Protokół z XXIX sesji
Rady Miasta Torunia
z 27 października 2016 roku
XXIX sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 27 października 2016 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXIX sesję Rady Miasta Torunia. Powitał radnych
i przybyłych gości z Getyngi z burmistrzem Rolfem - Georgem Koehlerem oraz przyjacielem
Torunia Joachimem Sterrem. Delegacja z Getyngi będzie przebywała w Toruniu do soboty.
Powitał przedstawicieli społecznego komitetu Solidarni – Toruń pamięta; posła A. Mężydło
i marszałka J. Wyrowińskiego. Powitał radnych sejmiku województwa W. Przybyszewskiego
i P. Przybylskiego oraz zastępcę komendanta miejskiego Policji Krzysztofa Lewandowskiego.
II. Przyjęcie protokołu z 29 sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady – w tym przedstawienie informacji na temat
oświadczeń majątkowych radnych.:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Do Biura Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty:
- 10 października br. odpis prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w sprawie odrzucenia skargi na bezczynność Rady Miasta Torunia,
- 26 października br. – skarga na uchwałę nr 355/16 Rady Miasta Torunia z 21 lipca 2016 roku
w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla obszaru miasta Torunia”;
2. Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zobowiązany
jestem przedstawić radzie gminy informację o:
- osobach, które nie założyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
- nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz
z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia;
- działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych
oświadczeniach majątkowych.
Uprzejmie informuję, że do Przewodniczącego Rady wpłynęły w ustawowym terminie tj. do
30 kwietnia 2016 roku wszystkie - 24 oświadczenia majątkowe Radnych za 2015 rok, według
stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, natomiast oświadczenie Przewodniczącego Rady zostało
złożone Wojewodzie, także w ustawowym terminie.
Wszystkie oświadczenia są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Torunia.
Zgodnie z art. 24 h ust. 3 i 6 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym pismem
z 16 maja br. przekazałem oświadczenia majątkowe Państwa Radnych urzędom skarbowym
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego pismem z 13 września br. poinformował o dokonaniu analizy
otrzymanych oświadczeń majątkowych, stwierdzając nieprawidłowości u Radnych:
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- Macieja Cichowicza – w części A pkt VIII inne dochody – wykazany dochód z tytułu umów
zleceń był inny od wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego oraz informacji
sporządzonej przez płatnika; w części A pkt 1 zasoby pieniężne – zauważono rozbieżność
pomiędzy kwotą wpisaną cyframi a kwotą wpisaną słownie;
- Jakuba Gołębiewskiego - w części A pkt VIII inne dochody – wpisano kwotę przychodu
zamiast kwoty dochodu z tytułu praw autorskich;
- Karola Wojtasika - w części A pkt VIII inne dochody – wysokość diety wykazana
w oświadczeniu majątkowym była inna od wysokości diet wynikających ze sporządzonej przez
płatnika informacji PIT – R1;
- Jana Ząbika – w części A pkt IX – składniki mienia ruchomego – wpisano samochód
dostawczy Mercedes VITO rok produkcji 2010, który został nabyty 3 marca 2016 r., natomiast
w oświadczeniu należy wykazać składniki majątku zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia roku
za który składane jest oświadczenie;
Naczelnik II Urzędu Skarbowego pismem z 26 września br. poinformował o dokonaniu analizy
otrzymanych oświadczeń majątkowych, stwierdzając nieprawidłowości u Radnej Sylwii
Kowalskiej – w części A pkt X – zobowiązania pieniężne – nie wykazano faktycznego stanu
zadłużenia na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Wszystkie uchybienia zostały przez Państwa Radnych skorygowane, a wyjaśnienia przekazane
do właściwego urzędu skarbowego.
Pismem z 13 września br. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu poinformował
o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta Torunia i Przewodniczącego
Rady Miasta Torunia – w oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości.
Ponadto 24 października br. Prezydent Miasta Torunia przedłożył Radzie informację
o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta przez osoby
zobowiązane w trybie ustawy o samorządzie gminnym.
3. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów radnych
zaplanowanych do końca bieżącego roku.
4. Harmonogram wyborów do rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń
został Państwu Radnym przesyłany drogę elektroniczną. Pierwsze wybory zaplanowano za
tydzień w czwartek, 3 listopada w Okręgu Nr 1 na Podgórzu. Lokal wyborczy zlokalizowany
będzie w Zespole Szkół Nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11.
IV. Informacje Prezydenta Miasta – w tym przedstawienie informacji na temat
oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta Torunia:
p. M. Zaleski – przedstawił informacje na temat oświadczeń majątkowych.
Na podstawie art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) przedkładam informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych
złożonych Prezydentowi Miasta Torunia przez osoby zobowiązane w trybie ustawy.
Przepis ten obliguje Prezydenta Miasta jako podmiot dokonujący analizy oświadczeń
majątkowych do przedstawienia Radzie Gminy w terminie do dnia 30 października każdego
roku informacji o:
1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz
z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
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3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych
oświadczeniach majątkowych.
W okresie od 16.10.2015 r. do 18.10.2016 r. przyjęto ogółem 277 oświadczeń majątkowych.
Zostały one złożone przez 243 osoby, wśród których znajdują się:
o
o
o
o
o

zastępcy prezydenta miasta,
skarbnik gminy,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi,
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.

Oświadczenia majątkowe złożono w związku z:
o
o
o
o

wymogiem corocznego składania oświadczenia w terminie do dnia 30 kwietnia,
powołaniem na stanowisko, powierzeniem stanowiska lub zatrudnieniem,
rozwiązaniem umowy o pracę,
udzieleniem lub cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu prezydenta miasta.

Stwierdza się, że we wszystkich złożonych oświadczeniach majątkowych udzielono
odpowiedzi na zawarte pytania, zgodnie z intencją ustawodawcy oraz wzorami formularzy
ogłoszonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych (Dz. U . z 2003 r. Nr 34, poz.282).
Dane zawarte w oświadczeniach nie budziły wątpliwości co do zgodności ze stanem
faktycznym. Analiza porównawcza kolejnych oświadczeń majątkowych przeprowadzona na
podstawie dostępnych dokumentów pozwala stwierdzić, że u żadnej osoby stan majątkowy nie
zwiększył się w stopniu nieadekwatnie większym, niż wynika to z dochodów pochodzących ze
źródeł wskazanych w oświadczeniach majątkowych, przy uwzględnieniu dochodu małżonka
pozostającego we wspólności majątkowej. W przypadku nie rozliczania się wspólnego
małżonków Zespół powołany do analizy oświadczeń majątkowych pozbawiony jest
możliwości weryfikacji zmiany stanu majątkowego osoby zobowiązanej. Pełna analiza
w takich przypadkach możliwa jest jedynie w urzędzie skarbowym, właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej. Urzędy skarbowe nie mają obowiązku
informowania Prezydenta Miasta Torunia o przypadkach przekazania oświadczeń
majątkowych do zbadania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.
W bieżącym roku do dnia sporządzenia wyników analizy, wpłynęły informacje o dokonanej
analizie oświadczeń majątkowych z I i II Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
W analizowanych przez te Urzędy Skarbowe oświadczeniach majątkowych nie zostały
stwierdzone nieprawidłowości.
Na podstawie art. 24 h ust.6. oraz 24 i. ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym, oświadczenia majątkowe (w jednym egzemplarzu) zostały przekazane do urzędów
skarbowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób zobowiązanych oraz
opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia na stronie:
www.um.torun.pl.
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W wyniku analizy oświadczeń majątkowych składanych do dnia 30 kwietnia 2016 roku,
przeprowadzonej przez Zespół u niżej wymienionych osób stwierdzono następujące
nieprawidłowości i uchybienia:
1. Gancarz Waldemar – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Toruniu – w cz.
A.II nie wykazano nieruchomości niezabudowanej oraz w cz. A. VIII niewłaściwie wpisano
dochód uzyskany z tytułu prowadzonej do dnia 5 lipca 2015 r. działalności gospodarczej;
2. Jasińska Aleksandra – Wydział Ewidencji i Rejestracji UMT – w cz. A.II.2 wykazano inną
niż w latach poprzednich powierzchnię zajmowanego mieszkania,
3. Krawiec Wiktor – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMT - w cz A.II nie
wykazano działek, pod domami mieszkalnymi (powierzchnia, wartość);
4. Łukaszewska Anna – Dyrektor Wydziału Edukacji UMT - w cz. A.X nie wskazano w jakiej
walucie zaciągnięte zostały wykazane zobowiązania;
5. Pszczółowska – Rudnicka Bożenna – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla
Miasta Torunia – w cz. B nie wykazano danych adresowych, części nieruchomości
wymienionych w cz. A.II,
6. Rozwadowski Piotr – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania – w cz. A.IX nie
została wymieniona marka oraz model łodzi motorowej nabytej w 2015 r.,
7. Rubnikowicz Marek – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu - w cz. A.X nie
wskazano banków, które udzieliły wykazanych kredytów,
8. Szulc Dorota – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 – w cz. A.10 nie wykazano
zobowiązania finansowego, zaciągniętego przez współmałżonka, objętego małżeńską
wspólnością majątkową.
Po otrzymaniu informacji, z wyników analizy oświadczeń majątkowych z pozostałych urzędów
skarbowych (I i II Urzędu Skarbowego w Toruniu i Urzędów Skarbowych w Aleksandrowie
Kujawskim i Inowrocławiu) osoby u których zostały wykazane nieprawidłowości, będą
zobligowane do złożenia wyjaśnień lub korekt oświadczeń majątkowych.
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:
ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
9 października br. Toruń włączył się w ogólnopolskie obchody XVI Dnia Papieskiego.
W dniach 6-9 października br. delegacja Torunia przebywała w słowackiej Czadcy na
obchodach 20-lecia partnerstwa naszych miast.
W dniach 18 - 21 października br. przedstawiciele Czadcy odwiedzili Toruń, prezentując swoje
miasto i jego kulturę. W składzie delegacji był m.in. primator Czadcy Milan Gura.
13 października br. w Muzeum Etnograficznym odbyły się wojewódzkie obchody Dnia
Edukacji Narodowej.
14 października br. w Dworze Artusa odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej,
podczas których wręczone zostały nagrody finansowe najlepszym toruńskim pedagogom.
16 października br. jubileusz 25-lecia istnienia świętował toruński zespół kameralny
Multicamerata.
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19 października br. jubileusz 25-lecia działalności obchodziła toruńska Fundacja Pomocy
Samotnym Matkom.
19 października br. odbyła się uroczysta inauguracja ogólnopolskiego „Roku Rzeki Wisły”,
który, zgodnie z decyzją Sejmu RP obchodzić będziemy w Polsce 2017 r.
Toruń, świętujący 550 rocznicę II Pokoju Toruńskiego (1466) został wybrany na miejsce
inauguracji tego ogólnopolskiego wydarzenia.
Kulminacja wydarzeń odbyła się 19 października br.:
- uroczysta sesja inaugurująca Rok Rzeki Wisły w Dworze Artusa (goście to m.in. dr Bruno
Platter, Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego),
- imprezy na Bulwarze Filadelfijskim: Regaty Ósemek Młodzików (BTW Bydgoszcz vs. AZS
UMK Toruń) oraz Regaty Ósemek Seniorów, w których o Puchar Prezydenta Miasta Torunia
wioślarze AZS UMK walczyli z RTV LOTTO BYDGOSTIA,
- przemarsz na Bulwar
- bitwa na Wiśle - wielkie ognisko –
- sesja popularnonaukowa w IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka.
W związku z inauguracją Roku Rzeki Wisły w Ratuszu Staromiejskim otwarto wystawę „550
rocznica II pokoju toruńskiego” (wystawiono m.in. oryginał dokumentu II pokoju toruńskiego),
zaś w Bibliotece Uniwersyteckiej prezentowane były świadectwa tradycji o II pokoju
toruńskim.
23 października br. odbyły się uroczystości upamiętniające wojenne ofiary toruńskiej Barbarki.
W uroczystości patriotycznej z okazji 77. rocznicy pierwszych straceń na Barbarce wzięli
udział przedstawiciele władz Miasta.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- od 7 października br. (do 25 listopada br.) trwa Forte Artus Festival,
- 12 października br. w CKK Jordanki Gala Najpiękniejszych Arii, w wykonaniu artystów
z Ukrainy,
- 14 października br. w CKK Jordanki koncert zespołu De Mono – symfonicznie,
- 14 – 22 października br. w Teatrze „Baj Pomorski” 23. Międzynarodowy Festiwal Teatrów
Lalek „SPOTKANIA”,
- 15 - 23 października br. w CKK Jordanki 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST,
- 26 października br. XII Festiwal Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich,
z koncertem galowym „Pejzaż Bez Ciebie – Osiecka”
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 11 października br. na Stadionie Miejskim mecz reprezentacji Polski z Irlandią Północną
w ramach pierwszej fazy kwalifikacji do Mistrzostw Europy U19 2017 w piłce nożnej,
- 12-13 października br. w Arenie Toruń jedno z większych wydarzeń poświęconych szeroko
pojętej branży dronów - DroneTech 1st World Meeting. W programie wydarzenia: wystawy,
prelekcje, targi i zawody bezzałogowców,
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- 16 października br. Barbarkowy Bieg Przełajowy 2016, na dystansach 5 i 10 km oraz
dziecięcym,
- 22-23 października br. na Motoarenie Java Cup 250CC (zawody dla młodych adeptów żużla),
- 23 października br. XXXIV Toruń Marathon, z udziałem ok. tysiąca uczestników. Biegi
odbyły się na dwóch dystansach: 10 km i 42,195 km
Ponadto
Trzecia edycja Copernicus Cup, która odbędzie się w Toruniu 10 lutego 2017 r. w Arenie
Toruń została włączona do cyklu najbardziej prestiżowych mityngów halowych IAAF Word
Indoor Tour, zimowego odpowiednika Diamentowej Ligii IAAF. Toruń jest pierwszym
miastem w Polsce, którego sportowa impreza halowa uzyskała takie miano.
Inne wydarzenia
Imprezy targowe i wystawiennicze:
- 8 - 9 października br. w Centrum Targowym „PARK” X Targi Motoryzacyjne MOTO-TOR,
- 20 - 21października br. w Centrum Targowym „PARK” XX edycja Targów
Konserwatorskich, którym towarzyszyła konferencja naukowa zorganizowana we współpracy
z Zakładem Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych UMK,
- 21 - 22 październik br. w Auli UMK 22. edycja konferencji "Expodent" dla lekarzy
stomatologów, techników dentystycznych i pielęgniarek
Inne:
- 7 - 9 października br. kolejna edycja akcji „Toruń za pół ceny”, do której przyłączyło się
prawie 200 toruńskich firm,
- 12 - 14 października br. w Ratuszu Staromiejskim 12. konferencja naukowo-techniczna
„Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”,
- 14 października br. w Ratuszu Staromiejskim nagrodzone zostały najpiękniej ukwiecone
miejsca w Toruniu w ramach tegorocznej edycji miejskiego konkursu „Toruń Ogrodem” oraz
„Toruń w kwiatach”,
- 17 - 21 października br. VII Toruńskie Dni Kariery „Pracownik na miarę XXI-go Wieku”,
z uroczystą inauguracją w CN „Młyn Wiedzy” na wystawie „Rzeka”
Ponadto
- 13 - 14 października br. Toruń, wspólnie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną
wystawiał swoje stoisko podczas targów turystycznych World Travel Show w Warsaw Expo w
Nadarzynie. Odebraliśmy tam również nagrodę dla CKK Jordanki, które uzyskało tytuł
Nowego Cudu Polski w ramach 6. Edycji Konkursu "7 Nowych Cudów Polski" National
Geographic Traveler Poland (o czym informowaliśmy Państwa Radnych na wrześniowej sesji
RMT)
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki ponownie zostało wysoko ocenione wśród
najlepszych budowli na świecie. Podczas UK Construction Week w Birmingham otrzymało ex aequo z projektem meksykańskim - nagrodę WAN, za najlepszą konstrukcję z betonu.
Nagroda przyznawana jest przez światowej sławy architektów odważnym i oryginalnym
projektom. W konkursie brało udział 25 projektów, m.in. z Japonii, Meksyku, Izraela i Chin.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.
międzynarodowych targów „Pol – Eco – System”:

odebrało trzy nagrody podczas

- za wysokie efekty ekologiczne (nagroda finansowa od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- edukację recyklingową oraz zbiórkę bioodpadów (nagrody w rankingach branżowych,
organizowanych pod patronatem wydawnictwa „Abrys”).
Toruńskie „Żywe Muzeum Piernika” otrzymało nagrodę w konkursie na najlepsze produkty
turystyczne w Polsce oraz gminy przyjazne turystyce, podczas Kongresu Turystyki Polskiej w
Świdnicy (organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polską Organizację
Turystyczną i Miasto Świdnica).
Kapituła konkursu doceniła pomysł, dynamiczny rozwój oraz dostosowanie muzeum do
najnowszych trendów w turystyce.
Prezydent Miasta Torunia został uhonorowany nagrodą ORŁA tygodnika WPROST,
w kategorii „Samorządowiec”, w pierwszej edycji tego konkursu. ORŁY to nagrody dla firm,
samorządów oraz wybitnych osobowości wszystkich regionów Polski. Laureaci doceniani są
za szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Gala wręczenia nagród odbyła
się 18 października br. w hotelu Bulwar.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
24 października br. w Dworze Artusa odbyło się XIII Toruńskie Forum Organizacji
Pozarządowych
INWESTYCJE
1. Modernizacja i rozbudowa przystani AZS-u – zaawansowanie prawie 80%.
2. Zespół Usług Społecznych – zaawansowanie 2/3.
3. Przebudowa ul. Starotoruńskiej – zaawansowanie 2/3.
4. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej – inwestycja wystartowała, jest podpisana umowa,
ustalono sposób realizacji, miasto czeka na decyzje odnośnie wsparcie unijnego.
5. Budowa ulic na Jarze – nowych fragmentów układu komunikacyjnego; kontynuacja
ul. Watzenrodego, Strobanda i cała ul. Hubego.
6. Szosa Chełmińska od trasy średnicowej do ul. Polnej – postępowanie przetargowe jest
w trakcie – jest możliwość podpisania umowy w br.
7. Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od fortu VII do Szosy Chełmińskiej – jest podobne
oczekiwanie.
8. Teren osiedla Na Skarpie w sektorze Maciej – po perturbacjach związanych
z wykonawstwem zakończono prace przez kolejnego wykonawcę.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 24.11.2016 r
W dniach od 26 do 28 października z roboczą wizytą w Toruniu przebywa delegacja
z Getyngi. Grupie przewodniczy Nadburmistrz Rolf-Georg Koelher. Celem wizyty jest
przygotowanie obchodów jubileuszu 40-lecia współpracy partnerskiej. Rocznica ta przypada
w 2018 roku.
2. W niedzielę, 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych w godzinach od 9.00 do 15.00 po
raz 14. Urząd Miasta i Towarzystwo Miłośników Torunia organizują kwestę na cmentarzu
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św. Jerzego, z której dochód jest przeznaczony na renowację zabytkowych nagrobków.
W tym roku postanowiono, wspólnie z ToMiTo oraz Instytutem Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa UMK przeznaczyć zebrane środki na odrestaurowanie kwatery zbiorowej
Rodziny Araczewskich. Rodzina ta reprezentowała środowisko toruńskich przedsiębiorców
i rzemieślników okresu zaborów i dwudziestolecia międzywojennego.
W ubiegłym roku zebrano 15.176,00 zł na renowację nagrobka Adolfa Legiejko – działacza
społecznego i niepodległościowego Kresów Wschodnich, uczestnika walk o granice Drugiej
Rzeczypospolitej, sędziego Sądu Okręgowego w Wilnie oraz członka Sądu Honorowego
w Kole Wileńskim Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów.
Kontynuowano również prace restauracyjne przy nagrobku Familii Raapke.
3. W dzień zaduszny 2 listopada o godzinie 19.00 wspomnienie muzyczne w wykonaniu Los
Angeles Trio przy udziale Juliana Jacksona – koncert ten odbędzie się w Domu Muz przy
ul. Podmurnej 1/3. Koncert pod nazwą Zaduszki Jazzowe.
4. W dniach 2-4 listopada w Toruniu przebywać będzie delegacja z Angers. W czwartek
3 listopada o godzinie 12.00 Zastępca Mera Angers wraz z Prezydentem Miasta Torunia
odsłonią na budynku Urzędu Miasta, tablicę symbolizującą partnerstwo między obydwoma
miastami.
5. W czwartek 3 listopada od godziny 9.00 w Dworze Artusa, Biuro Toruńskiego Centrum
Miasta, organizuje spotkanie użytkowników Zespołu Staromiejskiego podsumowujące
tegoroczny sezon turystyczny. W programie spotkania dyskusja między innymi na temat
bezpieczeństwa i porządku, organizacji ruchu drogowego, estetyki i funkcjonalności
przestrzeni.
6. W czwartek 3 listopada o godzinie 17.00 w Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych
odbędzie się uroczysty koncert z okazji 95-lecia istnienia szkoły muzycznej w naszym mieście.
7. Od czwartku 3 listopada do wtorku 29 listopada Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UMT
we współpracy ze Strażą Miejską oraz ratownikami medycznymi organizuje cykl szkoleń
dotyczący pierwszej pomocy dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobków. Spotkania te
będą się odbywać w toruńskich żłobkach publicznych i niepublicznych. Zgłoszenia przyjmuje
Wydział Zdrowia, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
8. W czwartek 3 listopada rozpocznie się IV Edycja Festiwalu Sztuki Faktu. Mottem
tegorocznej edycji festiwalu są Społeczeństwa buntu - drogi do wolności, związane
z okrągłymi rocznicami Poznania ’56, Budapesztu’56, polskiego Października i rocznicy
powstania KOR (1976). Organizatorzy przewidują m.in. konkurs na reportaż telewizyjny,
pokazy filmów konkursowych, pokazy filmów fabularnych opartych na faktach, cykl
„Spotkanie z mistrzem”, spotkania z zespołami reporterskimi w ramach Nocy Reporterów oraz
otwarte spotkania z gwiazdami TVP.
9. W dniach 4-6 listopada trzeci rok działalności świętować będzie Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy. Dla odwiedzających w programie przewidziano między innymi bezpłatne
pokazy laserowe, gry z wykorzystaniem laserów, przeprowadzane na fasadzie budynku
Centrum, wieczorne zwiedzanie wystaw - odpłatne. 5 listopada i 6 listopada w ramach biletów
pokaz naukowy „Paradoks kromki z masłem”, warsztaty malowania światłem i wiele innych
atrakcji.
10. W poniedziałek 7 listopada o godzinie 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury, odbędzie
się Konferencja inaugurująca Program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, pod nazwą „Falochron dla młodzieży
Torunia”.
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11. W środę 9 listopada Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku i Centrum Kultury Dwór Artusa zapraszają na XXVI sesję naukową poświęconą
„Cichociemnym – Historiom bohaterów”. Gościem honorowym sesji będzie kpt. Aleksander
Tarnawski.
12. Program obchodów 98. rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada (piątek),
przedstawia się następująco:
11.15 – złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod obeliskiem ku czci poległych
w latach 1918-1921
11.40 – złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera,
12.00 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym,
13.00 – przemarsz ulicami starego miasta pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego,
13.30 – uroczystość patriotyczna pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, na
pl. Rapackiego połączona ze złożeniem wiązanek kwiatów,
14.30 – otwarcie plenerowej wystawy „11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości”,
popisy w wykonaniu Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pokaz
sprzętu wojskowego przygotowany przez CSAiU,
14.15-16.00 – w tych godzinach ulicami Torunia będzie jeździł zabytkowy tramwaj,
korzystając z tego środka komunikacji będzie można wysłuchać i pośpiewać pieśni
patriotyczne,
19.00 – Raduj się serce. Koncert z okazji Święta Niepodległości – Wybitni polscy artyści
(Włodzimierz Korcz, Alicja Majewska, Hanna Śleszyńska, Zbigniew Wodecki, Piotr
Gąsowski, Dorota Osińska, Tomasz Steciuk, Artur Andrus – prowadzenie) wykonają
najsłynniejsze i najpiękniejsze pieśni niepodległościowe i patriotyczne. Koncert jest biletowany
i odbywać się będzie w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.
13. W niedzielę 13 listopada w godzinach od 16.00 do 18.00 w Ruinach Zamku Krzyżackiego
odbędzie się Inscenizacja historyczna – Narodowe Święto Niepodległości. W lekki i przystępny
sposób zostanie pokazany udział Torunia w wydarzeniach związanych z odzyskaniem
suwerenności.
14. We wtorek 15 listopada odbędzie się Festiwal Pamięci Barbarka ’39. Wydarzenie będzie
podzielone na dwie części - plenerową w Osadzie Leśnej na Barbarce i część artystyczną
w Dworze Artusa.
15. W czwartek 17 listopada w Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych wręczone zostaną
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla zdolnych uczniów toruńskich szkół. O godzinie 16.00
stypendia otrzymają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast o godzinie 18.00
wręczone zostaną stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych.
16. W sobotę 19 listopada o godzinie 10.30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego po
raz 22. odbędą się Colloquia Torunensia - wspólne przedsięwzięcie Miasta, Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Towarzystwa Naukowego. Tegoroczny temat
debaty to: „Przestrzeń sumienia w relacjach publicznych”.
17. W sobotę 19 listopada o godzinie 18.00 swój pierwszy rok działalności będzie obchodzić
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. Z tej okazji przygotowano koncert znakomitego
ukraińskiego zespołu 5’NIZZA.
18. W środę, 23 listopada, o godzinie 18.00, w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży
już po raz IV odbędzie się gala wręczenia nagród Mecenasom Toruńskiego Sportu.
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19. W piątek, 25 listopada o godzinie 14.00 parom małżeńskim zostaną wręczone medale
Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 28 - druków
o numerach: 518, 587, 588, 589, 590.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Porządek obrad został zmieniony.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Komitetu Obrony
Robotników – DRUK NR 552.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 1.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 552. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 438/16).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo ks. bp. Adolfa
Szelążka – DRUK NR 484.
p. K. Żejmo – Wysocka – przedstawiła projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 509. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 439/16).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Sztuki
Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu – DRUK NR 78 - I i II CZYTANIE.
p. Z. Derkowski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 2.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy zmiana wprowadzana do statutu będzie skutkować tym,
że w przyszłości też należałoby zmienić statut, żeby do rady programowej weszły osoby, które
nie są związane z instytucjami ?
p. Z. Derkowski – wyjaśnił, że generalnie umowa tego nie przewiduje. Regulamin rady
programowej przewiduje, że w jej skład wchodzą tylko partnerzy, którzy są
współorganizatorami instytucji. Zapewnił, że dyrektor CSW często korzysta z opinii
środowiska UMK, ponadto bardzo często partnerzy zgłaszają profesorów z uniwersytetu.
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Poinformował, że dotychczas marszałek województwa i prezydent delegowali ludzi z Wydziału
Sztuk Pięknych UMK, więc nie ma żadnego zagrożenia.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 78. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 440/16).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 565.
p. R. Popławski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 3.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 565. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 441/16).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zarządu Dróg
w Toruniu – DRUK NR 566.
p. R. Popławski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 4.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 566. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 442/16).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Toruniu – DRUK NR 567.
p. R. Popławski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 5.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 567. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 443/16).
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XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Toruniu – DRUK NR 568.
p. R. Popławski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 6.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 568. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 444/16).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Straży Miejskiej
w Toruniu – DRUK NR 569.
p. R. Popławski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiOŚ – zał. nr 7.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 568. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 444/16).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży działek dzierżawionych
i zagospodarowanych przez mieszkańców osiedla Winnica II w Toruniu - DRUK NR 514.
p. J. Pietruszewski – przedstawił projekt uchwały w imieniu wnioskodawców. Zaznaczył, że,
to co się dzieje aktualnie z działaniami miasta wobec mieszkańców Winnicy można nazwać
bandytyzmem.
p. M. Czyżniewski – przeczytał merytoryczne uzasadnienie negatywnej opinii wyrażonej
w komisji.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 8.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał przewodniczącego rady, czy ta opinia jest w materiałach na sesję
dla radnych ?
Zapytał prezydenta czy można najpierw rozstrzygnąć sprawy własnościowe, a dopiero po nich
przystąpić do sporządzenia mpzp ?
p. M. Czyżniewski – wyjaśnił, że ta opinia została przedstawiona na posiedzeniu przez
przewodniczącego.
p. M. Zaleski – odpowiedział, że nie, bo to byłoby działanie przedwczesne, powodujące, że
prace planistyczne albo uległyby istotnemu skomplikowaniu, albo byłyby bezzasadne.
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Zwrócił uwagę, że wśród osób składających wnioski przez przedstawiciela wnioskodawców są
też takie, gdzie znajdują się nieruchomości będące w strefie ochronnej przy nowym moście,
a które tam nie powinny być. Strefa ochronna jest po 150 m od osi mostu w lewo i prawo.
Stwierdził, że nieznajomość przedmiotu sprawy jest duża wśród osób, które dzierżawią grunty
na Winnicy.
Przypomniał, że nie będzie możliwości działania z automatu, bo procedura przewiduje dyskusję
i wnioski. Przewidywana jest też procedura odwoławcza.
Zwrócił uwagę, że wspomniany obszar jest inny niż był wtedy, gdy w 2001 r. był uchwalany
mpzp.
Poprosił, aby niezależnie od wieku, pozycji i statusu w sali sesyjnej nie używać słów, które są
niegodne i określać osoby, które zajmują się tą problematyką w sposób uwłaczający. Używanie
określenia „bandytyzm” nie powinno mieć miejsca.
p. J. Pietruszewski – przeprosił wszystkich obecnych za użycie takiego określenia.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy działanie zaproponowane przez autorów wniosku dotyczące
uregulowania spraw własnościowych jest możliwe, i czy prawo nie zabrania takiego
rozstrzygnięcia ?
p. M. Zaleski – przyznał, że wg aktualnego stanu prawnego nie ma zakazu działań związanych
ze zbywaniem nieruchomości za zgodą organu stanowiącego gminy. Zaznaczył, że obowiązuje
racjonalna gospodarka nieruchomościami. Jeśli przedmówca sugeruje, że można byłoby
podejmować decyzje nieracjonalne, zmierzające do utrwalania jakiegoś zakresu władztwa nad
nieruchomościami, aby następnie przystąpić np. w związku ze zmianą mpzp do odkupienia
sprzedanych nieruchomości, to sugestia byłaby zbyt daleko idąca.
p. M. Cichowicz – poprosił, żeby dla podtrzymania powagi sali nie używać insynuacji, które
nie miały miejsca.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – poprosił o 15 min. przerwy dla klubu Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. S. Kowalska – zwróciła uwagę, że cytując słowa prezydenta „sumienie to coś więcej niż
polityka” radni klubu Czas Mieszkańców mają świadomość historycznych uwarunkowań
osiedla Winnica. Z racjonalnego punktu widzenia powinien zwyciężyć głos, że najważniejsze
są dochody gminy. Ale nie należy zapominać, że są jeszcze ludzie, emocje, ich życie
i marzenia.
p. Ł. Płaza – radca prawny wnioskodawców – zaznaczył, że mieszkańcy nie chcą głębokiego
konfliktu z miastem. Zwrócił się z prośbą do prezydenta, żeby potwierdził chęć prowadzenia
konsultacji z mieszkańcami i spotkań odnośnie przyszłości Winnicy i wskazał, w jaki sposób
część mieszkańców będzie mogła nabyć działki w przyszłości, nawet po zmianie mpzp.
p. M. Zaleski – potwierdził, że zamierzeniem i założeniem działań, które mogą być
podejmowane z woli RMT przez administrację samorządową zarówno w postępowaniu
dotyczącym mpzp jak i w postępowaniu dotyczącym ustaleń co do własności, jest szukanie
rozwiązań kompromisowych. Jednocześnie podkreślił, że zbywanie nieruchomości przed
pracami planistycznymi byłoby nieroztropne. Zaznaczył, że procedura powstawania planu
miejscowego ma wpisane całe spektrum konsultacji i ustaleń. Urząd przygotowuje się do tego.
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Są poszukiwane informacje odnośnie danych i o nakładach poniesionych przez osoby fizyczne
na nieruchomość gminy. To wszystko jest procedowane i ustalenia są przed poszczególnymi
dzierżawcami i urzędem. Zaznaczył, że w stosunku do osób korzystających z terenu niezgodnie
z umową albo z prawem, jest obowiązek poszukiwania właściwych rozwiązań.
p. Ł. Płaza – zapytał, czy mieszkańcy nie zostaną postawieni przed faktem, że dyskusja na
temat władztwa będzie sprawą formalną? Jeśli można liczyć na szczere konsultacje społeczne,
to wnioskodawcy są skłonni otworzyć drogę ku temu poprzez cofnięcie projektu uchwały.
Potwierdził, że jeśli będzie można potraktować decyzję prezydenta jako swoiste przyrzeczenie
publiczne, że można liczyć na rozmowy, to wnioskodawcy nie chcą zaogniać konfliktu.
p. M. Czyżniewski – przypomniał, że podczas wszelkich prac związanych z omawianiem
kwestii Winnicy pojawiało się stanowisko, że mieszkańcy będą bardzo istotną częścią procedur
związanych z przygotowywaniem mpzp.
p. M. Zaleski – dodał, że uwarunkowanie dotyczące miejscowego planu zawiera w sobie część
konsultacyjną i o tym była mowa, a nie po to, żeby zbyt szeroko krąg wypowiedzi był
zatoczony.
Zapytał doradcę prawnego rady miasta, czy jest możliwość wycofania projektu uchwały, który
jest projektem podpisanym przez określoną liczbą mieszkańców, bo pewnie wszyscy
zainteresowani powinni podjąć taką decyzję, a nie tylko pełnomocnik.
p. M. Krystek – wyjaśnił, że skoro z kart wynika, kogo mieszkańcy upoważnili do
reprezentowania, to w takim wypadku osoba upoważniona jest do przedstawienia projektu
uchwały.
p. M. Czyżniewski – dodał, że wynik głosowania w komisji nie wynikał z lekceważenia
potrzeb i oczekiwań wnioskodawców. Negatywny rezultat wynika z kolejności postępowania,
jaka została przyjęta i ze zgody, że w pierwszej kolejności powinna być załatwiona sprawa
planu. Przypomniał, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z uprawnień odnośnie tworzenia
planu, a wysłuchanie nie będzie tylko formalnością.
Wyraził nadzieję, że niezależnie od wyniku głosowania mieszkańcy osiedla Winnica nie wrócą
w poczuciu klęski albo tego, że ktoś próbuje usunąć mieszkańców z domów, bo nie temu służy
plan.
Zaznaczył, że wnioskodawcom udało się stworzyć inicjatywę społeczną, co jest sporadyczne
w bardzo zindywidualizowanym społeczeństwie. Przedstawiony został prawny sposób
rozwiązania problemu, co jest bardziej wartościowe i zasługuje na uznanie niż protesty
i eskalowanie konfliktów.
p. M. Krystek – wskazał, że z list nie wynika, że mieszkańcy upoważnili p. Pietruszewskiego
do prezentowania i wycofania projektu uchwały.
p. Ł. Płaza – zwrócił uwagę, że p. Pietruszewski jest umieszczony na listach, więc jest osobą
upoważnioną do cofnięcia wniosku. Jeśli zostanie uznane, że z przyczyn formalnych wniosek
nie może być cofnięty przez mieszkańców, to poprosił, aby było odnotowane, że była wola
cofnięcia wniosku i przystąpienia do dalszych rozmów z miastem.
p. M. Cichowicz – wyraził zdumienie, bo od jakiegoś czasu są rozmowy i zaprasza się
p. Pietruszewskiego, który występuje w roli pełnomocnika i jest dopuszczony do
prezentowania. Nikt nigdy nie pytał go, czy jest podpisany. W związku z tym, czym rada
zajmuje się od wielu godzin, gdy jest mowa o Winnicy? Czy wolą jest dojście do zwarcia
i przeprowadzenia głosowania ? Zachęcił wnioskodawców do złożenia wniosku formalnego,
który rada przegłosuje i będzie rozstrzygnięty przez organ nadzorczy, a później będzie mógł
przewodniczący iść dalej i poddać pod głosowanie ten wniosek. Wyraził zaskoczenie, że
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z jednej strony mówi się, że upoważnia się człowieka, a później od strony formalnej szuka się
paragrafu 22.
p. M. Czyżniewski – zaznaczył, że czym innym są dyskusje i rozmowy, a nawet możliwość
przedstawienia projektu, a czym innym jest ścisłe trzymanie się litery prawa, czego
przedmówca w tej radzie bardzo przestrzega i skrupulatnie pilnuje. Jeśli przepisy nie pozwalają
wycofać wniosku z przyczyn formalnych, to trzeba się nad prawem pochylić z szacunkiem.
p. M. Krystek – wskazał, że p. Pietruszewski jest jednym z kilkuset wnioskodawców i każdy
z wnioskodawców miałby prawo zabrać głos, ale dopuszczany jest jeden wnioskodawca, stąd
wnioskodawca był dopuszczany do zabierania głosu.
p. J. Pietruszewski – złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z porządku
obrad.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy rada powinna postąpić jak wcześniej mówił doradca prawny
rady?
p. M. Krystek – wypowiedź poza mikrofonem.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę 5 min. Poprosił o spotkanie Konwent Seniorów.
Po przerwie.
p. J. Beszczyński – poprosił 10 min. przerwy na spotkanie koalicji.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. M. Cichowicz – złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do wnioskodawców.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy ktoś ma głos przeciwny ?
p. J. Beszczyński – wyraził głos przeciwny.
GŁOSOWANIE:
Wniosek formalny radnego M. Cichowicza. Wynik głosowania: 5 – 16 – 1. Wniosek został
odrzucony.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 514. Wynik głosowania: 3 – 19 – 1. Uchwała została odrzucona.
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Włocławskiej
w Toruniu – DRUK NR 571 - 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 3 do projektu uchwały.
Opinie:
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KRSMiGP – zał. nr 9.
I czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy miejscowe plany regulują również kwestie retencjonowania
wody i czy omawiany plan zajmuje się tym ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że wpisuje się, że zaopatrzenie w wodę będzie z miejskiej sieci,
natomiast w zakresie odprowadzenia ścieków wpisuje się, że wody deszczowe odprowadza się
do kanalizacji zgodnie z odrębnymi przepisami. Plan dopuszcza retencjonowanie wody
i późniejsze wykorzystanie do celów użytkowych, czyli odprowadzenie do gruntu, po
uprzednim podczyszczeniu.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy w ramach koncesji do prowadzenia działalności jest potrzebna
decyzja środowiskowa ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że na żadną z działalności w tamtym terenie nie była wydawana
decyzja środowiskowa. Taka decyzja jest wymagana przy przedsięwzięciach mogących
potencjalnie oddziaływać na środowisko.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 571. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 446/16).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Województwem Kuj.Pom. w celu wspólnego aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – DRUK NR 562.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 10.
KB – zał. nr 11.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wyraził zadowolenie, że mimo braku współpracy pomiędzy Bydgoszczą
a Toruniem w projekcie uczestniczą wszystkie miasta prezydenckie i okazuje się, że w tak
ważnym działaniu, jakim jest wspólne zapraszanie inwestorów do Torunia i województwa jako
całości, miasto jest w stanie porozumieć się i stanąć ponad podziałami politycznymi
i uprzedzeniami. Wyraził nadzieję, że projekt odniesie sukces i będzie napływ inwestorów do
Torunia, czy do innych miast, co będzie korzystne.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 562. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 447/16).
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XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 561.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 12.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy podwyższenie kapitału Towarzystwa będzie wiązało się
z inwestycją osiedla na Glinkach ?
p. E. Kossakowska – potwierdziła, że tak.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wyraził ubolewanie, że ten projekt uchwały jest przed informacjami na
temat osiedla na Glinkach, bo jest dużo wątpliwości. Podjęcie decyzji w sprawie omawianego
projektu odbywa się trochę w ciemno. Przypomniał, że na Komisji Budżetu było powiedziane,
że trzeba procedować projekt, bo nie ma czasu i nie ma środków na zapłatę wykonawcom.
Szkoda, że takie rzeczy są w takiej kolejności.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 561. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 448/16).
XVIII. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041
– DRUK NR 533.
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 – DRUK NR 534 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
Opinie:
KB – zał. nr 13, 19.
KGKISiG – zał. nr 14, 20.
KPSIZ oraz KiP – zał. nr 15, 21.
KOSiT – zał. nr 16, 22.
KRSMiGP – zał. nr 17, 23.
KBiOŚ – zał. nr 18, 24.
I czytanie
Pytania:
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p. M. Cichowicz – poprosił o podanie więcej szczegółów na temat koncertu sylwestrowego.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wyjaśniła, że rozmowy z TVP 2 nadal trwają. Nie ma
jeszcze ustalonej lokalizacji, ale rozpatrywane były 3 miejsca. Przyznała, że nie ma też
ustalonego dokładnie czasu antenowego, jaki miasto dostanie. Na pewno będzie to czas
w godzinach 19-2 w nocy. Przed koncertem i w trakcie będą elementy promujące Toruń, bo to
nie będzie tylko scena, ale będą też migawki z najciekawszymi ujęciami Torunia.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy wydając dodatkowo 800 tys. zł można przewidzieć
korzyści dla Torunia w zakresie promocji ?
Czy tego typu działania mają realne odniesienia dla zysków, które miasto może czerpać ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przyznała, że najlepiej byłoby to zaprezentować, gdyby
było konkretne miejsce w budżecie po stronie dochodów. Są specjaliści, którzy wyliczają
ekwiwalent reklamowy, opierając się o ilość czasu antenowego, ilość publikacji medialnych.
Z wyliczeń specjalistów wynika, że byłoby to więcej niż 1,6 mln zł.
Zwróciła uwagę, że w budżecie bieżącego roku nic złego nie dzieje się, bo są zapewniane
pieniądze na oświatę i nie dzieje się to kosztem deficytu, bo są oszczędności. Jest wpisane 200
mln zł na pomoc społeczną w budżecie, na utrzymanie oświaty 310 mln zł, na promocję jest
4, 5 mln zł. Jeśli radni wyrażą zgodę, to będzie 6, 1 mln zł.
p. S. Kruszkowski – zapytał, jakie są przewidziane lokalizacje dla imprezy sylwestrowej ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – zaproponowała, aby zaprosić p. E. Banaszczuk – Kisiel –
dyrektorkę Wydziału Promocji – gdy będą szczegółowe pytania w tej sprawie. Były rozważane
bulwary, Motoarena i przestrzeń starego miasta.
p. M. Zaleski – poinformował, że p. E. Banaszczuk – Kisiel jest z delegacją z Getyngi.
Przypomniał, że już od lat przyjęło się, że są 3 koncerty sylwestrowo – noworoczne tj. w TVN,
Polsacie i TVP. Kiedy pojawiała się szansa, że jeden z koncertów może trafić do Torunia, to
zostały podjęte negocjacje z TVP. Poinformował, że w pierwszej kolejności padła propozycja
lokalizacji w zespole staromiejskim, ale ze względu na rozmach imprezy to miejsce nie może
być brane pod uwagę. Pozostałe lokalizacje to Bulwar Filadelfijski, ale to jest środek zimy i to
miejsce byłoby świetne, gdyby to była pora letnia. Kolejna lokalizacja to plac na zapleczu CKK
Jordanki między CSW a CKK. Plac pojemnościowo wystarczający, ale może też trochę za
mały, jednak wyłączenia z ruchu na sąsiednich ulicach mogłyby nastąpić, więc teren jest
rozpatrywany. Trzecie miejsce to Motoarena.
Zapewnił, że Toruń może mieć z tego ekwiwalent promocyjny, reklamowy i informacyjny. To
są wydarzenia oglądane przez miliony osób w Polsce. Ekwiwalent zawsze przekracza nakłady
poniesione. Podkreślił, że nakłady innych miast to nie jest 1, 6 mln zł, ale to są liczby idące na
poziomie kilku milionów złotych. To jest też dobra zabawa dla osób nie biorących udziału
w innych przedsięwzięciach. Szacuje się, że 1/3 mieszkańców bierze udział w jakiś formach
sylwestrowych, a reszta spędza go w domu i jest szansa na wyciągnięcie osób na takie
wydarzenia.
Zwrócił uwagę, że poza wspomnianymi pieniędzmi byłyby też działania ze strony miasta
wykonywane poza kwotami pieniężnymi, czyli kwestia bezpieczeństwa, wyznaczenia miejsc
parkingowych. Jeśli będzie zgoda rady na zapisanie kwoty 1,6 mln zł na Sylwestra, to 24.11.
br. będzie prośba do rady o podjęcie uchwały o bezpłatnych przejazdach komunikacją
publiczną, aby sprawnie dowiozła uczestników na takie wydarzenia.
Przypomniał, że co do lokowania produktu miejskiego to był udany serial „Lekarze”.
Zaznaczył, że nad takimi rozwiązaniami pracuje się z rocznym lub półtorarocznym
wyprzedzeniem. W tej chwili jest jedno zobowiązanie co do lokowania produktu, czyli film
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fabularyzowany „Habit i zbroja”. W ramach środków na promocję miasta będzie można w tym
uczestniczyć, kwota to ok. 350 tys. zł na lokowanie produktu.
Zauważył, że w filmach i serialach tv jest ogromna ilość lokowanych produktów, w tym
produkty dotyczące wartości miasta, powiatu lub województwa. Naturalnym jest szukanie tej
formy promocji i zachęcania do aktywnego udziału.
Podał, że na koncercie „Pejzaż bez Ciebie” było widać, jak była mocna promocja Torunia,
a szczególnie CKK Jordanki.
Zachęcił do wyrażenia zgody na przekazanie środków w budżecie i dokonania odpowiedniego
zapisu w WPF.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jakie koszty do tej pory ponosił Wrocław lub inne miasta na
organizację takich imprez ?
p. M. Zaleski – przyznał, że nie wszystko pamięta, ale z przekazu medialnego wynika, że to
była kwota znaczenie wyższa. To mógł być rząd wielkości 3-5 mln zł.
Przypomniał, że rozmiar aktywności finansowej miasta zależy też od wielkości miasta, jego
budżetu itp. W przypadku Wrocławia aktywność finansowa mogła być większa, natomiast
w przypadku Torunia wzrasta aktywność podmiotów komercyjnych, które będą kupowały
reklamę.
Dyskusja:
p. W. Klabun – wyraził uznanie dla prezydenta, skarbnika i urzędników, którzy odpowiadają
za sprawne wykonanie budżetu. Pojawiające się oszczędności można wykorzystać na cenne
inicjatywy. Podkreślił, że trafienie do elitarnego grona 3 miast, które co roku organizują zabawy
sylwestrowe, jest bardzo dobrym pomysłem.
Wyraził zadowolenie z oszczędności, bo dotąd najtaniej udawało się miastom organizować
imprezy za 2 mln zł. Sylwester to szczególny wieczór, bo 3 główne telewizje biją się
o wykonawców i to nie jest wymiar tylko nocy sylwestrowej, bo tego typu imprezy są
poprzedzone wielodniową kampanią reklamową w tych telewizjach, co pokazuje zysk, który
Toruń otrzyma dzięki promocji.
p. M. Cichowicz – przyznał, że Toruń jest przedstawiany jako ciekawe, atrakcyjne
i interesujące miasto. Można założyć, że miasto realizuje pewną celową politykę, czyli
realizowane cele są mierzalne. Wskazał, że koncert powinien być wymyślony przez naszych
PR-owców i w styczniu/lutym powinny być rozmowy do kogo dotrzeć i zaprosić. Dzisiaj
słyszymy, że działamy trochę na zasadzie przypadku, bo trafiła się okazja i przyszedł ktoś, kto
mówi, że za 1,6 mln zł zrobi koncert i promocję w mieście. Zaznaczył, że okazje trzeba
wykorzystywać, jeśli są takimi faktycznie. Jak wyglądałby Toruń z punktu widzenia torunian,
gdyby okazało się, że koncert będzie odbywał się na Motoarenie i w tym dniu będzie 20 st.
mrozu? Okaże się, że na koncert przyjdzie 120 osób, ale będzie promocja w tv. Czy nie lepszym
rozwiązaniem byłoby, żeby wydać 3,2 mln zł na koncert, który będzie odbywał się
w czerwcu z okazji święta miasta, kiedy Toruń jest piękny czerwienią gotyku, zielenią
i błękitem Wisły ? Pomimo, że nie wiadomo, kto będzie występował, to wiadomo już, że trzeba
zarezerwować 1,6 mln zł.
Zaznaczył, że drugą istotną sprawą jest to, że pomimo wielkiej promocji medialnej, która miała
miejsce na koncercie „Pejzaż bez Ciebie”, gdzie było wiele ciepłych słów o infrastrukturze
i władzach miasta, trzeba pamiętać, że Toruń jest wskazywany jako miasto najbardziej
zadłużone w przeliczeniu na mieszkańca.
Złożył wniosek formalny, aby 1,6 mln zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu w budżecie
miasta.
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p. W. Klabun – zwrócił uwagę, że miasto nie mogło myśleć wcześniej o organizacji koncertu
w przypadku TVP. Każda telewizja jest organizatorem wydarzenia i współpracuje z miastem.
Wskazał, że wszystkie kontakty na linii wykonawcy-organizator przebiegają na linii telewizjawykonawca. Każde miasto dowiaduje się, kto będzie występował na ostatecznym etapie
załatwiania.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – podziękowała prezydentowi za pomysł realizacji takiego
wydarzenia, ponieważ zawsze marzyła, żeby Toruń był w czołówce miast organizujących takie
wydarzenia. Zapewniła radnego M. Cichowicza, że będzie młodzież i ludzie, a koncert uda się.
p. J. Beszczyński – wyraził zrozumienie dla radnego M. Cichowicza, który może nie mieć
poczucia piękna i estetyki. Z jednej strony mówi, że lepiej wydać to na zadłużenie, a z drugiej,
że może lepiej zrobić koncert w czerwcu i wyda się 3 mln zł. Wtedy już nie będzie patrzyło się
na zadłużenie, ale wtedy będzie wiadomo, że to jest pomysł radnego M. Cichowicza z Czasu
Mieszkańców. Stwierdził, że wniosek jest złożony po to, żeby zaistnieć i pokazywać, że
wydawane są niepotrzebnie pieniądze i jest zadłużone miasto, ale radny nie powie już, że za
pół roku chce wydać 3 mln zł. To typowy wybieg polityczny.
p. M. Jakubaszek – wskazał, że pojawiającą się okazję trzeba wykorzystać. Słowo „okazja”
mówi, że to jest coś wyjątkowego. TVP transmituje Sylwestra nie tylko w Polsce, ale dociera
ze sygnałem do krajów europejskich. Zwrócił uwagę, że Toruń co roku odwiedza coraz więcej
turystów polskich i zagranicznych. Pomysł na koncert jest trafiony.
p. M. Cichowicz – poprosił, aby odnosić się do meritum, a nie do argumentów innych stron,
bo to jest bez sensu.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Wniosek formalny klubu Czas Mieszkańców. Wynik głosowania: 3 – 18 – 0. Wniosek
został odrzucony.
Uchwała według druku nr 533 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 449/16).
Uchwała według druku nr 534 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 1 – 2. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 450/16).
LI. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
1. Zapytania:
radny M. Cichowicz – zapytał:
1. Dlaczego inkasenci strefy płatnego parkowania nie wystawiają wezwań do zapłaty za
parkowanie dla wszystkich pojazdów, które nie posiadają potwierdzenia opłaty za
parkowanie w strefie?
2. Jakie dokumenty zostały wytworzone przez UMT w związku z realizacją uchwały o strefie
płatnego parkowania? Proszę o udostępnienie tych wszystkich dokumentów.
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3. Dlaczego inkasenci, którzy operują na terenie strefy nie wzywają Straży Miejskiej w celu
ukarania mandatem za parkowanie w miejscu niedozwolonym pojazdów bez ważnego biletu
parkingowego?
4. Czy Straż Miejska wystawia mandaty dla takich pojazdów?
5. Proszę o wyjaśnienie jakie pojazdy są traktowane przez UMT jako pojazdy służb miejskich?
Proszę o zestawienie wszystkich pojazdów służ miejskich, które posiadają zwolnienie z opłat
za parkowanie w SPP. Proszę o zestawienie skąd jest pojazd, jaką ma rejestrację i przez kogo
jest używany.
6. Proszę o informację jacy urzędnicy miejscy i pracownicy spółek miejskich posiadają
zwolnienie z opłat w strefie? Proszę o zestawienie imienne osób zwolnionych wraz
z pojazdami i podanie podstawy prawnej takiej decyzji?
7. Dlaczego niektóre pojazdy parkujące na parkingu przy MZD na Wałach gen. Sikorskiego są
zwalnianie z opłat za parkowanie? Proszę o informację, na jakiej podstawie zwalnia się takie
pojazdy z opłat?
8. Proszę o wyjaśnienie dlaczego odpowiedź na pytania z sesji z dnia 6 X otrzymałem w dniu
26 X? § 36. ust.3 Regulaminu RMT mówi, że w razie niemożności udzielenia odpowiedzi
podczas sesji, odpowiedź na zapytanie winna być udzielona radnemu w ciągu 14 dni na
piśmie i elektronicznie.
9. GMT nie przewiduje takiej formy wniosku, ale składam w tym punkcie serdeczną prośbę do
Pana Prezydenta. Serdecznie proszę o zniesienie zakazu zatrzymywania dla pojazdów
osobowych przed CKK Jordanki. Dzięki temu nie będzie Pan ze wstydem przemykał od
swojej limuzyny, która zatrzymuje się przed salą, aby Pana wysadzić. Jeżeli tego Pan nie
zrobi to proszę poinformować mieszkańców Torunia na jaką instytucję charytatywną będzie
pan wpłacał swoje własne, prywatne a nie miejskie pieniądze za każde zatrzymanie przed
salą zgodne z taryfikatorem policji.
Odpowiedź została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
p. M. Zaleski – stwierdził, że trudno uwierzyć, żeby radny M. Cichowicz mógł pomyśleć, że
prezydent biega, żeby ukryć się. Przyznał prezydent, że nie ukrywa się, bo go raczej wyraźnie
widać, a bieganie wynika z pośpiechu i konieczności zdążenia na czas, aby wypełnić wszystkie
obowiązki służbowe.
Dodał, że inwigilacja ze strony radnego przybiera na sile wobec prezydenta i nie daj Boże nie
tylko. Zasugerował radnemu, żeby skupił się na mandacie radnego, a nie na inwigilowaniu
prezydenta.
radna M. Olszta – Bloch – zapytała,
1.
Czy jest możliwość, a jeśli tak, to na jakim etapie są prace przygotowawcze do
powołania etatu Ogrodnika Mieiskiego z kompetencjami m.in.:
• architekta,

odpowiedzialnego za opracowanie spójnej koncepcji i wytycznych do projektów
urządzenia zieleni na terenie GMT na etapie projektowym; dostosowania zieleni do nowych
rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, także nowych warunków klimatycznych;
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• nadzór

nad rozwojem wszystkich terenów zieleni miejskiej; w tym ewidencja obszarów
zielonych i wyznaczenie terenów zielonych w każdej jednostce urbanistycznej miasta, które
w ramach mpzp będą chronione z uwagi na ich szczególną wartość dla komfortu życia
mieszkańców;

• poszukiwanie

ewentualnych nowych miejskich przestrzeni dla tworzenia terenów zieleni

miejskiej;
• ocena przy inwestycjach

ich wpływu na „zielone otoczenie";

• opiekuna

zieleni miejskiej (ewentualnie, o ile ten punkt nie jest w kolizji z już aktualnie
istniejącymi rozwiązaniami).

2.
Czy jest możliwość, aby w ramach prowadzonych, bądź planowanych inwestycji, które
przewidują nowe nasadzenia drzew (również nasadzenia zastępcze), wykorzystani drzewa
wysokie o już rozwiniętej koronie w zastępstwie tzw. drzewek- ołówków. Pozwoli to nie tylko
na zwiększenie szansy przetrwania nowo zasadzonych drzew, ale ich obecność będzie miała
wpływ na miejski krajobraz.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny S. Kruszkowski – zapytał, czy istnieje możliwość przeniesienia ekranów
dźwiękochłonnych przezroczystych ze skrzyżowania z ul. Grudziądzką na ul. Wiązową, a pełne
przenieść na ul. Grudziądzką ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
2. Wnioski:
a) radny M. Rzymyszkiewicz – 4 wnioski,
b) radny M. Cichowicz – 3 wnioski,
c) radna M. Olszta - Bloch – 1 wniosek,
d) radny W. Klabun – 1 wniosek,
e) radny Ł. Walkusz – 2 wnioski,
f) radna D. Zając – 7 wniosków
g) radny J. Gołębiewski – 1 wniosek.
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację
których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2016 r. – DRUK NR 560.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 25.
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Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 560. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 451/16).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na
osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Toruniu
w 2017 roku – DRUK NR 570.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 26.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 27.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 570. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 452/16).
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości – DRUK NR 527 - II CZYTANIE.
p. M. Skowrońska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 28.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 527. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 453/16).
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych – DRUK NR 528 - II CZYTANIE.
p. M. Skowrońska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 29.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 528. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 454/16).
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XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej –
DRUK NR 563 - I i II CZYTANIE.
p. M. Skowrońska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 30.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 563. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 455/16).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach
strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2017 r. – DRUK NR 535
- I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 31.
KB – zał. nr 32.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 563. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 456/16).
p. W. Klabun – złożył wniosek formalny o skrócenie przerwy o 30 min.
GŁOSOWANIE:
Wniosek formalny radnego W. Klabuna. Wynik głosowania: 15 – 3 – 2. Wniosek został
przyjęty.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 30 min. przerwy.
Po przerwie.
p. M. Cichowicz – poprosił o 30 min. przerwy dla klubu Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 30 min. przerwy.
Po przerwie.
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego
Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz
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podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2017 – DRUK NR 551.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 33.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 551. Wynik głosowania: 15 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 457/16).
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Miasta
Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. – DRUK NR 559.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 34.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 559. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 458/16).
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe – DRUK NR 558 - I i II CZYTANIE.
p. Z. Fiderewicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 35.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że to jest doskonały przykład dobrej zmiany. 3 lata temu była
intensywna dyskusja na temat różnych możliwości, które mogą wystąpić. Przez 3 lata
obserwowano co trzeba naprawić i obecna zmiana jest efektem zebranego doświadczenia. Ta
uchwała przez następne lata będzie służyła młodzieży, sportowcom, trenerom i nam wszystkim.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 558. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 459/16).
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac związanych
z nadaniem jednostkom pomocniczym Gminy Miasta Toruń statusu obszarów ochrony
uzdrowiskowej – DRUK NR 555.
p. M. Zaleski – wycofał druk z porządku obrad w związku z zainteresowaniem tematem
Komisji Rozwoju Strategii Miasta i Gospodarki Przestrzennej oraz Komisji Polityki Społecznej
i Zdrowia oraz Kultury i Promocji. Poprosił o skierowanie projektu do pracy w tych komisjach.
Dotąd projekt był omawiany na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
1 sierpnia 2016r. na Dyrektora Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu – DRUK NR 518.
XXIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
9 sierpnia 2016r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK
NR 587.
XXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi
przekazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową pismem z dnia 29 sierpnia 2016r. na
Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 588.
XXXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
22 sierpnia 2016r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 589.
XXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
17 października 2016r. na Skarbnika Miasta Torunia – DRUK NR 590.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – sprostował słowo przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wskazał, że
słowo „donos” to denuncjacja, poufne lub tajne, anonimowe pismo, oskarżające daną osobę.
Przypomniał, że 3 radnych zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa
przez prezydenta lub podległych mu urzędników. Prokuratura 2 zarzutami nie zajęła się ze
względu na przedawnienia zarzutów, a jeden uznała, że nie ma znamion przestępstwa
w działaniach prezydenta. Przed nikim nie ukrywano treści tego, pokazano to opinii publicznej.
p. M. Frąckiewicz – przyznał rację przedmówcy, bowiem formalnie należy nazywać to
zarzutem. Przerosił za użycie słowa donos, chociaż w ogólnym mniemaniu i potocznym
określeniu tak można to odczytać. Przeprosił za użycie takiego sformułowania.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 518. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 460/16).
Uchwała według druku nr 587. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 461/16).
Uchwała według druku nr 588. Wynik głosowania: 19 – 3 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 462/16).
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Uchwała według druku nr 589. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 463/16).
Uchwała według druku nr 590. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 464/16).
XXXIII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy
Miasta Toruń oraz nadania im statutów – DRUK NR 573.
XXXIV. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 1 – Podgórz będącego jednostką pomocniczą
Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 574.
XXXV. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 2 – Stawki będącego jednostką pomocniczą
Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 575.
XXXVI. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 3 – Rudak będącego jednostką pomocniczą
Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 576.
XXXVII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 4 – Czerniewice będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 577.
XXXVIII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 5 – Kaszczorek będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 578.
XXXIX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 579.
XL. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 7 – Skarpa będącego jednostką pomocniczą
Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 580.
XLI. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 8 – Rubinkowo będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 581.
XLII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 9 – Jakubskie-Mokre będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 582.
XLIII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 10 - Wrzosy będącego jednostką pomocniczą
Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 583.
XLIV. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 11 - Chełmińskie będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 584.
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XLV. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 12 - Staromiejskie będącego jednostką
pomocniczą Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 585.
XLVI. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie utworzenia Okręgu Nr 13 - Bydgoskie będącego jednostką pomocniczą
Gminy Miasta Toruń oraz nadania mu statutu – DRUK NR 586.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że do projektów obwieszczeń nie ma pytań i dyskusji.
GŁOSOWANIE:
Obwieszczenie według druku nr 573. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 31/16).
Obwieszczenie według druku nr 574. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 32/16).
Obwieszczenie według druku nr 575. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 33/16).
Obwieszczenie według druku nr 576. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 34/16).
Obwieszczenie według druku nr 577. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 35/16).
Obwieszczenie według druku nr 578. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 36/16).
Obwieszczenie według druku nr 579. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 37/16).
Obwieszczenie według druku nr 580. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 38/16).
Obwieszczenie według druku nr 581. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 39/16).
Obwieszczenie według druku nr 582. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie został
podjęte (obwieszczenie nr 40/16).
Obwieszczenie według druku nr 583. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 41/16).
Obwieszczenie według druku nr 584. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 42/16).
Obwieszczenie według druku nr 585. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 43/16).
Obwieszczenie według druku nr 586. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr 44/16).
XLVII. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji najważniejszych inwestycji
w Gminie Miasta Toruń w 2016 r. – obiekty kubaturowe i zagospodarowanie przestrzeni
miejskiej.
p. M. Maksim – przedstawił informacje wraz z prezentacją multimedialną.
Pytań nie było.
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XLIII. Przedstawienie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych Gminy
Miasta Toruń w roku szkolnym 2015/2016.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła informacje wraz z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych i spadek
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych tłumaczy się krzywą demograficzną, czy jest
odpływ uczniów do gmin ościennych ?
p. A. Łukaszewska – przyznała, że w szkołach gimnazjalnych niż jest już widoczny nie
pierwszy rok. Więcej dzieci w szkole podstawowej to efekt przejścia 6-latków do systemu
szkolnego, stąd zwiększenie oddziałów.
p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał, czy miasto ma realne narzędzia kontroli szkół bezpłatnych
ponadgimnazjalnych dla dorosłych, bo zdarzają się przypadki, że osoby zapisują się, nie
chodzą, a szkoła nie zgłasza tego faktu i dalej pobiera dotację z miasta ?
p. A. Łukaszewska – zapewniła, że są kontrole. Szkoły muszą mieć 50% frekwencji, żeby
dostać dotacje. Jest kontrola frekwencji i wydatkowania środków finansowych. Są planowe
kontrole prowadzone przez Wydział Edukacji oraz Wydział Organizacji i Kontroli, ale również
są dokonywane kontrole na wniosek osób z zewnątrz.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy kontrole wystarczą do sprawdzenia rzetelności
wykorzystywania dotacji ?
Czy wiadomo już dziś, jak będzie wyglądało zatrudnienie nauczycieli po reformie oświaty ?
p. A. Łukaszewska – wyjaśniła, że w sprawie reformy są już pierwsze projekty, odbyły się
konsultacje społeczne i jest dokonywana inwentaryzacja majątku i zasobów kadrowych.
Trudno określić szczegółowo, bo nie wiadomo jeszcze nic o szczegółach. Na pewno będzie
przygotowana informacja o stanie szkół i propozycjach.
Zaznaczyła, że kryterium oświatowe nie porusza zagadnień dotyczących efektów i jakości
pracy szkół, więc pod tym kątem nie ma możliwości, żeby to przełożyło się na dotację.
W przypadku miejskich szkół wydatki są ponoszone np. na dokształcenie nauczycieli i oczekuje
się, że ukończą takie formy kształcenia, które będą służyły pracy szkoły.
p. W. Klabun – przypomniał, że w niedawnym raporcie sanepidu była mowa, że ok. 30% ławek
i krzeseł w szkole nie odpowiada normom. Czy Wydział monitoruje sytuację i wymienia się
z sanepidem informacjami, w których szkołach są nieprawidłowości i czy jest plan wymiany
tego sprzętu ?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że dyrektorzy przekazują zalecenia i uwagi sanepidu do
Wydziału Edukacji oraz wnioskują o wymianę. Środki pieniężne zostały przeznaczone na
meble, bo dyrektorzy uzasadniają, że nie spełniają one norm.
XLIX. Informacje Prezydenta – w tym na temat inwestycji na Glinkach.
p. Z. Rasielewski – przedstawił informacje na temat inwestycji na Glinkach.
W nawiązaniu do zapytań radnych: M. Olszty – Bloch, M. Cichowicza, W. Klabuna
i K. Wojtasika z 6.10.br. poinformował, że 22.08.br. podczas wykopów natrafiono na szczątki
ludzkie. Wykonawca niezwłocznie o tym fakcie powiadomił zarząd spółki. Roboty ziemne
zostały natychmiast wstrzymane. Odkryte kości zostały przykryte plandeką, a cały teren
ogrodzony siatką. TTBS wystąpił do wszystkich instytucji kompetentnych do zbadania sprawy
i podjęcia dalszych czynności.
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26.08.br. pojawili się na placu budowy przedstawiciele prokuratury, policji i służb
archeologicznych oraz nadzoru budowlanego. Również tego dnia na podstawie art. 308 kpk
Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód niezwłocznie przystąpiła do zabezpieczenia śladów
i dowodów na tym terenie.
31.08.br. do TTBS-u została przesłana informacja z Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód
mówiąca o konieczności zabezpieczenia i monitorowania terenu budowy przy ul. Poznańskiej
do odwołania.
5.09.br. prokurator Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdańsku O. Bydgoszcz rozpoczął śledztwo na podstawie art. 303 kpk.
7.09.br. wpłynęła informacja z IPN-u mówiąca o przejęciu sprawy dotyczącej ujawnienia
szczątków ludzkich na tym terenie zgodnie z podległością przez Oddziałową Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku oraz o dalszych krokach zabezpieczenia
tego terenu do czasu zakończenia prac związanych z ekshumacją w ramach wszczętego
śledztwa.
23.09.br. TTBS na swój wniosek otrzymał informację o prowadzonej ekshumacji oraz
o niemożności określenia przez prokuratora IPN terminu jej zakończenia.
25.09.br. została podjęta informacja od p. Izabeli Gruszka – prezes fundacji „Pamięć”
o deklaracji prac nad dalszą ekshumacją i współpracą z GMT oraz o tym, że w 1996 r. została
już przeprowadzona na tamtym terenie ekshumacja ok. 920 żołnierzy niemieckich, co zostało
potwierdzone w stosownych dokumentach. Również tego samego dnia TTBS skierował do
fundacji „Pamięć” zgodę na kontynuowanie prac ekshumacyjnych na tym terenie.
Obecnie jest oczekiwana decyzja prezesa IPN wraz z uzasadnieniem. W tej decyzji znajdzie się
informacja o dalszych zaleceniach dotyczących prac ekshumacyjnych wykonywanych przez
fundację.
Decyzja o wstrzymaniu budowy jest kontynuowana. Szczątki zostały zabrane przez
archeologów i zabezpieczone. TTBS monitoruje dalszy bieg sprawy. Gmina dokłada wszelkich
starań, aby szczątki były traktowane z należytą godnością. Równocześnie podjęto decyzję, żeby
doprowadzić do badań archeologicznych na terenie objętym postępowaniem partnerstwa
publiczno-prywatnego. Jest to również ujęte w specyfikacji mówiącej o wyłonieniu partnera
w tym postępowaniu.
To jest informacja dotycząca szczątków, które zostały odnalezione na tym terenie, natomiast
w nawiązaniu do informacji o gruntach, które zostały sprzedane przez gminie podmiotom
zewnętrznym w celu realizacji budynków mieszkalnych i nie tylko poinformował, że umowa
sprzedaży zawarta w 1998 r. na rzecz IBF Polska sp. z o.o. z/s. w Bolesławcu ul. Poznańska
294 7,5 ha działka geodezyjna 32/6, Polski Związek Działkowców – umowa o oddanie
w użytkowanie wieczyste zawarta w 2002 r. na podstawie uchwały nr 785/2001 RMT
w sprawie nieodpłatnego oddania gruntów będących własnością Gminy Miasta Toruń
w użytkowanie wieczyste na rzecz Polskiego Związku Działkowców grunt o powierzchni
7,5 ha stanowiący działkę 23/4, wspomniane TTBS sp. z o.o. na podstawie uchwały z 2009 r.
przedmiotem był grunt o powierzchni 3.5 ha .
Następnie było ustanowienie użytkowania na rzecz PZD z 2013 r. na podstawie uchwały
z 2010 r.
Uchwała z 2009 r. dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gniewkowskiej
zmieniona uchwałą z 2014 r. – przewiduje rozdysponowanie gruntu o powierzchni 9,7 ha
w szczególności działki geodezyjne nr 23/8, 23/7, 23/9, 23/14, 24/11, 23/13, 24/3, 23/10. Teren
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jest przedmiotem procedury przetargowej, która została wstrzymana w związku z możliwością
realizacji inwestycji planowanej przez WORD.
W nawiązaniu do kwestii planistycznych poinformował, że dla terenu inwestycji realizowanej
przez TTBS jest plan zagospodarowania dla ulic: Poznańska, Gniewkowska, Glinki
zatwierdzony uchwałą z 8.10.2009 r. Dla tego terenu zostało ustalone przeznaczenie
podstawowe zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszczalne usługi podstawowe
i obiekty, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, rekreacyjna, izolacyjna,
urządzenia sportu, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe. Plan
ustala wysokość zabudowy 16 m od poziomu, powierzchnia zabudowy 20%, nakaz zachowania
min. 40% powierzchni biologicznie czynnej.
Z pozyskanych informacji z 26.10.br. wynika, że przewidywana jest pozytywna informacja
w ciągu 1,5 tygodnia dla tego terenu.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, czy procedura przetargowa na wspomnianych działkach została
wstrzymana do czasu zakończenia inwestycji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego ?
p. Z. Rasielewski – odpowiedział, że trwają rozmowy odnośnie zakończenia inwestycji
planowanej na tamtym terenie przez WORD.
p. M. Cichowicz – zapytał, co z terenem przeznaczonym pod partnerstwo publiczno-prywatne?
p. Z. Rasielewski – wyjaśnił, że to jest teren, który będzie objęty badaniami archeologicznymi.
Obecnie trwają rozmowy na temat sposobu prowadzenia badań, tj. metody odkrywkowej albo
odwiertów.
p. M. Cichowicz – zapytał, jaki teren ma być przeznaczony na inwestycję związaną
z partnerstwem publiczno-prywatnym i kiedy to ma być rozstrzygnięte? Czy procedura będzie
wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji związanej z pracami archeologicznymi ?
p. Z. Rasielewski – wskazał, że zgodnie z zapisami SIWZ w momencie dowiedzenia się
o potencjalnym zagrożeniu dotyczącym występowania badań archeologicznym jest
zobowiązanie, żeby te badania zlecić, co jest realizowane. Dodał, że potencjalni partnerzy
wiedzieli, że taka sytuacja może mieć miejsce.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy będzie objęty badaniami cały obszar TTBS-u, ale już
niecały obszar dawnego obozu jenieckiego ?
p. Z. Rasielewski – podkreślił, że z posiadanych informacji wynika, że nie ma potrzeby, żeby
cały teren obozu był objęty badaniami archeologicznymi. W pierwszej kolejności będą
wykonywane badania, żeby mogła być kontynuowana budowa.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy na tym etapie można mówić już o jakiejś formie
upamiętnienia ofiar?
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy wiadomo, co stanie się ze szczątkami ofiar ?
p. Z. Rasielewski – poinformował, że będzie to przejmowała fundacja „Pamięć”. Zaznaczył,
że to są szczątki w 100% żołnierzy niemieckich.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, kto będzie finansował badania archeologiczne i czy będzie
możliwość prowadzenia dodatkowo badań antropologicznych ?
p. Z. Rasielewski – wyjaśnił, że wszystko zależy od tego, co jeszcze znajdzie się w ziemi.
Obecnie wykopano 30 szkieletów i w zależności od kontynuowania prac będzie uzależniony
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ich koszt. Dodał, że koszt będzie leżał po stronie miasta, ale o kwotach trudno powiedzieć coś
w tej chwili. Podał, że z posiadanych informacji wynika, że nie ma potrzeby przeprowadzania
dodatkowych badań. One wyjdą w trakcie zbierania pierwszej – 30 centymetrowej warstwy
ziemi. Dalsze badania będą zlecone fundacji, zgodnie z procedurą wyznaczoną przez IPN.
p. M. Olszta – Bloch – zawnioskowała o możliwość przeprowadzenia badań
antropologicznych, bo to jest wyjątkowa sytuacja, a tam znajdował się szpital.
p. Z. Rasielewski – zaznaczył, że miasto nie ma kompetencji, żeby wyznaczać zakres badań
archeologicznych.
p. K. Wojtasik – poprosił zastępcę PMT o udostępnienie kopii informacji, bo to jest
obszerniejsza odpowiedź.
Zapytał, czy nieprzeprowadzenie prac na terenie całego obozu jenieckiego spowoduje to, że za
kilka lat sytuacja powtórzy się, gdy będzie realizowana inna inwestycja ?
Czy miasto zwracało się do ambasad krajów, których więźniowie byli przetrzymywani
w obozie ?
p. Z. Rasielewski – stwierdził, że Toruń jest wyjątkowym miastem, gdzie jest sporo
niewybuchów. Co do ludzkich szczątek to trudno powiedzieć, co będzie za kilka lat.
Z informacji i rozmów z prokuratorem IPN w Gdańsku wynika, że nie ma potrzeby, żeby dalej
zbierać informacje. Tym tematem zajmuje się IPN z fundacją „Pamięć”, która ma najlepszą
wiedzę na ten temat.
p. W. Klabun – zapowiedział, że będzie wnioskował o zapisanie w budżecie środków na
badania na omawianym terenie.
Zapytał, czy są plany upamiętnienia wszystkich ofiar obozu?
p. M. Frąckiewicz – zapytał, kto będzie decydował o dalszych pracach związanych
z poszukiwaniami na tamtym terenie, gdy okaże się, że są jeszcze jakieś szczątki ?
p. Z. Rasielewski – wyjaśnił, że to będzie IPN z fundacją „Pamięć”.
p. M. Cichowicz – zapytał, co będzie z obszarem, który ma być objęty partnerstwem publicznoprywatnym ?
p. Z. Rasielewski – zaznaczył, że w pierwszej kolejności będą badania na terenie inwestycji
TTBS-u, żeby wznowić inwestycję. W następnym etapie zostanie przygotowany teren pod
postępowania przetargowe.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy przed przekazaniem terenu na inwestycję w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego zostaną przeprowadzone badania terenu ? Czy nie powinno być tak, że
najpierw trzeba wykluczyć ryzyko, a potem podpisywać partnerstwo ?
p. Z. Rasielewski – ocenił, że nie ma takiego ryzyka, ponieważ wpisując to w duży zakres
SIWZ, bo to jest ok. 8 ha, wskazano ewentualną konieczność przeprowadzenia badań
archeologicznych. Ryzyko leży po stronie miasta, które poradzi sobie z tym bez uszczerbku dla
umowy i postępowania.
p. M. Kowalek – przedstawił Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
i przejazdach dla rowerzystów.
Pytania:
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p. M. Krużewski – zapytał, czy w programie jest ujęta kwestia skręcania samochodów przy
zielonej strzałce i w związku z tym kolizji z pieszymi/rowerzystami na przejściach ?
Czy program będzie obejmował również likwidację tzw. martwych ciągów rowerowych,
ponieważ są miejsca, gdy nie ma połączeń pomiędzy ścieżkami rowerowymi ?
p. M. Kowalek – odpowiedział, że do każdego rozwiązania zielonej strzałki podchodzi się
indywidualnie. Pewne sprawy są poprawione. Poprawiono skrzyżowanie na pl. Daszyńskiego,
gdzie dochodziło do zdarzeń i ograniczono długość zielonej strzałki i wprowadzono zielone
światło dla skręcających z mostu w stronę Rubinkowa. We wrześniu na pl. NOT-u na skręcie
w Czerwoną Drogę z ul. Chełmińskiej została włączona strzałka w cyklu, gdzie to nie jest
kolizyjne z przejściem dla pieszych. Najcenniejszym źródłem informacji są dane policji.
Połączenia ścieżek rowerowych są przewidziane w programie przygotowywanym przez MZD
dotyczącym budowy ścieżek rowerowych w mieście.
p. M. Rzymyszkiewicz – wyraził uznanie dla dyrektora i wszystkich osób zaangażowanych
w przygotowanie programu. Podziękował za uwzględnienie postulatu dotyczącego
nietypowego malowania przejść dla pieszych tj. piktogramów i tzw. kocich oczek.
p. W. Klabun – zapytał o różnicę 20 krotną w liczbie ofiar osób wychodzących zza pojazdu.
Z czego wynika taka różnica ?
p. M. Kowalek – odpowiedział, że to są dane krajowe. Trudno powiedzieć z czego to wynika.
Problem występuje głównie na wsiach. To są dane z dokumentu przygotowanego przez
Krajową Radę Bezpieczeństwa.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy jest możliwość, aby na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych wróciły sekundniki czasowe ?
Czy była analizowana sytuacja na skrzyżowaniu ul. Chełmińska/Żwirki i Wigury ? Tam szybko
zmieniają się światła, dochodzi do wielu sytuacji niebezpiecznych na przejściach, a tam jeździ
komunikacja miejska.
p. M. Kowalek – przyznał, że przepisy dopuszczają takie sekundniki, natomiast w Toruniu
znaczna część nowoczesnych sygnalizacji jest akomodacyjna, czyli czas programu sygnalizacji
zmienia się w zależności od natężenia ruchu. Wskazał, że nie można stosować liczników, bo
gdy nie ma ruchu, to program wybiera sygnalizację, gdzie stoją samochody i przełącza fazę
świateł.
Zapewnił, że przypadek zawarty w drugim pytaniu zostanie sprawdzony.
L. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXIX sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/ Marcin Czyżniewski
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