na co czekamy?
10.
W odpowiedzi na temat przejścia dla pieszych w okolicach pawilonu Maciej pojawiła
się informacja o strefie zamieszkania w tym obszarze. Prezydent obiecał, że zastanowi się, ale
później przyszła odpowiedź, że to jest obszar osiedla i oznaczenia są wystarczające. Przed
wjazdem na skrzyżowanie jest koniec strefy ruchu, co wskazuje, że to jest droga publiczna.
Znak drogowy usytuowany od strony zachodniej na drodze osiedlowej w kierunku wlotu na
rondo przy ul. Ślaskiego pokazuje, że strefa ruchu kończy się w tym miejscu. Zapytał, czy
można przeanalizowanie tę sytuację jeszcze raz ?
11.
W ostatnich dniach oraz w poprzednich miesiącach w lokalnych mediach pojawiły się
informacje o istnieniu dokumentów potwierdzających współpracę trzech znanych toruńskich
osobistości ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Osoby te zostały wyróżnione Medalami
Prezydenta Miasta Torunia. Zapytał, czy:
•
prezydent uważa fakt współpracy z organami bezpieki PRL za rzecz naganną, która
wymaga napiętnowania, czy może jest to rzecz neutralna i nie powinno się dziś oceniać
tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa ?
•
prezydent powinien przed przyznaniem honorowych odznaczeń weryfikować
kandydatów, np. poprzez złożenie zapytania do IPN dotyczące przeszłości kandydatów?
Odpowiedź na pytanie nr 11 została udzielona na sesji przez prezydenta miasta:
p. M. Zaleski – odpowiedział na ostatnie pytanie. Wyjaśnił, że decyzje odnośnie wyróżnień
osób fizycznych jak i firm dotyczą okresu ich działalności w ostatnich 14 latach lub nieco
dłuższego czasu. Wiadomo, że w tym czasie Służba Bezpieczeństwa od wielu lat już nie
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istniała. Każdy, a szczególnie chrześcijanie, mają prawo do pokuty i prośby o wybaczenie
grzechów.
W związku z tym nie sposób oceniać ich obecnej działalności w związku z tym, co grzechem
było, zdaniem pytającego, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Wskazał, że procedura
wyróżnień miejskich nie przewiduje wezwania do sprawdzania informacji o osobach z okresu
istnienia SB, czyli do 1989 r. Dodał, że w przyszłości taka procedura nie będzie
podejmowana.
2. Wnioski:
a) radna D. Tuszyńska – 1 wniosek,
b) radny M. Rzymyszkiewicz – 19 wniosków,
c) radna S. Kowalska – 1 wniosek,
d) radny K. Wojtasik – 1 wniosek,
e) radny B. Jóźwiak – 3 wnioski,
f) radna M. Olszta – Bloch – 1 wniosek,
g) radny W. Klabun – 1 wniosek,
h) radna D. Zając – 1 wniosek.
XXXV. Informacje: Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XXXVI. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXVI sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/ Marcin Czyżniewski
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