Protokół z XXVIII sesji
Rady Miasta Torunia
z 6 października 2016 roku
XXVIII sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 6 października 2016 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXVIII sesję Rady Miasta Torunia. Powitał radnych
i przybyłych gości. Powitał zastępcę komendanta miejskiego Policji Krzysztofa
Lewandowskiego.
II. Przyjęcie protokołu z 27 sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Do Biura Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty:
- 15 września br. – pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu informujące
o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta Torunia
i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia – w oświadczeniach nieprawidłowości nie
stwierdzono;
- 21 września br. - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały nr 270/03
Rady Miasta Torunia z 4 grudnia 2003 roku 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;
- 23 września br. – uchwała nr 1/I/2016 z 20 września 2016 r. Składu Orzekającego nr 14
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opiniująca pozytywnie informację
z wykonania budżetu miasta Torunia za I półrocze 2016r. - dokument Państwo Radni
otrzymaliście drogą elektroniczną;
- 30 września br. – informacja nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Torunia
w I półroczu 2016r. przygotowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dokument Państwo Radni otrzymaliście drogą elektroniczną;
2. 14 października br. Komisja Gospodarki Komunalnej, Inicjatyw Społecznych
i Gospodarczych odbędzie wyjazdowe posiedzenie w Zakładzie Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. Zapraszam Państwa radnych, także niebędących
członkami tej Komisji, do udziału w tym posiedzeniu. Wyjazd nastąpi z al. Solidarności (spod
Centrum Kulturalno-Kongresowego „Jordanki”) o godzinie 10.00. Chęć udziału proszę
zgłaszać w Biurze Rady Miasta.
3. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów radnych
zaplanowanych do końca bieżącego roku.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
p. M. Zaleski – zgodnie z § 27 ust. 5 statutu Gminy Miasta Toruń przedstawił informacje
dotyczące zdarzeń ważnych dla miasta, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia rady
miasta:
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ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
8 września br. w Dworze Artusa odbyły się uroczyste obchody Dnia Służby Celnej
W uroczystościach z tej okazji wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
10 września br. w Młodzieżowym Domu Kultury jubileusz 70-lecia istnienia świętowało
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las”. W uroczystościach z tej
okazji, połączonych ze zjazdem byłych wychowanków placówki, wzięli udział
przedstawiciele władz miasta.
15 września br. uroczystość z okazji nadania imienia patrona płk. dypl. inż. Tadeusza
Zieleniewskiego ps. „Kalina” dla 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego, z udziałem
przedstawicieli władz miasta.
15 września br. w hotelu „Copernicus” jubileusz 25-lecia obchodziły Toruńskie Zakłady
Graficzne „Zapolex”. W uroczystościach z tej okazji wzięli udział przedstawiciele władz
miasta.
16 września br. w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia jubileusz 100 rocznicy urodzin obchodził artylerzysta mjr Stanimir
Rypyść. W uroczystościach z tej okazji wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
16 września br. na Centralnym Cmentarzu Komunalnym nr 2 odbył się „Toruński
Marsz Żywej Pamięci Sybiru” oraz uroczystość patriotyczna przy Obelisku Sybiraków.
W uroczystościach z tej okazji wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
17 września br. w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK obchodzono 90. Rocznicę Powstania
Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela.W uroczystościach z tej okazji wzięli udział
przedstawiciele władz iasta.
24 września br. swoje 25-lecie obchodziła Telewizja Kablowa Toruń. W ramach
obchodów jubileuszu zorganizowano m.in. konferencję naukowo-historyczną, w której wzięli
udział przedstawiciel władz miasta. Telewizja Kablowa Toruń została uhonorowana Medalem
Prezydenta Miasta THORUNIUM.
27 września br. obchodziliśmy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystości
patriotycznej pod obeliskiem „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ AK” oraz mszy św.
w Kościele Garnizonowym wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
29 września br. pod pomnikiem Mikołaja Kopernika oraz w Auli UMK odbyła się
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017. W uroczystościach z tej okazji
wzięli udział przedstawiciel władz miasta.
30 września br. jubileusz 25-lecia istnienia świętowało VII Liceum Ogólnokształcące
im. Wandy Szuman. Z tej okazji w siedzibie szkoły odbyły się oficjalne uroczystości,
połączone ze zjazdem absolwentów, z udziałem przedstawicieli władz miasta.
5 października br. ksiądz biskup Andrzej Suski obchodził 30 rocznicę sakry biskupiej,
a toruńska katedra śś. Janów rocznicę poświęcenia katedry. W uroczystej mszy świętej
odprawionej z tej okazji wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 9 września br. na pl. Rapackiego otwarcie 9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na
Bilbordach „Art. Moves 2016”,
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- 10 września br. w Muzeum Okręgowym IV Toruńska Noc Muzealna, w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa,
- 11 września br. w CK Dwór Artusa koncert „Osiecka - Krajewski”,
- 16 września br. w CKK Jordanki koncert TOS z okazji inauguracji sezonu artystycznego
2016/2017,
- 16 września br. w Ratuszu Staromiejskim gala wręczenia nagród laureatom XXXVIII
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda
w Muzeum”,
- 16-18 września br. w CSW, MDK oraz Collegium Maius i Minus UMK – festiwal gier
i fantastyki COPERNICON 2016,
- 23 września br. w CK Dwór Artusa recital Tomasza Stockingera „Już nie zapomnisz mnie”,
- 23 września br. w CCK Jordanki koncert muzyki filmowej w wykonaniu TOS,
- 25 września br. w CK Dwór Artusa koncert Steve Kindler & Steve Schroyder,
- 30 września br. w CN „Młyn Wiedzy” Europejska Noc Naukowców i otwarcie nowej
wystawy stałej pn. „To takie proste”,
- 30 września br. w CSW otwarcie międzynarodowej wystawy ilustracji „It’s always teatime”,
- 1 października br. w CK Dwór Artusa koncert TOS z okazji Międzynarodowego Dnia
Muzyki, z wręczeniem nagród Prezydenta Miasta Torunia.
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 11 września br. Mazowia MTB Marathon 2016,
- 13 września br. na Lodowisku TOR - TOR uroczyste otwarcie sezonu hokejowego – mecz
Nesta Mires Toruń - Polonia Bytom,
- 14 września br. na hali Arena Toruń mecz kwalifikacyjny do Eurobasketu 2017 PolskaBiałoruś,
- 16 - 18 września br. na hali Arena Toruń XIV Memoriał Wojtka Michniewicza,
- 17 września br. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu – Rowerowa
Masa Krytyczna na Rynku Nowomiejskim, drzwi otwarte w zajezdni tramwajowej, przejazdy
tramwajem turystycznym i festyn (ponadto: 22.09. – bezpłatne przejazdy środkami
komunikacji miejskiej za okazaniem dowodu rejestracyjnego),
- 18 września br. na Motoarenie Finał PGE Ekstraligi żużlowej – mecz KS Toruń – Stal
Gorzów,
- 19 września br. inauguracja Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół 2016/2017,
- 24 - 25 września br. na hali Arena Toruń XX Międzynarodowy Turniej w Boksie
im. Zygmunta Krygiera,
- 1 października br. na Motoarenie 2016 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland.
Ponadto
28 września br. Gmina Miasta Toruń zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska” o organizacji w Toruniu w 2017 r. (29 lipca – 6 sierpnia) XVIII Światowych Letnich
Igrzysk Polonijnych

3

Inne wydarzenia
Konferencje, sympozja, zjazdy:
- 8 września br. XXIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych pn. „Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju”,
- 10 września br. w Auli UMK XXII Zjazd Absolwentów UMK,
- 13 września br. w Hotelu Bulwar XIII Forum Ekologiczne Branży Chemicznej,
- 13 września br. w Instytucie Filologii Hebrajskiej UMK konferencja Stowarzyszenia
Kuratorów Sądowych PO-MOST,
- 20-21 września br. w CKK Jordanki Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych
Technologii – Miasto Plus (organizator GMT i CWB), z udziałem przedstawicieli rządu,
biznesu i samorządów lokalnych,
- 23-24 września br. w Auli UMK XX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne,
- 27-29 września br. w CKK Jordanki XIX Międzynarodowa Konferencja Opieki
Długoterminowej,
- od 5 października br. (do 7.10.) trwa XXV Konferencja Zdrowych Miast Polskich (miejsca
obrad: Dwór Artusa i hotel Mercure)
Imprezy targowe i wystawiennicze:
- 10-11 września br. w Centrum Targowym Park „Jesienny Kiermasz Ogrodniczy”,
- 25-26 września br. w Centrum Targowym Park „Toruńskie Targi Nieruchomości”
ponadto
- 4 - 6 października br. Miasto Toruń prezentuje się na największych targach
inwestycyjnych w Europie EXPO REAL w Monachium.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Gmina Miasta Toruń została doceniona przez Marszałka Województwa Kujawsko –
Pomorskiego za realizację projektu "Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja
dziedzictwa kulturowego UNESCO", poprzez przyznanie Prezydentowi Miasta Torunia
Medalu Hereditas Saeculorum. Uroczystość wręczenia odznaczeń laureatom piątej edycji
marszałkowskiego konkursu "Dziedzictwo wieków" była elementem wojewódzkich
obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.
Toruń zajął najwyższe lokaty w dwóch rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego
Wspólnota:
- 1. miejsce wśród miast wojewódzkich w „Rankingu Wydatków Inwestycyjnych”
(w przeliczeniu na jednego mieszkańca, za lata 2013-2015),
- 2. miejsce w „Rankingu Wydatków ze Środków Unijnych na Projekty Społeczne”.
Toruń znalazł się w czołówce miast atrakcyjnych dla biznesu w rankingu „Forbesa”.
W zestawieniu miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców Toruń zajął 4. pozycję
(rok temu był na 5. miejscu). Przed nami jest Rzeszów, Gdynia i Bielsko-Biała.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. zajęło 1. miejsce w Ogólnopolskim
Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej, a Gmina Miasta
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Toruń zdobyła wyróżnienie w Rankingu Otwartych Miast ogłoszonych przez Dziennik
Gazeta Prawna (dodatek - „Strefa Gospodarki”).
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Rozpoczęły się:
- ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miasta
Toruń z organizacjami pozarządowymi w roku 2017”.
- druga część konsultacji społecznych dotyczących zmiany „Wieloletniego programu
współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017”.
Do 10 października br. przyjmowane są uwagi do projektów obu dokumentów.
Do 17 października br. można zgłaszać swój udział w XIII Toruńskim Forum
Organizacji Pozarządowych (które odbędzie się 24 października br.). Podczas
tegorocznego Forum przeprowadzone zostaną wybory reprezentantów III sektora do składu
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kolejną, tym razem trzyletnią
kadencję (2017 – 2019).
INNE INFORMACJE
Szesnaście toruńskich rodzin otrzymało mieszkania w budynku przy ul. Chłopickiego
12, 12A, który został kompleksowo zmodernizowany po pożarze w 2014 r.
Modernizacja objęła pełen zakres prac wykończeniowych i instalacyjnych. Budynek
przeszedł również termomodernizację oraz roboty konserwatorskie elewacji. Elementy
zabytkowe wewnątrz i na zewnątrz zostały odtworzone lub zachowane. Koszt prac to
2.372.000 zł, z czego 40% (948.800 zł) dofinansował Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa
Krajowego.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 27.10.2016 r.
1. Od wczoraj, 5 października trwa w Toruniu XXV Krajowa Konferencja Zdrowych Miast
Polskich pod hasłem „Zdrowie przez całe życie”. Wykłady i prezentacje w ramach
konferencji potrwają do jutra, 7 października.
2. Dziś, 6 października o godz. 16.00 w Auli UMK odbędzie się uroczysta inauguracja roku
akademickiego Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. Jutro, 7 października:
- o godzinie 14.00 w auli 282 budynku B odbędzie się inauguracja roku akademickiego
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
- natomiast o godzinie 17.00 w auli Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej
25 B nowy rok akademicki 2016/2017 zainauguruje Wydział Techniczny Wyższej Szkoły
Gospodarki.
- o godzinie 18.30 w Dworze Artusa wystawą BZ WBK Press Foto, przedstawiającą najlepsze
polskie fotografie reportażowe roku 2015, zainaugurowana zostanie 9. edycja Forte Artus
Festiwal. Wydarzenia kulturalne związane z tegorocznym Festiwalem potrwają do
25 listopada. Szczegółowy program koncertów, spotkań i warsztatów opublikowany zostanie
na stronach internetowych CK Dwór Artusa oraz w serwisie internetowym miasta.
4. Drugi weekend października (7-9) upłynie pod szyldem akcji „Toruń za pół ceny”. Hotele,
restauracje, instytucje kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, sklepy i firmy usługowe, kluby
obniżą ceny wybranych produktów i usług o 50%.
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5. W sobotę, 8 października o godzinie 11.00 nowy rok akademicki 2016/2017 zainauguruje
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa. Uroczystość inauguracyjna odbędzie się
w auli uczelni przy ul. Jęczmiennej.
6. Tego dnia również o godzinie 18.00 w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema, przed
własną publicznością nowy sezon w koszykarskiej ekstraklasie zainaugurują koszykarki
Katarzynek podejmując drużynę CCC Polkowice.
7. W dniach od 8 do 9 października w godzinach od 10.00 do 17.00 w Centrum Targowym
„Park” przy ul. Szosa Bydgoska 3 odbywać się będą X Targi Motoryzacyjne „MOTO – TOR
2016”. Organizatorem wydarzenia jest spółka miejska Targi Toruńskie.
8. W niedzielę, 9 października odbędą się diecezjalne obchody XVII Dnia Papieskiego –
o godzinie 12.00 w Kościele Akademickim pw. Świętego Ducha odprawiona zostanie msza
św.; następnie o godzinie 13.15 pod pomnikiem Jana Pawła II zostaną złożone kwiaty,
ponadto stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprezentują program słownomuzyczny.
9. Tego samego dnia o godzinie 16.00 w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema,
występy w nowym sezonie 2016/2017 Tauron Basket Ligi, zainaugurują koszykarze
Twardych Pierników, którzy zmierzą się z zespołem Stali Ostrów Wielkopolski.
10. W środę, 12 października o godzinie 9.45 w Centrum Kształcenia Ustawicznego
rozpocznie się seminarium naukowe z okazji II edycji Dnia Energii pn. „Energia cieplna
i elektryczna z OZE i wysokosprawnych urządzeń grzewczych na inne paliwa”, organizowane
przez Wydział Gospodarki Komunalnej przy współudziale Regionalnej Agencji
Poszanowania Energii i Środowiska.
11. Także w środę, 12 października o godzinie 10.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza
Staromiejskiego rozpocznie się XII Konferencja naukowo-techniczna „Zieleń miejska naturalne bogactwo miasta”; tematem przewodnim tegorocznej konferencji będą: „Tereny
zieleni wobec zmian klimatu”. Wykłady i prelekcje potrwają do piątku, 14 października.
12. 12 października o godzinie 10.00 w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema,
rozpocznie się dwudniowe spotkanie poświęcone w całości pojazdom i systemom
bezzałogowym – DRONETECH MEETING.
13. W piątek, 14 października:
- o godzinie 9.00 w Teatrze „Baj Pomorski” Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych
„INNYM OKIEM” rozpocznie XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek
„SPOTKANIA”. Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się w sobotę, 15 października
o godzinie 14.00 na Rynku Staromiejskim. Będzie ono poprzedzone paradą teatralną, która
wyruszy z „Baja Pomorskiego” o godzinie 13.30. Spektakle, występy, wykłady oraz warsztaty
teatralne w ramach tegorocznego Festiwalu potrwają do soboty, 22 października.
- o godzinie 11.00 w Dworze Artusa odbędzie się miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Tradycyjnie przy tej okazji wręczone zostaną nagrody Prezydenta Miasta Torunia
dla nauczycieli wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami w pracy dydaktycznowychowawczo-opiekuńczej.
- o godzinie 14.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego nastąpi uroczyste
podsumowanie XVII Konkursu Prezydenta Miasta Torunia pn. „Toruń Ogrodem” oraz
Ogólnomiejskiego Konkursu Towarzystwa Miłośników Torunia pn. „Toruń w kwiatach”
2016.
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- o godzinie 19.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym odbędzie się koncert Zespołu
De Mono i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pt. „De Mono Symfonicznie”.
14. W sobotę, 15 października o godzinie 15.00 w hali sportowo-widowiskowej przy
ul. Bema, zaplanowano otwarcie IV Międzynarodowych Mistrzostw Polski Służb
Mundurowych w MMA. Rywalizacja funkcjonariuszy służ mundurowych z Polski i zagranicy
o tytuł mistrza mieszanych sztuk walki, potrwa do niedzieli, 16 października.
15. Także w sobotę, 15 października o godzinie 19.00 uroczystą galą
i koncertem „Steve Nash & Film Orchestra” w Centrum Kulturalno-Kongresowym
„Jordanki” zainaugurowany zostanie 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest.
Festiwal potrwa do niedzieli, 23 października.
16. W niedzielę, 16 października o godzinie 17.00 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się
kolejny koncert jubileuszowy Zespołu Kameralnego MULTICAMERATA z okazji 25-lecia
działalności artystycznej.
17. Tego samego dnia, o godzinie 20.00 w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema
drużyna siatkarek klubu Budowlani Toruń zainauguruje swój debiutancki sezon w żeńskiej
ekstraklasie, podejmując na własnym parkiecie ŁKS Łódź.
18. W dniach 17-21 października odbywać się będą VII Toruńskie Dni Kariery organizowane
przez Powiatowy Urząd Pracy dla m. Torunia. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie
uczniów toruńskich szkół średnich i gimnazjalnych z problematyką rynku pracy w kontekście
wyboru ścieżki kariery zawodowej.
19. W poniedziałek, 17 października o godzinie 11.30 w Urzędzie Marszałkowskim
rozpocznie się konferencja pt. „Kultura… jest kobietą” z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia
toruńskiego oddziału Europejskiej Unii Kobiet – Sekcji Polskiej.
20. W środę, 19 października w Toruniu w 550. rocznicę zawarcia II pokoju toruńskiego
zainaugurowane zostaną ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły:
- o godzinie 12.00 w Dworze Artusa odbędzie się część oficjalna wydarzenia, podczas której
zaprezentowana zostanie idea obchodów Roku Rzeki Wisły oraz wygłoszony zostanie wykład
prof. Romana Czai pt. „II pokój toruński, jego rola historyczna i wpływ na rozwój żeglugi
wiślanej”.
- o godzinie 15.20 wystartuje „Bieg wioślarski ósemek o Puchar Prezydenta Miasta Torunia”.
Wyścig odbywający się na Wiśle od mostu kolejowego im. E. Malinowskiego do przystani
sportów wodnych, rozpoczną załogi młodzików klubów BTW Bydgoszcz i AZS UMK Toruń.
O godzinie 15.35 natomiast rywalizację na tym samym dystansie podejmą seniorzy RWT
Lotto Bydgostia i AZS UMK Toruń.
- o godzinie 16.00 na Bulwarze Filadelfijskim odbędzie się inscenizacja
Bitwy na Wiśle, zaprzysiężenia II pokoju toruńskiego oraz symboliczne otwarcie wolnego
flisu.
- o godzinie 17.30 w Ratuszu Staromiejskim będzie miał miejsce wernisaż wystawy
pt. „550. rocznica zawarcia pokoju toruńskiego”, której niewątpliwą atrakcją będzie
ekspozycja oryginału dokumentu II pokoju toruńskiego.
21. W dniach od 20 do 21 października w godzinach od 10.00 do 17.00 w Centrum
Targowym „Park” przy ul. Szosa Bydgoska 3 odbywać się będą Targi Konserwatorskie 2016
organizowane przez miejską spółkę Targi Toruńskie.
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22. W sobotę, 22 października o godzinie 9.30 w auli uczelni przy ul. Starotoruńskiej trzeci
rok akademicki 2016/2017 zainauguruje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.
23. Także w sobotę o godzinie 13.00 na Motoarenie rozpoczną się Drużynowe i Indywidualne
Międzynarodowe Zawody „JAWA CUP”. W zawodach wystartują młodzi adepci speedwaya
w wieku od 13 do 17 lat z Danii, Niemiec, Czech oraz Polski. Rywalizacja młodych
żużlowców potrwa do niedzieli, 23 października.
24. W niedzielę, 23 października o godzinie 9.00 z Bulwaru Filadelfijskiego wystartuje
34. edycja Maratonu Toruńskiego; w tym roku trasa Maratonu została wytyczona m.in. przez
dwa toruńskie mosty, z których uczestnicy będą mogli podziwiać wspaniałą panoramę
Starego Miasta. Na mecie każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal w kształcie
toruńskiej Katarzynki. Zapisy uczestników potrwają do 15 października.
25. Tego samego dnia, 23 października o godzinie 13.00 mszą świętą w Miejscu Pamięci
Narodowej na Barbarce rozpoczną się uroczystości patriotyczne związane z 77. Rocznicą
Pierwszych Straceń na Barbarce.
26. W dniu 24 października o godzinie 10.00 w Dworze Artusa swoje obrady rozpocznie XIII
Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych.
27. W środę, 26 października o godzinie 19.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym
„Jordanki” odbędzie się koncert galowy w ramach Festiwalu Twórczości Niezapomnianych
Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”. Bohaterką 12 edycji Festiwalu będzie Agnieszka
Osiecka, której piosenki usłyszymy w wykonaniu m.in. Magdy Umer, Grzegorza Turnaua
oraz Piotra Machalicy.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Cichowicz – poprosił prezydenta, aby w związku z informacjami o odkryciu masowych
grobów na Glinkach przy okazji budowy budynku TTBS – u, w ramach informacji na
zakończenie sesji przedstawił, jaka jest sytuacja w tej kwestii.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy to jest wniosek formalny o zmianę porządku obrad ?
p. M. Cichowicz – odpowiedział, że to zależy, jak to zinterpretuje prezydent. Jeśli uzna, że
może to przedstawić w ramach informacji, to należy traktować jako prośbę, natomiast, jeśli
prezydent uzna, że to jest niemożliwe, to należy potraktować jako wniosek formalny.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy to jest wniosek formalny o zmianę porządku obrad ?
p. M. Cichowicz – odpowiedział, że tak.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 10 mim. przerwy i poprosił o spotkanie Konwent Seniorów.
Po przerwie.
p. M. Cichowicz – wycofał wniosek o zmianę porządku obrad. Poinformował, że poprosi
o wyjaśnienia w ramach wolnych wniosków i zapytań.
VI. Rozpatrzenie projektu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Legionów, rondzie Czadcy i ul. Wielki
Rów w Toruniu – DRUK NR 516 - I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę
jego sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada
Miasta Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły uwagi – zał. nr 2 do projektu uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 1.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, o ile została zmniejszona powierzchnia… (nie można
odtworzyć dalszej części wypowiedzi)?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że było 30%, a jest teraz 10%.
Dyskusja:
p. M. Rzymyszkiewicz – przypomniał, że kiedy przystępowano do sporządzenia planu
miejscowego dla tego terenu, to przekazał postulat mieszkańców, żeby pomiędzy terenem
MZK i MPO stworzyć miejsce na chodnik łączący ul. Inżynierską z ul. Wielki Rów. Wskazał,
że pani dyrektor podała obszerne uzasadnienie dla przyjęcia tego planu, a ten element został
pominięty, choć jest uwzględniony w planie, co pewnie otworzy drogę do utwardzenia tego
odcinka i sprawienia, że w przyszłości będzie można tam wybudować chodnik.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 516. Wynik głosowania: 22 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 410/16).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wieży ciśnień przy ul. Akacjowej
w Toruniu – DRUK NR 509 - I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę
jego sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada
Miasta Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły uwagi – zał. nr 2 do projektu uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 2.
I czytanie
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Pytań nie było
Dyskusja:
p. W. Klabun – podziękował za podejście do tej sprawy, ponieważ początkowo mieszkańcy
protestowali przeciwko planowanym rozwiązaniom. Wyraził zadowolenie, że udało się
wspólnie osiągnąć kompromis i zapewnić temu osiedlu miejsca parkingowe, i uporządkować
tę część Torunia.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 509. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 411/16).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru „Jakubskie Przedmieście” położonego w rejonie ulic:
Żółkiewskiego, Szosa Lubicka, Targowa i Lubicka – DRUK NR 524 - I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę
jego sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada
Miasta Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi – zał. nr 2 do projektu uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 3.
I czytanie
Pytania:
p. S. Kowalska – zapytała o teren TZMO i obszar za nim, gdzie ma być zakład rozbudowany.
W projekcie jest napisane, że na terenie U-MW 8 będą to podstawowe usługi, zabudowa
wielorodzinna. Czy dojdzie do rozbudowy głównego budynku TZMO, a za nim może wejść
deweloper ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że to jest funkcja zamienna na terenie, który jest własnością
toruńskich opatrunków. To oznacza, że na tym terenie można wybudować „czystą
mieszkaniówkę” albo obiekty usługowe do wyboru przez inwestora. Dodała, że z informacji
uzyskanych od TZMO wynika, że na tym obszarze dominantą będzie budynek biurowy. Być
może na terenie po halach pojawią się w przyszłości budynki mieszkalne, bo symbol MW był
wprowadzony na wniosek TZMO. Natomiast od ul. Żółkiewskiego mają być czyste funkcje
usługowe i one mają stanowić ochronę od ulicy dla mieszkań w głębi.
p. M. Krużewski – zapytał, czy są szacunki o ile wzrośnie liczba osób zamieszkujących
tamten obszar ? Czy usługi publiczne, które są tam obecnie, przewidują taki wzrost ?
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Czy plan przewiduje uzupełnienie funkcji usługowych dla całego osiedla ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że szczegółowych szacunków co do liczby mieszkańców na
tamtym terenie nie ma. Można posługiwać się odniesieniem do powierzchni terenu, gdzie na
osiedlach o powierzchni 4-6 ha mieszka 2-3 tys. osób.
Zaznaczyła, że na terenie po Tormięsie od strony ul. Lubickiej ma powstać jako kontynuacja
funkcji komputerowych i elektronicznych obiekt handlowy spożywczy, który korzystnie
wpłynie na obszar osiedla. Wszystkie tereny od ul. Żółkiewskiego i ul. Lubickiej są
predystynowane do funkcji usługowych i deweloperzy wykorzystają ten przywilej. Wskazała,
że to będą bary, sklepy, kawiarnie z podcieniem i dostępem od ulicy. Plan zakazuje grodzenia
terenów od strony dróg publicznych.
p. M. Cichowicz – zapytał, jaka jest przewidywana liczba miejsc parkingowych w tamtym
obszarze ?
p. A. Stasiak – podała, że to jest 1,2 miejsca/mieszkanie dla nowych terenów. Zwróciła
uwagę, że w starej zabudowie taki wskaźnik nie jest możliwy do osiągnięcia, stąd wpisuje się
1 miejsce/mieszkanie.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy były robione analizy, o ile wzrósłby m2 mieszkania
w momencie, gdyby zaproponowano współczynnik 1,5 ?
Czy koszt zostałby przerzucony na kupującego, czy zaabsorbowany z marży dewelopera ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że nie robiono analiz, ale z rozmów z deweloperami wynika,
że współczynnik 1,5 na mieszkanie nie daje możliwości osiągnięcia odpowiedniej ilości
miejsc przy funkcjonowaniu niewykorzystanych miejsc postojowych w garażach
podziemnych, czyli inwestycja robi się nieopłacalna. Optymalnym rozwiązaniem jest
wskaźnik 1,2. Zaznaczyła, że w Studium są wskazane strefy odpowiednich wskaźników
parkingowych. To jest bezpośrednia strefa dostępu do centrum, czyli obsługa powinna być
prze komunikację publiczną.
p. S. Kowalska – zapytała o obszar 98.05MW1 – Szosa Lubicka. Chodzi o informacje
dotyczące wielkości reklam. Jest napisane, że będzie nakaz dostosowania wielkości reklam do
podziałów architektonicznych elewacji. Poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.
W kolejnym punkcie jest napisane, że będzie zakaz reklam typu bilbord. Czy aktualnie
istniejące bilbordy znikną z tej przestrzeni?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że na terenach, gdzie są obiekty o wartości historyczno-kulturowej
niektóre z nich są dodatkowo objęte strefą ochrony konserwatorskiej. Tutaj konserwator
będzie miał coś do powiedzenia, czyli w tych obiektach czynności związane
z reklamą będą musiały być uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. MKZ będzie
starał się, żeby reklama nawiązywała do podziałów elewacji, czyli była dopasowana do
pierzei ulicy i elewacji budynków.
Podkreśliła, że plan nie jest instrumentem, który może nakazać zdjęcie wszystkiego, co jest
niezgodne z nim. To jest funkcjonujący stan rzeczy i dopiero zmiana bilbordu na inny, czyli
wystąpienia z działaniem administracyjnym spowoduje odmowę dla posiadacza reklamy.
Zaznaczyła, że uchwała reklamowa dla całego miasta wprowadzi obowiązek likwidacji
reklam w ciągu 2 lat od wejścia w życie uchwały.
Dyskusja:
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p. S. Kowalska – zwróciła uwagę, że jest teren pomiędzy placem Misiaczek a terenem
należącym do SM Geofizyka. To jest wąski teren należący do wspólnoty mieszkaniowej
znajdującej się na Winnicy. Przypomniała, że ta wspólnota składała wniosek do budżetu
partycypacyjnego, aby utworzyć tam ścieżkę i schody, które mogłyby być połączeniem
Winnicy z Szosą Lubicką – dojście do placu zabaw i Lidla, byłoby to drugie wejście.
Wspólnota wyrażała chęć do współpracy w zakresie tego terenu. Warto to uwzględnić, bo
plan nie zawiera tego.
p. A. Stasiak – wskazała symbol KX3 – komunikacja ciągi piesze. Jest on wydzielony jako
przejście piesze, ogólnodostępna komunikacja. Nie może być ogrodzony i zamknięty.
I czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – przyznał, że plan po przekształceniach własnościowych daje szansę, żeby
efektywnie zagospodarować jedną z ostatnich białych plam w centrum Torunia. Wyraził
niepokój wobec częstych zmian generalnych założeń. Zaskakujące jest to, że kiedyś
ul. Antczaka miała być główną ulicą, która będzie przebiegała przez ten teren, co było sporem
z poprzednimi inwestorami, którzy mówili, że trudno będzie zagospodarować teren, mając
drogę o takiej randze. Stwierdził, że nie chciałby być posądzony o to, że zmiana
własnościowa spowodowała to, że są tak dalekie zmiany i nagle coś, co było kategoryczne
i bezwzględne, obecnie jest wykreślane.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 524. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 412/16).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu –
DRUK NR 525 - I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę
jego sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada
Miasta Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi – zał. nr 2 do projektu uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 4.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o obszar przylegający do terenu objętego mpzp. Czy jest
planowane nowe przecięcie połączenia pomiędzy ul. Wiązową a ul. PCK?
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p. A. Stasiak – przypomniała, że w 2012 r. został uchwalony plan dotyczący całego
Chełmińskiego Przedmieścia. On regulował wszystkie drogi od ulicy Szosa Chełmińska do
ul. Grudziądzkiej. Wspomniany przez radną fragment obszaru został pokazany na mapie.
Pokazała przebieg drogi wraz z budynkiem, który miałby być wyburzony. On znajduje się
obecnie w liniach rozgraniczających drogi publicznej ul. Wiązowej.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy wiadomo, kiedy mogłaby być ta inwestycja
przeprowadzona ?
Czy istnieje możliwość, aby do tego celu wykorzystać teren parkingu przy „Bartoszu” ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że na razie nie wiadomo nic o zamierzeniach inwestycyjnych
w tamtym terenie. Nie było żadnych wniosków właścicieli budynku i spółdzielni
mieszkaniowej.
Dyskusji nie było.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 525. Wynik głosowania: 21 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 413/16).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bielawy dla obszaru
położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej
w Toruniu – DRUK NR 530.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 5.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 530. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 414/16).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości – DRUK NR 527 - I CZYTANIE.
p. M. Skowrońska - przedstawiła projekt uchwały.
I czytanie
Pytania:
p. K. Wojtasik – zapytał o podatek od nieruchomości dla zasobów ZGM-u pod działalność
gospodarczą. Metraż jest różnie liczony; albo przy podłodze, ewentualnie powyżej 1,5 m.
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p. M. Skowrońska – wyjaśniła, że jeśli pomieszczenia są niższe niż 2,2 m, to jest połowa
stawki, a jeżeli powyżej, to jest cała stawka.
p. K. Wojtasik – wskazał, że pół roku temu był problem przy nabyciu bunkra. Okazało się,
że tam są różnie wykonywane pomiary. Czy można w projekcie ujednolicić sposób
wykonywania pomiarów ?
p. M. Skowrońska – wskazała, że aby można ocenić sytuację, to trzeba znać stan faktyczny.
W przypadku bunkrów wygląda to tak, że nie spełniają one warunków budynków, co ma
wpływ na stawkę. Trzeba zaczerpnąć z pojęć prawa budowlanego, które określa, co jest
budynkiem, czyli musi mieć ściany i dach. W przypadku bunkrów nie ma tak i są one liczone
wg stawki od budowli 2%. Poprosiła o bardziej szczegółowe informacje i wtedy będzie
można ocenić sytuację.
p. M. Cichowicz – zapytał o stawkę podatku od nieruchomości, gdzie prowadzona jest
działalność gospodarcza ?
p. M. Skowrońska – odpowiedziała, że 22,16 zł/m2.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy 3% ma jakiekolwiek znaczenie finansowe, czy ma mieć
znaczenie propagandowe, bo trudno dostrzec przełożenie na biznes ? Jeśli to są firmy, gdzie
jest kilka tysięcy metrów, to 3% ma znaczenie, ale jeśli miałoby to być wsparcie dla firm do
100 m2 w postaci 50% stawki, to miałoby duże znaczenie dla działalności gospodarczej.
p. M. Skowrońska – odpowiedziała, że zgodnie z przyjętą polityką stawki rosną o wskaźnik.
Wzrost zawsze był o wysokość wskaźnika, stąd takie różnice. W innych gminach przyjęto
politykę 2-3 lat, gdy doprowadzano do maksymalnego wykorzystania stawek, stąd różnice są
widoczne na przestrzeni czasu.
p. M. Krużewski – zapytał, czy skoro są niższe stawki podatku na terenach zdegradowanych
i przeznaczonych do rewitalizacji, to takie tereny wyznacza Lokalny Program Rewitalizacji ?
p. M. Skowrońska – odpowiedziała, że obecnie takie tereny zostały przedstawione
w Studium, ale to jest na razie projekt. Stawka obowiązująca w projekcie uchwały na razie nie
jest wykorzystywana, ponieważ nie ma jeszcze takich obszarów ogłoszonych. Z uwagi na to,
że minister zobowiązuje do uchwalenia takiej stawki, to uchwala się ją i w momencie
pojawienia się takich terenów stawka ta będzie stosowana.
p. K. Wojtasik – precyzując swoją wypowiedź, wskazał, że sprawa dotyczy fortu B35.
Właściciel zanim go zakupił, dzierżawił go od miasta. W specyfikacji było napisane, że lokal
ma powierzchnię 144 m2, a przed sprzedażą lokal miał 95 m2. Chodzi o ujednolicenie sposobu
pomiaru powierzchni do celów podatkowych.
p. M. Skowrońska – wyjaśniła, że musiałaby zobaczyć dokumenty, żeby móc odnieść się do
poruszonej kwestii.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wskazał, że obecnie komisja rewitalizacji pracuje nad stworzeniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Obecnie obowiązuje LPR, gdzie są wyznaczone 2 duże
jednostki, tj. zespół staromiejski i Bydgoskie Przedmieście. Wiadomo, że nie wszyscy
inwestujący w tych obszarach mogą liczyć na obniżkę podatku od nieruchomości. Przyznał,
że miał wątpliwości na temat metodologii opracowania programu i obszarów bardzo
precyzyjnie wyznaczonych w programie. Po wyjaśnieniach widać, że obszary ds. rewitalizacji
powinny być bardzo precyzyjnie wyznaczone, żeby obniżki podatków od nieruchomości były
elementem rewitalizacyjnym.
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Wskazał, że Toruń wykorzystuje 80% dopuszczalnego wskaźnika wykorzystania stawek
podatku, a inne większe miasta nawet 100%. Rodzi się pytanie, czy Toruń jest bogatszy niż
bogate miasta i stać go na obniżkę, czy też strategia rozwoju również opiera się na pewnej
metodologii zarządzania stawkami od nieruchomości.
p. M. Cichowicz – wyraził podziw dla przedmówcy, który mówił, że komisja rewitalizacji
pracuje nad programem rewitalizacji. Można odnieść wrażenie, że towarzyszy pracom nad
programem, a nie pracuje.
p. M. Krużewski – odpowiedział, że komisja pracuje, bo przychodzi do pracy, żeby
pracować. Pracuje w ramach swoich kompetencji, żeby program rewitalizacji był jak
najwyższej jakości i służył dobrze mieszkańcom, którzy potrzebują rewitalizacji.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych – DRUK NR 528 - I CZYTANIE.
p. M. Skowrońska - przedstawiła projekt uchwały.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Placówki OpiekuńczoWychowawczej nr 5 w Toruniu i nadania jej statutu – DRUK NR 532.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 6.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 532. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 415/16).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody –
DRUK NR 499 - I i II CZYTANIE.
p. T. Kozłowski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiOŚ – zał. nr 7.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
15

Uchwała według druku nr 499. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 416/16).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1
położonego przy ul. Rynek Staromiejski 25 w Toruniu – DRUK NR 290.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG– zał. nr 8.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – wskazała, że nie jest dobrze, że gmina sprzedaje lokale w tak dobrych
lokalizacjach. Do lokalu jest trudne dojście, bo nie znajduje się na parterze. Czy za wszelką
cenę trzeba sprzedać lokal ? Przyznała, że przekształcenie lokalu mieszkalnego w usługowy
wymaga zmian architektonicznych pod kątem osób niepełnosprawnych i miejsc
parkingowych, a w zabudowie historycznej to nie zawsze jest możliwe.
Czy biorąc pod uwagę te szczególne cechy jest szansa, aby przy przekształcaniu lokali
mieszkalnych na usługowe możliwe ustanowić przepisy szczególne ?
Zwróciła uwagę, że taki obiekt byłby przydatny pod kątem realizacji projektu URBACT.
p. W. Krawiec – odpowiedział, że obecnie jest przygotowywany plan miejscowy dla
starówki. W ramach tego planu można jakieś przepisy szczególne ustanowić. Poinformował,
że przy remontach obiektów zabytkowych można wystąpić do ministra infrastruktury
o odstępstwa od warunków technicznych i to też jest dopuszczalne.
Zapewnił, że lokal wizytowano i były takie pomysły, żeby zatrzymać go do dyspozycji
miasta. Były rozważania na temat powiększenia informacji turystycznej. Wspólnie po
dłuższej naradzie stwierdzono łącznie z kierownictwem informacji turystycznej, że to nie jest
przydatny lokal. Dodał, że organizacje pozarządowe nie wykazały zainteresowania
pozyskaniem lokalu. Wskazał, że utrzymywanie lokalu generuje koszty dla gminy, bo to jest
lokal we wspólnocie. Wspólnota nalicza koszty i ZGM musi ponosić spore opłaty
miesięcznie.
Zwrócił uwagę, że niedaleko na narożniku ul. Rynek Staromiejski, ul. Chełmińska cała
kamienica jest gminna i nie jest prowadzona tam sprzedaż. Tam jest ok 1,5 tys. m2
powierzchni i może być wykorzystana na wspomniane przez radną potrzeby.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy są ograniczenia dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych,
których nie można sprzedawać na omawianym obszarze ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że jest uchwała dotycząca ograniczeń sprzedaży lokali
użytkowych i mieszkalnych.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 290. Wynik głosowania: 18 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 417/16).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży pomieszczenia gospodarczego
położonego w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 25 – DRUK NR 502.
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p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 9.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 502. Wynik głosowania: 18 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 418/16).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w Toruniu przy ul. Kościuszki 52 – DRUK NR 474.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 10.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Rzymyszkiewicz – przypomniał, że projekt uchwały w wersji ze sprzedażą w przetargu
ograniczonym był przygotowany na sesję w lipcu. Wyraził zadowolenie, że sugestia
dotycząca sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego została uwzględniona, bo to jest
teren atrakcyjny. Jest szersze zainteresowanie niż tylko właścicieli gruntów sąsiednich.
Wyraził nadzieję, że przetarg przyniesie większe korzyści. Podziękował za uwzględnienie
prośby radnego o zmianę trybu sprzedaży.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 474. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 419/16).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Traktorowej 36b –
DRUK NR 498.
p. W. Krawiec – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KGKISiG– zał. nr 11.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 498. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 420/16).
p. M. Czyżniewski – ogłosił 20 min. przerwy.
Po przerwie.
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XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Heleny
Grossówny – DRUK NR 482.
p. K. Żejmo – Wysocka – przedstawiła projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 482. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 421/16).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im
statutów – DRUK NR 454 - I i II CZYTANIE.
p. B. Jóźwiak – przedstawił projekty uchwał.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy zmiany granic okręgów były konsultowane na posiedzeniach
rad okręgów z mieszkańcami ?
p. B. Jóźwiak – odpowiedział, że zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, które
prowadził odpowiedni wydział UMT. Przypomniał, że nie zdążono skonsultować 2 zmian
i nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały, tzn. podziału Bydgoskiego na 2 okręgi oraz
zmian dotyczących okręgu Staromiejskiego, czyli odebrania Kępy Bazarowej z Podgórza.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Mieszkańców.
Dziś RMT przyjmie uchwałę nowelizującą statut rad okręgów w Toruniu. Potrzebę zmian
tego dokumentu zgłaszało wiele środowisk i same rady. Warto wspomnieć nierozpatrzony
wniosek o konsultacje RO Bydgoskie Przedmieście. Kluby radnych, Czas Mieszkańców, PiS,
publicyści, organizacje pozarządowe, Art Watch, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
i wszyscy mieszkańcy, którzy wzięli udział w zorganizowanych konsultacjach, a także
eksperci występujący w debacie zorganizowanej na wydziale socjologii UMK. Wśród głosów
z tych środowisk pojawiały się różne postulaty. Uczestniczyłem we wszystkich wydarzeniach;
konsultacje, debata uniwersytecka, prace komisji. Nigdzie nie wybrzmiał głos zgłaszający
potrzebę pozostania przy obecnym stanie. Zgłaszano natomiast postulaty poszerzenia
kompetencji, dowartościowania rad okręgów, poszerzenia zaangażowania mieszkańców
w działalność rad okręgów.
Sama komisja ds. rad okręgów została powołana na wniosek klubu radnych PiS, którzy
komunikując ten fakt mówili wówczas torunianom: rady okręgów pozwalają uwolnić
pomysły, koncepcję i energię mieszkańców Torunia, którzy widzą potrzebę zmian i określania
kierunków rozwoju miasta. Kontakt mieszkańców z radą miasta, prezydentem i urzędem za
pośrednictwem rad okręgów ułatwia rozwiązywanie wielu problemów w sposób oczekiwany
przez mieszkańców. Pozwala na niwelowanie emocji, łagodzenie konfliktów i wskazywanie
oczekiwanych rozwiązań - mówił M. Jakubaszek dla chilitorun.pl. Konieczne jest poszerzenie
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kompetencji rad okręgów – cytowały radnych PiS – Nowości. W Toruniu działa tylko 11
z 13 możliwych do utworzenia rad okręgów. To zdecydowanie za mało – mówią radni PiS.
To jest poniekąd powód, który widzimy do naprawienia i wprowadzenia dalszych zmian –
uważał K. M. Wojtasik w TVP Bydgoszcz. Trzeba zacząć od tego, żeby rady okręgów nie
były traktowane po macoszemu – mówił dla Gazety Wyborczej M. Jakubaszek.
Klub radnych Czas Mieszkańców zaproponował, wzorując się na dobrych rozwiązaniach
z innych miast Polski, a także zgodnych z rekomendacjami akademickich specjalistów
zajmującymi się problematyką jednostek pomocniczych gmin, szereg zmian do statutu.
Proponowaliśmy m. in. ułatwienia w wyłanianiu rad okręgów, bo dziś powołanie rady okręgu
nie należy do łatwych, przydzielenie radom niewielkich budżetów, by umożliwić
mieszkańcom skrócenie drogi decyzyjnej w przypadku niewielkich osiedlowych inwestycji,
wciągnięcie rad okręgów do współtworzenia osiedlowej polityki kulturalnej i oświatowej
poprzez umożliwienie im udziału w miejskich konkursach, korektę granic okręgów tak, aby
pokrywały się ze zwyczajowymi osiedlami, z którymi faktycznie identyfikują się mieszkańcy.
Ponadto podobne oraz kolejne postulaty zgłaszali reprezentanci rad okręgów.
Komisja doraźna ds. rad okręgów przyjęła bardzo zachowawczy projekt, który w naszym
odczuciu z całą pewnością nie uwalnia pomysłów, koncepcji i energii mieszkańców Torunia,
ani nie kończy z traktowaniem rad okręgów po macoszemu, jak to deklarował M. Jakubaszek,
zgłaszając wniosek o powołanie komisji. Bo czyż można uznać za taki projekt, którego jedyną
merytoryczną zmianą jest wprowadzenie obowiązku dla prezydenta, aby po uchwaleniu
budżetu prezentował zamierzenia inwestycyjne dla okręgu ? To oczywiście zmiana w dobrą
stronę, która miejmy nadzieję poprawi komunikację rad okręgów z wydziałami UMT. Jednak
to jest jedyna istotna zmiana w statucie rad okręgów. Pozostałe 2 zapisy o wybieraniu
w miarę możliwości na siedziby rad okręgów, obiektów, budynków przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości udzielenia poparcia więcej niż jednemu
kandydatowi do rady okręgu, nie zmienią w żaden sposób funkcjonowania rad okręgów. Rady
okręgów spotykają się na ogół w szkołach gminnych, które z założenia powinny być
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast zebranie odrębnych 10
podpisów przez kandydatów rejestrujących się na wybory do rad okręgów nigdy nie
stanowiło problemu, który realnie wykluczałby kogokolwiek z kandydowania do rady okręgu,
a już tym bardziej nie wpływa to na prawdopodobieństwo ukonstytuowania się danej rady,
z czym rzekomo radni chcieli się w tym projekcie uporać.
Trudno zrozumieć brak konsekwencji radnych PiS. Śmiałe zmiany i uwalnianie obywatelskiej
energii zapowiadane podczas konferencji prasowej stoją w sprzeczności z kształtem
przyjętego projektu. Niezrozumiała jest też determinacja przewodniczącego komisji pana
B. Jóźwiaka z partii, która ma słowo obywatelska w nazwie, aby obywatelską energię rad
okręgów utrzymać na jak najniższym poziomie.
Czy warto było powoływać doraźną komisję, wypłacać dodatkowe diety, angażować
kilkunastu pracowników WKSiI, prowadzić spotkania konsultacyjne, aby po pół roku pracy
zaproponować radom okręgów nową możliwość opiniowania zaplanowanych w budżecie
miasta zamierzeń inwestycyjnych o charakterze lokalnym ? Przecież de facto taką możliwość
rady miały. To jest oczywiście wprowadzenie pewnej dobrej praktyki.
W imieniu klubu Czas mieszkańców wyrażam nadzieję, że pracująca jeszcze do końca
grudnia komisja doraźna ds. rad okręgów zechce faktycznie poszerzyć pole demokratycznej
partycypacji mieszkańców Torunia, dowartościowując w pełni rady okręgów.
Złożył poprawkę, aby w §2 dodać pkt 4 w ordynacji wyborczej o treści: wszyscy radni miasta
Torunia mogą brać udział w pracach komisji wyborczej w charakterze męża zaufania.
p. W. Klabun – przypomniał, że komisja została powołana na wniosek Konwentu Seniorów,
a nie klubu PiS. Czy to podoba się klubowi Czas Mieszkańców, czy nie, to zmiany zostały
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wprowadzone. Każdemu radnemu zależy, aby wszystkie rady okręgów w mieście zostały
powołane. Jeśli chodzi o poszerzenie, to przedmówca mówił, że pewne rzeczy są, ale ich nie
ma…(dalsza wypowiedź poza mikrofonem).
p. S. Kruszkowski – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu radnych Czas Gospodarzy.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. B. Jóźwiak – odniósł się do wypowiedzi radnego J. Gołębiewskiego.
Przypomniał, że komisja przyjęła określony sposób pracy. Wszyscy zgodzili się na
opracowanie w pierwszej kolejności nad ordynacją wyborczą, nad projektem uchwały, który
trzeba przyjąć, bo obliguje do tego czas. W listopadzie kończy się kadencja i trzeba ustalić
jasne reguły wyboru i powstawania nowych rad.
Komisja przedłużyła termin pracy do 31.12.br. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zapisy
wspomogły wybór rad okręgów i ile zostało ich wybranych.
Skrytykowana została możliwość udzielenia podpisu przez jednego mieszkańca wielu
kandydatom. Przyznał, że to jest dziwne, bo to jest znacząca liberalizacja. Wcześniej organ
pomocniczy miał trudniejsze warunki i możliwości niż radni miasta.
Była mowa o postulatach różnych środowisk, ale były to głównie środowiska związane
z Czasem Mieszkańców. Zaznaczył, że większość postulatów spłynęło od członków rad
okręgów. To były bieżące sprawy dotyczące opiniowania inwestycji o charakterze lokalnym
na ich terenie.
Dziwi krytyka zapisu odnoszącego się do osób niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że
kreowanie przepisów prawnych za pomocą uchwały i wpływanie na rzeczywistość jest fikcją.
Można postulować i wprowadzać zapisy, które będą zmierzały do dostosowania siedzib rad
okręgów do potrzeba osób niepełnosprawnych, ale uchwałą tego nie zaczaruje się.
Podkreślił, że zaprezentowany projekt uchwały wraz ze zmianami w historii rad okręgów
w mieście jest najdalej idący. Nigdy wcześniej nie było takich możliwości do funkcjonowania
rad okręgów.
Poprosił o protokół z sesji. Z wypowiedzi przedmówcy wynika, że na wszystkich etapach
pracy komisji jej przewodniczący B. Jóźwiak próbował utrzymać aktywność społeczną na jak
najniższym poziomie. Przyznał, że być może nadaje się to do skierowania do komisji etyki,
której nie ma, a może trzeba taką powołać.
p. J. Gołębiewski – wyjaśnił, że nie krytykował zapisu o umożliwieniu udzielenia poparcia
więcej niż jednemu kandydatowi do rady okręgu. Zgodził się, że to jest zapis w dobrą stronę.
Nie ma co się łudzić, że wpłynie to na konstytuowania się rad. To jest znikome ułatwienie.
Przyznał, że nie krytykuje zapisu odnośnie osób niepełnosprawnych, jednak jest to powielenie
faktu, że szkoły powinny być przystosowane…(dalsza część wypowiedzi poza mikrofonem).
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Poprawka radnego J. Gołębiewskiego. Wynik głosowania: 4 – 17 – 1. Poprawka nie
została przyjęta.
Uchwała według druku nr 454. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 422/16).
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Oświadczenie
p. M. Cichowicz – wskazał, że podjęta została decyzja o kształcie rad okręgów, które są na
terenie Torunia. Wyraził żal, że w czasach otwartości i deklarowanej przez wiele ugrupowań
krytyki dla działań pewnych ugrupowań, które uniemożliwiają kontrolę społeczną instytucji,
rada miasta nie jest w stanie wyjść poza podziały i nie poparła wniosku o mężach zaufania.
Kto jak nie radny powinien być osoba, która w sposób demokratyczny może wejść w miejsce
liczenia głosów. Wskazał, że pewnie będą praktyki oceniane w różny sposób, bo ciekawe, kto
wyrzuci radnego lub utrudni mu weryfikowanie takiego działania. Wyraził żal, że rada miasta
nie chciała podjąć takiego działania.
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz
nadania mu statutu – DRUK NR 536 - I i II CZYTANIE.
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz
nadania mu statutu – DRUK NR 537 - I i II CZYTANIE.
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń
oraz nadania mu statutu – DRUK NR 538 - I i II CZYTANIE.
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta
Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 539 - I i II CZYTANIE.
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz
nadania mu statutu – DRUK NR 540 - I i II CZYTANIE.
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 541 - I i II CZYTANIE.
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta
Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 542 - I i II CZYTANIE.
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta
Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 543 - I i II CZYTANIE.
XXIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 544 - I i II CZYTANIE.
XXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz
nadania mu statutu – DRUK NR 545 - I i II CZYTANIE.
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XXXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta
Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 546 - I i II CZYTANIE.
XXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką pomocniczą Gminy
Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 547 - I i II CZYTANIE.
XXXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą Gminy Miasta
Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 548 - I i II CZYTANIE.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy można uznać, że projekty uchwał już zostały przedstawione
i że odbyły się pytania i dyskusja w I i II czytaniu ?
Rada nie wyraziła sprzeciwu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 536. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 423/16).
Uchwała według druku nr 537. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 424/16).
Uchwała według druku nr 538. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 425/16).
Uchwała według druku nr 539. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 426/16).
Uchwała według druku nr 540. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 427/16).
Uchwała według druku nr 541. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 428/16).
Uchwała według druku nr 542. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 429/16).
Uchwała według druku nr 543. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 430/16).
Uchwała według druku nr 544. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 431/16).
Uchwała według druku nr 545. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 432/16).
Uchwała według druku nr 546. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 433/16).
Uchwała według druku nr 547. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 434/16).
Uchwała według druku nr 548. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 435/16).
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XXXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do rad
okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń oraz ustalenia ich terminów –
DRUK NR 549.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 549. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 436/16).
XXXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji wyborczej do
organizacji wyborów przedstawicieli do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy
Miasta Toruń oraz ustalenia jej regulaminu pracy – DRUK NR 550.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekty uchwał z autopoprawką. Zaproponował w imieniu
Konwentu Seniorów na członków komisji: doradcę prawnego rady M. Krystka jako
przewodniczącego komisji, dyrektora BRM. M. Wilińskiego jako wiceprzewodniczącego
i pracownika BRM B. Czerwonka jako sekretarza.
p. M. Czyżniewski – poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji.
p. W. Klabun – zgłosił kandydaturę radnego M. Jakubaszka, który wyraził zgodę na pracę
w komisji.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy musi być zgoda radnego na piśmie ?
p. M. Krystek – wyjaśnił, ze zgoda radnego musi być tak wyrażona, żeby była
przekonywująca. Najbardziej przekonywującą formą co do wyrażenia zgody jest forma
pisemna, natomiast nie wynika z żadnego przepisu, że ta zgoda musi być pisemna. Trzeba
przyjąć założenie, że przewodniczący klubu radnych jest na tyle wiarygodny, że skoro mówi,
że dany radny wyraził zgodę, to znaczy, że taką wyraził.
p. J. Beszczyński – zgłosił kandydaturę p. S. Leszczyńskiego.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 10 min. przerwy.
Po przerwie.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, jak to będzie wyglądało, jeśli radny będzie chciał wziąć udział
jako mąż zaufania w pracy komisji ? Czy jakiś przepis mówi, że nie można, bo nie ma
delegacji z uchwały ?
p. M. Krystek – odpowiedział, że jeśli nie ma zapisu o mężach zaufania w komisji, to
znaczy, że takowych nie ma. Jeśli radni nie mają zaufania do członków komisji, że są w stanie
przeprowadzić w wiarygodny sposób wybory, to należy wybrać osoby budzące zaufanie.
W poprzedniej kadencji nie było żadnych zastrzeżeń wobec komisji.
p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał radnego M. Cichowicza, dlaczego nie chciał być
pełnoprawnym członkiem komisji, a chce być mężem zaufania ?
p. M. Cichowicz – odpowiedział, że dużo łatwiej jest 25 osobowej radzie doprowadzić do
sytuacji, że przynajmniej na jakimś spotkaniu będą radni i będą mogli wspierać komisję.
Przyznał, że obowiązek uczestniczenia w ciągu miesiąca przez kilkadziesiąt godzin
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w spotkaniach jest dosyć trudny. Należy pamiętać, że to będą też intensywne prace związane
z budżetem. Wyraził przypuszczenie, że koalicja ma już wszystko uzgodnione z prezydentem,
ale budżet radni otrzymają 15 listopada i dopiero odtąd będą nad nim prace. Podał, że ze
środowiska Czasu Mieszkańców nie było żadnej osoby, która deklarowałaby chęć pracy w ten
sposób w pracach komisji. Chodziło o zrobienie rozwiązania, które byłoby dobre ze względu
na kontrolę obywatelską, ale nie dało się tego zrobić.
p. Ł. Walkusz – zapytał, czy można byłoby uzupełnić autopoprawkę o kwestię tożsamości ?
Jest zapis, że weryfikuje się za pomocą dowodu, zaświadczenia lub innego dokumentu.
Zaproponował, aby najpierw trzeba zweryfikować tożsamość takiej osoby i to można zrobić
na podstawie dokumentu ze zdjęciem, a jeśli ma nowy dowód bez adresu to okazuje
dokument stwierdzający, że jest tą osobą, typu rachunek, faktura itp.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy na podstawie faktury za prąd można sprawdzić tożsamość ?
p. M. Krystek – wypowiedź poza mikrofonem.
p. M. Czyżniewski – wyjaśnił, że kontekst autopoprawki był taki, żeby fakt zamieszkania
sprawdzić w sytuacji, gdy w nowym dowodzie nie ma adresu. Chodziło o to, żeby nie trzeba
chodzić do UMT z prośbą o zaświadczenie, ale z dowodem osobistym przynieść fakturę za
opłacanie mediów.
Stwierdził, ze pytanie radnego Ł. Walkusza było takie, żeby faktura za prąd nie była
dokumentem potwierdzającym tożsamość, a jedynie wraz z dowodem osobistym bez miejsca
zameldowania, potwierdzającym fakt zamieszkania.
p. Ł. Walkusz – stwierdził, że problem dotyczy nowych dowodów osobistych. Jeśli ma ktoś
stary dowód z wpisanym adresem zamieszkania, to nie ma problemu. Wskazał, że w zapisie
jest podane, że osoba przyjdzie z nowym dowodem lub innym dokumentem i wtedy na
podstawie rachunku nie da się stwierdzić tożsamości. Posiadacze nowych dowodów powinni
mieć też ze sobą dokument z adresem.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że gdyby być formalistą, to może okazać się, że nie tylko nie
przyjdzie 150 osób, ale nie przyjdzie 50 osób z fakturami i innymi dokumentami. Powinno się
weryfikować tożsamość.
Czy musi być zapis mówiący o dodatkowym potwierdzeniu zamieszkania jako obligatoryjne
dla wszystkich ?
p. S. Kruszkowski – zaproponował, aby wyborca przychodził z dokumentem stwierdzającym
tożsamość, czyli adres zamieszkania. Są osoby rozliczające się przez internet i czy wtedy
wydruk też będzie mógł być? To jest trochę dochodzenia do granic absurdu.
p. M. Cichowicz – wskazał, że są osoby nie mające prawa jazdy albo książeczki wojskowej.
Jaki dokument jeszcze musiałby być, żeby coś takiego wpisać ?
p. K. Wojtasik – zapytał, czy można byłoby zrobić tak, że osoby uczestniczące w wyborach
i wybierane mogłyby podpisać oświadczenie, że zamieszkują na danym terenie ?
p. M. Cichowicz – zapytał, czy fałszywe oświadczenie może być podstawą do unieważnienia
wyników wyborów ?
p. M. Krystek – zgodził się z radnym M. Cichowiczem, że najdalej idące uproszenie przy
weryfikowaniu uprawnień do głosowania danej osoby stwarza różne wątpliwości, podejrzenia
i zagrożenia. Najprostsze jest potwierdzenie jakimś dokumentem.
Dyskusja:
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p. M. Czyżniewski – ogłosił 5 min. przerwy.
Po przerwie.
p. M. Czyżniewski – zaproponował, aby w autopoprawce napisać następująco:
§11. Na zebraniu osoba wyznaczona przez komisję weryfikuje tożsamość i zamieszkiwanie
wyborcy na terenie okręgu na podstawie dokumentów potwierdzających ten fakt. W razie
wątpliwości co do zamieszkiwania na terenie okręgu komisja obecna na zebraniu podejmuje
uchwałę o dopuszczeniu…(…).
p. J. Gołębiewski – zapytał, co to oznacza praktycznie ten dokument ? Czy to oznacza, że
pozostano przy rachunkach ?
p. M. Czyżniewski – odpowiedział, że jeśli komisja będzie w stanie zweryfikować
jednocześnie tożsamość i fakt zamieszkiwania, to dokumentem jest również stosowne
oświadczenie.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 550 z autopoprawką. Wynik głosowania: 21 – 1 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 437/16).
XXXVI. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia) – godz. 14.00.
1. Zapytania:
radny S. Kruszkowski – zapytał, jak wygląda system rozłożenia małych koszy w mieście, bo
można odnieść wrażenie, że jest ich za mało.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny M. Cichowicz – zapytał:
1. W związku ze znalezieniem masowych grobów na terenie planowanego osiedla Glinki,
przy okazji budowy budynków TTBS-u zwracam się z następującymi pytaniami:
Jakie badania archeologiczne są planowane na tym obszarze?
Czy prace budowlane zostały wstrzymane do czasu zakończenia badań archeologicznych?
Jakie grunty sprzedała gmina podmiotom zewnętrznym, w celu realizacji budynków
mieszkalnych?
Jakie zamierza sprzedać?
Jak wygląda plan zagospodarowania tego obszaru?
Czy prace nad budową mediów dla tego obszaru również zostały wstrzymane?
2. Proszę o informację, jaki jest stan opracowania dokumentu analizującego bezpieczeństwo
ruchu drogowego w Toruniu. Plan ten miał być zakończony do września.
3. W związku z bezpłatnym użyczeniem działki nr 63 pod parkingi za Jordankami proszę
o informację:
Czy parking posiada pozwolenie na budowę, czy też inne formalne pozwolenie na
użytkowanie?
Czy jest to zgodne z planem miejscowym?
Na podstawie jakiej decyzji nastąpiło to użyczenie? Proszę o dołączenie decyzji.
Ile aut tam parkuje?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
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radny K. Wojtasik – zapytał:
Jak postępują prace budowy basenu przy szkole nr 26 dla osób niepełnosprawnych ?
Czy można poprawić komunikację do „Arkadii” poprzez chodniki i oświetlenie, które obecnie
utrudniają poruszanie się ?
Czy można przedłużyć godziny warsztatów terapii zajęciowej z godz. 14.30 do godz. 16-17 ?
Czy w Toruniu były przeprowadzane badania, ile jest w mieście osób niepełnosprawnych
i z jakim stopniem upośledzenia ?
Czy budynek przy ul. Buszczyńskich 11, który jest aktualnie nieużytkowany, może być
przeznaczony na warsztaty terapii zajęciowej ?
Odpowiedź została udzielona na sesji przez zastępcę prezydenta miasta.
p. Z. Fiderewicz – odpowiedział, że baseny przy ZS nr 26 i ZS nr 6 są projektowane. Była
deklaracja prezydenta, że ten problem zostanie rozwiązany. To są nietypowe baseny dla
uczniów niepełnosprawnych.
Co do godzin funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, to fundacja musi je regulować
i uzgadniać to z rodzicami.
W budynku przy ul. Buszczyńskich 11 funkcjonował ZS nr 26. Po jego wyprowadzeniu
zapadła decyzja i w trakcie realizacji jest projekt adaptacji budynku pod jego pierwotną
funkcję, czyli przedszkole. Obecnie trwa projektowanie, a w przyszłym roku ma być
adaptacja, żeby od 1 września w budynku była sprawowana opieka nad dziećmi 3-6 lat.
radny J. Gołębiewski – zapytał o umożliwienie bezpiecznego postoju łodzi w Toruniu.
W związku z niepełną odpowiedzią na moje zapytanie z poprzedniej sesji, ponawiam pytania,
na które nie otrzymałem odpowiedzi i dalej dopytuję w temacie funkcjonowania przystani
AZS oraz zgłaszam wnioski:
1. Po zacumowaniu łodzi typu Puck, ile miejsc cumowniczych pozostanie oddanych do
dyspozycji turystów, a ile do dyspozycji toruńskich armatorów stale cumujących w basenie?
Odp.: 10 łodzi typu Puck będzie stacjonować w przystani.
2. W przypadku większej ilości chętnych na postój stały niż wolnych miejsc, jaka procedura
będzie decydować o przydziale miejsca – losowanie, przetarg?
3. Czy bezpieczeństwo cumujących łodzi, zarówno gminnych, jak i prywatnych zostanie
zabezpieczone dozorem stróża lub ogrodzeniem basenu lub monitoringiem? Odp.: Zostanie
zainstalowany monitoring na pomostach.
a. Panie Prezydencie, zgadzam się, że ogrodzenie Przystani AZS, integralnej części Bulwaru
Filadelfijskiego jest sprawą trudną. Sugeruję jednak, aby monitoring, o którym wspomina Pan
w piśmie KPM.0003.253.2016 był wsparty dozorem stróża nocnego, który niewątpliwie
zostanie zatrudniony w Przystani AZS. Chodzi o to, aby obraz z kamer na pomostach był
przeglądany przez osobę znajdującą się fizycznie blisko od cumujących łodzi oraz o to, by
fizyczna obecność stróża była zauważalna co jakiś czas. Jest to normalna praktyka
w marinach na całym świecie i na pewno uczyni wizerunek Torunia bardziej przyjaznym
z punktu widzenia gości-wodniaków.
4. Czy przewiduje Pan podjęcie współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Toruniu celem przystosowania części powierzchni Portu Zimowego na potrzeby
cumowania łodzi rekreacyjnych? Odp.: Od 2014 r. nie było zainteresowania postojami
stałymi.
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a. Panie Prezydencie, oczywiście ruch turystyczny na wiślanym szlaku jest jeszcze niewielki
i nie jest wyłącznie spowodowany brakiem przyjaznej infrastruktury w Toruniu. Obecnie
jednak ta infrastruktura powstaje i należy zadbać o jej pełne wykorzystanie. Powstaje
nowoczesny budynek przystani. Powinien mu odpowiadać adekwatnie przygotowany basen
portowy. W chwili obecnej głębokość basenu przez większość sezonu turystycznego nie
pozwala na dopłynięcie do miejsc cumowniczych, a na pozostałej części basenu
manewrowanie utrudniają wodorosty. Dopiero po odpowiednim pogłębieniu basenu,
będziemy w stanie ustalić, jakie jest faktyczne zainteresowanie cumowaniem w Toruniu.
Postuluję, aby zlecił Pan analizę, czy ustawienie główek portu nie powoduje jego zamulania,
a także aby zlecił Pan pogłębienie portu na wiosnę 2017 r.
5. Czy w nowym budynku przystani AZS znajdą się pomieszczenia, które zostaną
udostępnione klubom żeglarskim, ewentualnie innym organizacjom wodniackim? Kiedy
należy spodziewać się ogłoszenia przetargów/naborów?
Odpowiedź została udzielona na sesji przez zastępcę prezydenta miasta.
p. Z. Fiderewicz – zapewnił, że budynek będzie nie tylko dla potrzeb wioślarzy AZS-u, ale
będzie przede wszystkim przeznaczony dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale też
dla osób korzystających i uprawiających sporty wodne na Wiśle.
2. Wnioski:
a) radny M. Rzymyszkiewicz – 5 wniosków,
b) radny M. Cichowicz – 2 wnioski,
c) radna M. Olszta - Bloch – 4 wnioski,
d) radny W. Klabun – 1 wniosek.
XXXVII. Informacje: Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XXXVIII. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXVIII sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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