Protokół z XXX sesji
Rady Miasta Torunia
z 24 listopada2016 roku
XXX sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 24 listopada 2016 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXX sesję Rady Miasta Torunia. Powitał poseł I. Michałek,
posła PiS J. Kurzępę z Zielonej Góry. Powitał mł. insp. Zbysława Radkiewicza – komendanta
komisariatu Toruń – Śródmieście, prezes ZNP w Toruniu U. Polak oraz J. Wiśniewskiego –
przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty
i Wychowania, powitał prezydenta z zastępcami, radnych oraz wszystkich gości.
Poinformował, że nieobecność na sesji zgłosił radny J. Kowalski.
II. Przyjęcie protokołu z 29. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Zgodnie z treścią art. 230 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Prezydent Miasta Torunia 15 listopada br. przekazał do Biura Rady Miasta Torunia projekty
uchwał w sprawie:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017–2035 według druku
o numerze 553 oraz budżetu miasta Torunia na rok 2017 według druku o numerze 554.
Wymienione projekty uchwał znajdują się w porządku obrad dzisiejszej sesji w I czytaniu.
2. Przypominam Państwu Radnym, że podczas posiedzenia Konwentu Seniorów ustalony
został harmonogram posiedzeń komisji merytorycznych Rady w zakresie prac nad projektem
budżetu na 2017 rok. II czytanie budżetu odbędzie się na kolejnej – 31. sesji Rady Miasta tj. 15
grudnia br.
Harmonogram spotkań komisji został przesłany ponownie Państwu Radnym dziś drogą
elektroniczną.
3. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów radnych
zaplanowanych na I kwartał 2017 roku.
4.

Informacja o wyborach do rad okręgów:

Dobiega końca procedura wyborów do jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń – rad
okręgów. Przebiega ona zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Radę Miasta uchwałą
nr 436/16 z 6 października br. Pozostały do przeprowadzenia jeszcze dwa zebrania wyborcze –
jedno dziś w Okręgu Nr 12 Staromiejskie i ostatnie w poniedziałek, 28 listopada w Okręgu
Nr 13 Bydgoskie. Dotychczas mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli w 6 Okręgach –
Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Wrzosy i Chełmińskie. W trzech
okręgach na Podgórzu, Stawkach, i na Skarpie wybory nie odbyły z powodu braku
wymaganego uchwałą nr 372/12 Rady Miasta Torunia minimalnego quorum, tj. 150 osób
w I terminie - o wyznaczonej godzinie – 18.00 i 100 osób w II terminie – po upływie pół
godziny od I terminu, czyli o 18.30.
Komisja Wyborcza, powołana do przeprowadzenia wyborów do rad okręgów 2016-2020,
stwierdziła brak możliwości przeprowadzenia wyborów w dwóch okręgach – na Rubinkowie
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i na Przedmieściu Jakubskie - Mokre z powodu zgłoszenia się kandydatów w ilości mniejsza
niż 10, która jest ilością minimalną wymaganą §3 ust. 2 uchwały nr 372/12 Rady Miasta
Torunia z 6 września 2012 r. w sprawie powołania jednostek pomocniczych. Na Rubinkowie
zgłosiło się 4 kandydatów, na Jakubskim - Mokrym 7.
W najbliższym czasie odbędą się pierwsze spotkania – konstytuujące nowo wybrane rady
okręgów – wybrani zostaną przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarze rad.
Zgodnie z § 10 wzorcowego statutu okręgu posiedzeniom tym, do czasu wyboru
przewodniczącego, przewodniczy Radny Miasta Torunia upoważniony przez Radę Miasta.
Dlatego też Rada winna podjąć uchwałę w sprawie upoważnienia Radnych do przeprowadzenia
pierwszych posiedzeń. Stosowny projekt w tej sprawie znalazł się w porządku dzisiejszej sesji.
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:
ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
28 października br. obchodziliśmy 70. rocznicę utworzenia Oddziału Pomorskiego Polskiego
Towarzystwa Chemicznego w Toruniu.
1 listopada br. w dniu Wszystkich Świętych odbyła się doroczna (XIV) kwesta na cmentarzu
św. Jerzego.
Zebrano ponad 13.000 zł. Celem tegorocznej zbiórki było odnowienie kwatery zbiorowej rodziny
Araczewskich. Z funduszy tegorocznej kwesty kontynuowane będą także prace renowacyjne przy
grobowcu rodziny Raapke oraz naprawione zostanie ogrodzenie nagrobka pediatry Kazimiery
Biuszel-Karnickiej.
3 listopada br. Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego obchodził jubileusz
95-lecia istnienia. Szkoła została uhonorowana medalem Prezydenta Miasta Torunia THORUNIUM.
3 listopada br. Prezydent Torunia oraz zastępca Mera Angers, odsłonili tablicę partnerskiego
miasta Torunia - Angers, zlokalizowaną na budynku głównym Urzędu Miasta Torunia.
1 listopada br. Narodowe Święto Niepodległości
•

8 listopada br. spotkanie z toruńskimi kombatantami w Ratuszu Staromiejskim,

•

9 listopada br. konferencja naukowa „Cichociemni. Historie bohaterów", zorganizowana przez
Fundację generał Elżbiety Zawackiej.

- 10 listopada br. Sztafetowe Biegi Przełajowe uczniów toruńskich szkół.
-11 listopada br.
•

złożenie kwiatów pod obeliskiem ku czci poległych w latach 1918-1921, pod pomnikiem
gen. Józefa Hallera oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego,

21 listopada br. obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyło się spotkanie z pracownikami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którym wręczono wyróżnienia. Pracownikom MOPR przyznane
zostały złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, listy gratulacyjne oraz nagrody dyrektora
MOPR. Łącznie wyróżniono 40 osób

WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
•

3 - 5 listopada br. w Teatrze „Baj Pomorski" oraz CKK Jordanki - IV Festiwal Sztuki Faktu,
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•

4 - 6 listopada br. obchody 3. Urodzin Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy",

•

6 listopada br. w CK „Dwór Artusa" spotkanie z Katarzyną Żak w ramach „Forte Artus Festiwal",

-13 listopada br. w CK „Zamek Krzyżacki" inscenizacj a histor yczna „Narodowe
Święto Niepodległości",
-14 listopada br. w Centrum Sztuki Współczesnej wernisaż wystawy „David Cronenberg. Evolution",
•

14 listopada br. w Arenie Toruń koncert brytyjskiej wokalistki Katie Melua,

-19 listopada br. obchody 1. urodzin CKK Jordanki,
-19 - 20 listopada br. w Klubie „Od Nowa" f estiwal „Toruń Blues Meeting"
Wydarzenia sportowe (wybrane):
•

30 października br. w australijskim Perth, decyzją Zgromadzenia Generalnego World Masters
Athletics, Toruń został organizatorem VIII Halowych Mistrzostw Świata Weteranów Lekkiej
Atletyki, które odbędą się w 2019 r.,

•

20 listopada br. na Arenie Toruń olimpiada dla najmłodszych „Lekkoatletyka dla każdego",

•

23 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży doroczna Gala „Mecenas
Toruńskiego Sportu", na której 68 firm otrzymało pamiątkowe statuetki Mecenasa Toruńskiego
Sportu 2016.

Inne wydarzenia
16 listopada br. z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji zainaugurowano „Toruński Tydzień
Tolerancji" (16 - 22.11.2016 r.) , w jego ramach:
• zajęcia pozalekcyjne w szkołach dotyczące przeciwdziałania przemocy, w szczególności

poświęcone zagadnieniom tolerancji i szacunku,
• szkolenia dla nauczycieli, podnoszące ich wiedzę w tym temacie,
• konkursy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych promujące ideę równości, równego

traktowania, akceptacji, tolerancji, szacunku,
(z nagrodami ufundowanymi przez GMT),

integracji,

optymizmu

i

uśmiechu

• mecz koszykówki o Puchar Tolerancji Prezydenta Miasta Torunia 22 listopada br. na Arenie Toruń

(z udziałem studentów programu Erasmus, studentów UMK, zawodników toruńskich drużyn
koszykarskich oraz zaproszonych gości).

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordania znalazło się wśród nominowanych do nagrody na The
World Architecture Festival, który odbywał się w dniach 16 - 18 listopada 2016 r.
w Berlinie. Projekt Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki był nominowany w kategorii
obiektów kulturalnych.
Branżowy miesięcznik „Builder" uhonorował CKK Jordanki wyróżnieniem w kategorii
najlepszy obiekt (statuetka wręczona na gali z okazji 1. urodzin Jordanek).
Trzecie, specjalne wydanie tego miesięcznika - „Builder Exclusive" w całości poświęcone zostało sali
na Jordankach. Monografia inwestycji opowiada o pomyśle, koncepcji oraz ludziach, którzy ją tworzyli.
Projekt przystani sportów wodnych w Toruniu otrzymał wyróżnienie w konkursie
w „Budowniczy Polskiego Sportu" organizowanym przez Klub Sportowa Polska oraz miesięcznik
„Builder".
Przystań sportów wodnych w Toruniu otrzymała wyróżnienie w kategorii „Sportowa architektura
regionu 2016" .
Toruń znalazł się w polskiej czołówce pod względem zadowolenia rowerzystów z miejskiej
infrastruktury rowerowej.
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W tegorocznym rankingu specjalistycznego magazynu "Rowertour" Toruń zajął drugie miejsce
w Polsce wśród miast przyjaznych rowerzystom. Oceniano 39 miejscowości według 18 kryteriów
(m. in. długość dróg rowerowych, ilość pasów i kontrapasów oraz miejsc do bezpiecznego parkowania
rowerów). Badano także ogólną strategię rozwoju infrastruktury rowerowej w miastach
(m.in. inwestycje rowerowe w powiązaniu z inwestycjami drogowymi i remontami dróg). Na
pierwszym miejscu rankingu - Gdańsk.
Spółka Toruński Zakład Materiałów Opatrunkowych uhonorowana została Nagrodą
Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii „Odpowiedzialny Biznes".
Nagroda została wręczona podczas gali „Kongresu 590" w Rzeszowie. Statuetki laureatom wręczył
Prezydent RP Andrzej Duda.

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
3 listopada br. w Dworze Artusa zorganizowano otwarte spotkanie adresowane do mieszkańców
Starówid, właścicieli i zarządców kamienic, przedsiębiorców, przewodników turystycznych
i organizacji pozarządowych działających w obszarze Starego Miasta.
Omówiono m. in. zmiany w prawie miejscowym (dot. wyłączenia Rynku Staromiejskiego oraz ulic:
Różana, Szeroka i Królowej Jadwigi z kategorii dróg publicznych), kwestie porządkowe i inne aspekty
funkcjonowania Starówki.
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące "Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej
w Toruniu na lata 2017-2023".

Stan zaawansowania inwestycji.
Modernizacja przystani wodnej AZS – u dobiega końca. 16 grudnia zapowiedziano otwarcie.
Budynki w Zespole Usług Społecznych. Zaawansowania 75%. Oddanie do użytku w marcu 2017 r.
Budowa trasy wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej. Dokumentacja. Trwa
postępowanie w ramach procedury odwoławczej dotyczące decyzji środowiskowej.
Przebudowa ul. Droga Starotoruńska zakończona.
Ruszyła przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej.
Ruszyła budowa układu komunikacyjnego łączącego ulice istniejące na Jarze z ul. Grudziądzką
(ul. Watzenrodego, Strobanda, Hubego).
W takcie przetargu jest rozbudowa Szosy Chełmińskiej od trasy średnicowej północnej do ul. Polnej
oraz rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Fortu VII.

p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 15.12.2016 r.
1.

W piątek 25 listopada:
o godzinie 10.00 w Muzeum Toruńskiego Piernika rozpocznie się festyn „Święta
Katarzyna na wypiek zaczyna…” – imieniny Katarzyny to tradycyjnie moment
przygotowywania zaczynu na piernik świąteczny, tym samym, to świetna okazja aby
przypomnieć o tradycjach i zwyczajach wypiekania pierników. W programie festynu
przewidziano warsztaty kulinarne, plastyczne, prelekcje a także otwarcie wystawy
czasowej „Pierniki Elizy, opłatki i ciasto życia. O piernikach norymberskich”.
o godzinie 10.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki rozpoczną się obrady
drugiego dnia konferencji programowej „Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać
w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Spotkanie to należy do cyklu
wydarzeń poprzedzających organizowany w przyszłym roku Narodowy Kongres Nauki.
o godzinie 14.00 w Ratuszu Staromiejskim zostaną wręczone parom małżeńskim medale
Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.
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o godzinie 17.00, monodramem „Msza za miasto Arras” Janusza Gajosa rozpoczną się 31
Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Prezentacje spektakli potrwają do niedzieli
27 listopada.
2.

W sobotę 26 listopada o godzinie 18.00 w Sali kameralnej Centrum KongresowoKulturalnego Jordanki performancem „Dobroć nasza dobroć” swój Jubileusz 25-lecia
działalności będzie obchodzić Teatr Wiczy.

3.

Od niedzieli 27 listopada do środy 5 grudnia potrwa XXII Toruński Festiwal Książki. Cykl
wydarzeń rozpocznie o godzinie 17.00 w Dworze Artusa spotkanie autorskie z Anną
Seniuk. W programie festiwalu przygotowano warsztaty dla dzieci i młodzieży z tworzenia
komiksów, ale także warsztaty literackie dla seniorów. Ponadto gry miejskie, panele
dyskusyjne i koncerty.

4.

W niedzielę 27 listopada o godzinie 18.00 w Centrum Kongresowo-Kulturalnym Jordanki
odbędzie się koncert Music & Dance Show [mjuzik ent dans szoł]. Andrzejki z TOS. Jest
to występ między innymi akordeonisty Marcina Wyrostka z towarzyszeniem Toruńskiej
Orkiestry Symfonicznej. Muzyka w naturalny sposób zostanie wzbogacona tańcem w
wykonaniu Anny Głogowskiej, Tomasza Barańskiego i Jana Klimenta.

5.

W dniach 28 listopada 4 grudnia odbywać się będzie IX Międzynarodowy Festiwal
Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”. W piątek 2 grudnia w Dworze Artusa
o godzinie 18.00 rozpocznie się gala festiwalowa, jej gościem specjalnym będzie Jerzy
Kryszak, którego wystawa pn. „Na czworakach” zostanie udostępniona publiczności
w Muzeum Podróżników. Ponadto w programie festiwalu pokazy multimedialne, pokazy
filmów przyrodniczych i warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży.

6.

We wtorek, 29 listopada o godzinie 10.00 na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego
rozpocznie się Forum Ekspansji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie to
zostanie zakończone uroczystą galą w dniu 30 listopada o godzinie 18.00 w Ratuszu
Staromiejskim, podczas której zostanie rozstrzygnięty finał konkursów na liderów
innowacji i eksportu na Pomorzu i Kujawach.

7.

Również we wtorek o godzinie 11.00 na lodowisku Tor-Tor Caritas Diecezji Toruńskiej
zainauguruje Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

8.

O godzinie 15.00 w czwartek 1 grudnia w Sali widowiskowej Młodzieżowego Domu
Kultury wręczone zostaną stypendia dla studentów toruńskich uczelni wyższych w ramach
Miejskiego Programu Stypendialnego.

9.

W piątek, 2 grudnia o godzinie 11.30 Apelem Pamięci na Placu Towarzystwa Miłośników
Torunia rozpoczną się centralne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
W programie obchodów przewidziano również mszę świętą, uroczysty apel i piknik
wojskowy na Rynku Nowomiejskim.

10. W sobotę, 3 grudnia o godzinie 15.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej rozpoczną się
uroczystości związane z 25. rocznicą powstania Radia Maryja.
11. W niedzielę 4 grudnia o godzinie 11.00 z Rynku Staromiejskiego wystartuje Półmaraton
św. Mikołajów. Metę biegu półmaratońskiego i biegu na 10km przewidziano przy
ul. Bema. Warto przypomnieć, że w obu biegach można brać udział drużynowo.
12. We wtorek 6 grudnia w ramach drugiej edycji projektu LuxFest odbędą się koncerty
zespołów: Arka Noego, Jaffia, FUZZ, Luxtorpeda, Voo Voo. Koncerty rozpoczną się od
godziny 16.00. Niewątpliwą atrakcją poprzedzającą koncerty będzie Rodzinna Strefa
LuxArt. Odbywać się będzie niezależnie od koncertów i skierowana jest dla najmłodszych.
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Na dzieci czeka moc atrakcji i warsztatów przygotowanych przez Młyn Wiedzy.
W godzinach 10:30 do 12:30 strefa zaprasza grupy zorganizowane (np. przedszkola,
szkoły). Dla osób indywidualnych strefa LuxArt dostępna będzie w dwóch turach: 13.0014.00 i 14.15-15.15.
13. W czwartek 8 grudnia w Toruniu będzie gościć Sting. Celem wizyty światowej sławy
muzyka będzie rejestracja gali telewizyjnej promującej jego najnowszą płytę.
14. W okresie pomiędzy 9 a 23 grudnia w obrębie Rynku Staromiejskiego po raz trzynasty
usytuowany zostanie Jarmark Bożonarodzeniowy. Do dyspozycji mieszkańców będą
między innymi stoiska z ozdobami świątecznymi, wyrobami ceramicznymi, wikliniarskimi
a także szeroki asortyment produktów spożywczych.
15. 9 grudnia w piątek o godzinie 15.00 w Ratuszu Staromiejskim zostaną wręczone parom
małżeńskim medale Prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.
16. W sobotę 10 grudnia o godzinie 17.00 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych,
swój Jubileusz 25 lat działalności świętować będzie Stowarzyszenie Społecznego Ogniska
Artystycznego Wrzosy.
17. W czwartek 15 grudnia o godzinie 17.30 działaniami artystycznymi Galerii Rusz na placu
przed Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, rozpocznie się III edycja Dni
Grzegorza Ciechowskiego. Na ten wieczór zaplanowano również odsłonięcie formy
przestrzennej upamiętniającej muzyka a także koncert jemu poświęcony. Plac przed
Centrum od tego dnia będzie nosił imię Grzegorza Ciechowskiego.
18. Oświadczenie Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego w sprawie gali
telewizyjnej z udziałem Stinga w Toruniu.
Potwierdzam, że 8 grudnia 2016 roku w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym
o godzinie 19:00 odbędzie się gala telewizyjna realizowana dla TVP1, która zostanie
wyemitowana 1 stycznia 2017 roku. Muzyczną gwiazdą będzie Sting. Występ artysty zostanie
poprzedzony koncertem znakomitej polskiej artystki – Anny Marii Jopek. Producentem
nagrania jest SOS Music, a współorganizatorami Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Torunia, ekskluzywnym sponsorem ENERGA SA.
Pozostałymi partnerami są Universal Music Polska i Telewizja Polska. Nie jest to koncert
komercyjny, lecz gala telewizyjna promująca nową płytę Stinga „57th & 9th” (koncert
artysty odbędzie się 27 marca 2017 roku w Warszawie). W związku z tym nie ma na nią biletów
– na wyraźne życzenie firmy reprezentującej artystę każdy z partnerów dostał określoną pulę
zaproszeń.
Chciałbym przypomnieć, że jako Prezydent Miasta Torunia od samego początku
informowałem, że podjąłem decyzję o przeznaczeniu pełnej puli zaproszeń, będącej
w dyspozycji Gminy Miasta Toruń, dla mieszkańców Torunia. Ani razu nie mówiłem, że
zaproszenia zostaną rozdane VIP-om, w tym radnym.
Początkowo byliśmy zapewniani o puli 225 zaproszeń do naszej dyspozycji. Planowaliśmy
zatem, że w połowie trafią one do mieszkańców miasta za pośrednictwem mediów
w organizowanych przez nie konkursach, i w drugiej połowie do: laureatów i finalistów
konkursów ogólnopolskich na poziomie ponadgimnazjalnym uczących się w toruńskich
szkołach oraz ich opiekunów merytorycznych, stypendystów Prezydenta Miasta Torunia
studiujących na toruńskich uczelniach, rodziców trojaczków (do lat 3) urodzonych w Toruniu,
artystów oraz sportowców niepełnosprawnych reprezentujących Toruń na poziomie
ogólnopolskim i do Honorowych Obywateli Miasta Torunia.
Po długich i burzliwych negocjacjach i ustaleniach z udziałem wszystkich organizatorów
i współorganizatorów część zaproszeń przekazujemy na stronę Sting.com, a 125, które
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pozostają do naszej dyspozycji, tak jak od początku informowałem, trafią do mieszkańców –
za pośrednictwem lokalnych mediów, które będą je rozdysponowywać wśród mieszkańców
w konkursach tematycznych. Szczegółowy podział wejściówek zostanie ustalony z osobami
decyzyjnymi, reprezentującymi lokalne media, tak aby ten sposób dystrybucji, a także wyniki
konkursów były w pełni transparentne. Pula zaproszeń, którymi ostatecznie dysponujemy,
zmniejszyła się w stosunku do tego, co początkowo było nam obiecywane, dlatego nie możemy
przekazać zaproszeń dla wymienionych wcześniej grup, za co serdecznie przepraszam.
Według naszej wiedzy dysponentami zaproszeń, poza samorządem województwa i miasta, jest
portal Sting.com, Energa SA i SOS Music. Taki jest stan ustaleń na dzień 24.11.2016 roku
i mam nadzieję, że są to ustalenia ostateczne.
Poinformował, że kwota zaangażowania finansowego po stronie miasta to 250 tys. zł. Środki
te są zapisane w budżecie na promocję miasta poprzez organizację wydarzeń kulturalnych.
Informacja na temat organizacji Sylwestra z TVP w Toruniu.
Prezydent poinformował, że pomimo zaawansowanych rozmów z TVP nie doszło do
porozumienia w sprawie organizacji wspólnego koncertu sylwestrowego w Toruniu.
Sylwester odbędzie się w Zakopanem. Organizacja takiego koncertu miała sens, gdyby to miało
odbywać się we współpracy z TVP, ponieważ Torunia nie stać na koncert z takimi wybitnymi
artystami, żeby był pokazywany tylko w Toruniu. Za kilka dni zostanie ustalony rozmiar
wydarzenia corocznego. Od lat na Rynku Staromiejskim jest witany Sylwester w wymiarze
toruńskim.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad druku nr 607 jako punkt
25.
p. M. Cichowicz – złożył w imieniu klubu radnych Czas Mieszkańców wniosek, aby program
budowy dróg lokalnych rozpatrywać w 2 czytaniach, żeby dać czas radnym opozycji, którzy
jako jedyni nie mieli możliwości wnikliwego zapoznania się z dokumentem. Zaproponował,
aby program był głosowany na sesji 15.12. br. razem z budżetem, ponieważ jest jego częścią.
To da szansę przeprowadzenia krótkich konsultacji w sprawie programu z wyborcami.
Poinformował, że taki wniosek został złożony na ręce przewodniczącego rady.
p. M. Czyżniewski – potwierdził, że taki wniosek wpłynął w dniu sesji pisemnie.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 21 – 1 – 0. Porządek obrad został zmieniony.
GŁOSOWANIE:
Wniosek klubu radnych Czas Mieszkańców. Wynik głosowania: 3 – 19 – 0. Wniosek został
odrzucony.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Czerniewice – Przy Torze” w Toruniu – DRUK NR 592 - 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.
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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 1.
I czytanie
Pytania:
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy Rada Okręgu Czerniewice wypowiadała się w sprawie
projektu uchwały?
p. A. Stasiak – potwierdziła, że tak, 22.06.2016 r. wpłynęła pozytywna opinia od RO
Czerniewice.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 592. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 465/16).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki
organizacyjnej „Toruńskie Centrum Usług Wspólnych”, nadania jej statutu oraz
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 556.
p. D. Szczubiał – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 2.
Pytania:
p. W. Klabun – zapytał, czy osoby, które stracą pracę, będą miały wygaszane etaty w ramach
przechodzenia na emeryturę, czy będzie przeszeregowanie pracowników ?
p. D. Szczubiał – wskazał, że uchwała przewiduje przejście wszystkich pracowników do nowej
jednostki, którzy zajmują się obecnie czynnościami objętymi obsługą wspólną. Zwrócił uwagę,
że część zasobu kadrowego to są pracownicy o dużym stażu. Można spodziewać się, w pewnej
nieodległej przyszłości, naturalnego wygaszania stosunków pracy wynikających z odchodzenia
pracowników na emeryturę.
Zaznaczył, że wielkość zatrudnienia w jednostce musi być skorelowana z postępami
związanymi np. z wdrożeniem nowych rozwiązań informatycznych. Proces informatyzacji
będzie rozciągnięty w czasie. Po uruchomieniu jednostki będzie prowadzona analiza na
bieżąco.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy w jakiejś perspektywie czasowej są przewidywane
oszczędności ?
p. D. Szczubiał – odpowiedział, że najprostszym modelem oszczędności jest ograniczanie
etatów. Zwrócił uwagę, że podstawowym elementem jest zapewnienie zadań, których
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przybywa w samorządzie, tj. centralizacja VAT-u, czyli zjawisko, z którym samorząd nie miał
do czynienia. Na dziś nie ma planu, że powołanie TCUW to jest optymalizacja kosztów. Można
domniemywać, że przy rozwoju systemu informatycznego i automatyzacji czynności będzie
oszczędność.
p. M. Cichowicz – zwrócił uwagę, że skoro dokłada się zadań i tym samym zasobem
osobowym realizuje się je, to powinny pojawić się oszczędności.
p. D. Szczubiał – przyznał rację. Jeśli chodzi o tę kwestię, to można przyjąć, że realizacja
nowych zadań bez wzrostu wydatków liczonych etatami jest oszczędnością.
Dyskusja:
p. M. Olszta – Bloch – stwierdziła, że nie do końca jest przekonana odnośnie
scentralizowanego modelu związanego z przeniesieniem osób w docelowe 3 miejsca.
Poinformowała, że będzie musiała wstrzymać się od głosu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 556 z autopoprawką. Wynik głosowania: 21 – 0 – 1. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 466/16).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja, przy ul. Waryńskiego w Toruniu” –
DRUK NR 600.
p. Sz. Burak – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 3.
KBiOŚ – zał. nr 4.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. P. Gulewski – poinformował, że wielu mieszkańców sygnalizuje brak wystarczającego
oświetlenia tego parku. Zapytał, czy w planach jest doświetlenie i instalacja nowych lamp ?
p. Sz. Burak – wskazał, że projekt jest kompleksowy, ujmuje wszystkie branże, również
elektryczną. Projekt budowlany będzie wykonywany w przyszłym roku. Zapewnił, że te
instalacje będą.
p. P. Gulewski – poprosił, żeby mieć na uwadze głosy mieszkańców, którzy zgłaszają takie
potrzeby.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 600. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 467/16).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn.
„Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017 – 2019” – DRUK NR 490.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
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KB – zał. nr 5.
KGKISiG – zał. nr 6.
Pytania:
p. S. Kowalska – zapytała o ul. Zakątek. Mieszkańcy od wielu lat gromadzą dokumentację
i starają się o jej remont. Było też kilka nierozstrzygniętych przetargów. Zapytała, jak wygląda
sytuacja z przygotowaniem dokumentacji i wykonaniem remontu ulicy ?
p. M. Kowallek – potwierdził, że tak było, a były to przetargi na dokumentację. Obecnie jest
etap opracowywania dokumentacji. Stwierdził, że ul. Zakątek może być wykonana po 2019 r.
p. J. Gołębiewski – zapytał, jakie przesłanki stoją za tym, że lista dróg do budowy jest
potraktowana rozłącznie z listą dróg do remontu ?
p. M. Kowallek – wyjaśnił, że kwalifikacje remontu/przebudowy wiążą się bardziej
z przepisami księgowymi i powstanie środka trwałego decyduje o tym, jak ulica ma być
zakwalifikowana. W momencie zmiany ulicy z gruntowej na asfaltową jest prosta sprawa. Jeśli
istniejąca ulica posiada chodniki i nawierzchnię jezdni, a jest do remontu, to jest kwalifikowana
do zadań remontowych.
p. S. Kowalska – zapytała o zestawienie dróg rozważanych do budowy. Zapytała, czy można
poznać informacje o wyszczególnionych drogach ? Chodzi głównie o Jakubskie-Mokre,
Bielawy- Grębocin. To są ulice mające dokumentację. Jakie kryteria będą decydowały o tym,
czy i kiedy te drogi zostaną wyremontowane ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że te drogi są umieszczone w programie. Sam dokument jest
na 3 lata, ale zostały sklasyfikowane wszystkie drogi gminne. Zostało to określone, że program
jest na 3 lata, ale są też propozycje, żeby po 2019 r. proponować nowe ulice. Co do konkretnych
ulic może być przedstawiona pisemna informacja.
p. M. Krużewski – zapytał, czy zostanie dokończona ul. Podchorążych, która została już
częściowo wyremontowana ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że pozostała część tej ulicy będzie ujęta w remontach
kapitalnych i to będzie zgłoszone w ramach autopoprawki do projektu budżetu 2017 r.
p. M. Cichowicz – zapytał, jaka była historia konsultacji tego programu z radnymi ?
p. M. Kowallek – podał, że dokument został przygotowany i następnie zaopiniowany 29.07.br. dokument został przesłany do klubów koalicyjnych w celu wniesienia uwag. Radni
mogli zapoznać się z dokumentem na komisjach, co zostało w stosownym czasie uczynione.
p. M. Cichowicz – zapytał, w jaki sposób odbywały się konsultacje ? Czy radni przychodzili
do dyrektora Kowallka albo dyrektora Wiewórskiego i wskazywali ulice ? Czy był jakiś
wniosek klubów ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że konsultacje prowadził prezydent i informacje były
adresowane do prezydenta.
p. M. Cichowicz – zapytał, w jaki sposób były prowadzone konsultacje z klubami ? Czy to
było tak, że poszczególni radni przychodzili do prezydenta i mówili, jaka ulica powinna się
znaleźć, czy to była jakaś opinia klubów, większej grupy, czy to było inaczej sformalizowane?
p. Z. Fiderewicz – wyjaśnił, że prace nad dokumentem trwały kilka miesięcy, a podstawowa
praca trwała w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMT i MZD. Zaznaczył, że analizowano
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wszystkie wnioski, które w okresie kilku lat składali radni i kluby radnych do budżetu.
Analizowano wnioski, które rada przyjęła do realizacji i te, które czekały w kolejce do
realizacji. Kolejnym kryterium istotnym przy proponowaniu ulicy na dany rok było jej
znaczenie w danej dzielnicy dla układu drogowego. Po powstaniu programu były konsultacje
wewnątrz wydziałowe i WGK przygotował projekt do decyzji prezydenta, tak jak to odbywa
się w przypadku innych uchwał. Propozycje radnych były uwzględniane, które były zgłaszane
w procedurze składania wniosków do budżetu na sesjach rady do prezydenta. Także na
spotkaniach koalicyjnych przedstawiono propozycje budowy dróg lokalnych i omówiono
kryteria wyboru dróg do realizacji. Program był też omawiany na komisji gospodarki
komunalnej.
p. M. Cichowicz – powtórzył poprzednie pytanie. Stwierdził, że do tej pory wydawało się, że
w Toruniu rządzi rada miasta. Decyzją prezydenta okazuje się, że jeden z podstawowych
dokumentów, który jest przyjmowany na sesji, nie jest rozpatrywany przez radę miasta
w swoim roboczym kształcie, ale jest rozpatrywany przez ludzi, którzy….
p. M. Czyżniewski – wskazał, żeby radny sformułował pytanie, a ta wypowiedź może być
później w dyskusji.
p. Z. Fiderewicz – wskazał, że prezydent przygotował projekt programu. Na etapie projektu
konsultował program z klubami koalicji, a następnie skierował do rady. To rada miasta
decyduje o jego przyjęciu.
p. M. Cichowicz – wskazał, że podczas rozmowy o programie na komisji wydawało się, że
będą pokazane jakieś inne kryteria oprócz opisowych i będą pokazane jakieś liczby, które
powodują, że pewne wartości przyporządkowane poszczególnym kryteriom powodują
przyznawanie priorytetu jakimś inwestycjom. Zapytał dyrektora WGK, czy możne powiedzieć
jakie punktacje były przyznawane i czy taka dokumentacja znajduje się w Wydziale ? Pod
kryteriami można schować wszystko. Poprosił o pokazanie jakichkolwiek list, które pokazują,
że było to zrobione bezstronnie. Czy można to pokazać na przykładzie jednej z ulic, dlaczego
ją wybrano i w czym była lepsza na danym obszarze ?
p. Z. Fiderewicz – potwierdził, że na etapie przygotowywania katalogu ulic do programu,
każdemu kryterium przyporządkowano określoną wagę. Materiały robocze znajdują się
w WGK. Wyjaśnił, że brano pod uwagę znaczenie ulicy w danej jednostce administracyjnej osiedlu, gęstość zabudowy, uzbrojenie ulicy, aktywność mieszkańców, którzy zabiegają
o budowę ulicy, brano też pod uwagę zaangażowanie finansowe mieszkańców, bo są wnioski
mieszkańców, którzy chcą partycypować w kosztach dokumentacji. To wszystko brano pod
uwagę przy rekomendowaniu ulic do realizacji.
p. K. Wojtasik – przypomniał, że do programu zgłaszał ul. Kochanowskiego, ale ta ulica nie
znalazła się w programie. Dlaczego nie znalazła się ta ulica w programie i kiedy może znaleźć
się ?
p. Z. Fiderewicz – przypomniał, że była mowa wcześniej o klasyfikowaniu ulic do budowy
i remontów. Wspomniana ulica będzie realizowana w ramach bieżących remontów ulic.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że dyrektor M. Kowallek przedstawiał program na komisji
i mówił, że kryterium partycypacji nie ma w projekcie, natomiast prezydent mówi, że takie
kryterium było brane pod uwagę. Zapytał, która ulica znalazła się w programie z uwagi na
partycypację mieszkańców w budowie ulicy ?
p. Z. Fiderewicz – przypomniał, że była mowa o kryteriach, jakie były brane pod uwagę przy
tworzeniu programu budowy dróg lokalnych. Przyznał, że nie powie, jaka to była konkretnie
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ulica, bo to jest w materiałach roboczych. Są ulice na Wrzosach, Jarze czy Bielawach –
Grębocinie, gdzie przychodzą mieszkańcy, przedsiębiorcy i składają propozycje
w partycypowaniu dokumentacji technicznej. Wówczas MZD podpisuje umowę z lokalną
społecznością czy komitetem i ta ulica wchodzi do realizacji, jeśli jest porozumienie.
p. K. Żejmo – Wysocka – dopowiedziała, że osobiście uczestniczyła na 2 spotkaniach
z mieszkańcami.
p. M. Czyżniewski – poprosił o pytanie, bo głos będzie można zabrać w dyskusji.
p. M. Cichowicz – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu Czas Mieszkańców przed
zamknięciem pytań.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – wyraził zadowolenie, że program budowy dróg lokalnych powstaje.
Szkoda, że nie widać punktacji wagi przyporządkowanej kryterium i być może to jest do
poprawy na przyszłość. Przyznał, że dobrze byłoby, żeby taki program był przedstawiony
wcześniej na spotkaniach z mieszkańcami czy na radach okręgu i może byłyby jakieś poprawki,
które uwzględniłby MZD.
p. P. Gulewski – wskazał, że program budowy dróg nie jest katalogiem zamkniętym. Program
zakłada realizację oraz budowę dróg, które były w obiegu pomiędzy radnymi i mieszkańcami
poszczególnych obszarów miasta od lat. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji jako radny
z Bielaw – Grębocina spotkał się z problemem ul. Działowej. Tak samo jest z drogami na
Bydgoskim Przedmieściu. Te potrzeby zgłaszali mieszkańcy poprzez rady okręgu.
Druga kwestia to sposób omawiania pewnych spraw. Koalicja przed każdą radą omawia pewien
pakiet uchwał, które proponuje prezydent, żeby wyciągać kompromisy. Zaprosił klub Czas
Mieszkańców do koalicji.
p. K. Żejmo – Wysocka – wspomniała, że dwukrotnie uczestniczyła w spotkaniach w SP
nr 35, gdzie mieszkańcy prosili o spotkanie w związku z programem budowy dróg. Tam byli
mieszkańcy z ul. Częstochowskiej, Krakowskiej, Krośnieńskiej, Nad Strugą i Sieradzkiej.
Było dużo młodych małżeństw z dziećmi, którzy mówili o drogach i spowalniaczach. Spotkania
były na Bielawach w kwietniu/maju.
p. J. Beszczyński – odniósł się do słów radnego M. Cichowicza i wskazał, że na dokumencie
jest projekt prezydenta. Prezydent jak wiadomo podpisał z klubami koalicję. W 2014 r.
zapraszano klub Czas Mieszkańców do podpisania koalicji. Tylko, że wtedy trudno byłoby
powiedzieć przy realizacji inwestycji na dworcu głównym, że to jest „dziadostwo po toruńsku”.
Nie jest tak, że tylko Czas Mieszkańców ma w okręgu mieszkańców, którzy mogą powiedzieć,
jakie mają problemy. Każdy z klubów przyniósł pakiet ulic do realizacji.
Stwierdził, że nie będzie przychodził do 3 osobowego klubu, który nie chciał współpracować,
który tak się zachowuje, szczególnie przy takim podejściu wiceprzewodniczącego
M. Cichowicza.
p. M. Cichowicz – wskazał, że dyskusja jest o rzeczy dobrej, jaką jest program budowy dróg
lokalnych, które powinny dawno powstać. Niestety pojawiają się drobne rzeczy, które psują
obraz całości.
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Czas Mieszkańców zaproponował, żeby projekt omawiać w 2 czytaniach. Cóż stałoby się,
gdyby dziś został przedstawiony projekt i radni mieliby 2 tygodnie na analizę, pojechali
i zobaczyli ulice, przyszli i powiedzieli, że to jest fajnie zrobione ? Koalicja powiedziała
wyraźnie w głosowaniu „nie”, i że „wasze” miejsce jest tam, gdzie wskazuje się i będzie to
robione w takim a nie innym trybie.
Wyraził zdziwienie, że partia, która ma w nazwie „obywatelska” i w Sejmie krzyczy, że jest
zamach na wolność, w ten sposób głosuje, ale to jest związane z miejscem w szeregu.
Kiedy mówiono o tym programie, to nie wskazano, czy on spełnia oczekiwania mieszkańców,
bo to jest problem programu. Zachwycamy się, gdy słyszymy, że wyda się kilkadziesiąt
milionów na drogi lokalne. Wystarczyłoby podwoić, potroić tę wielkość i marginesem byłyby
ulice, które nie mają utwardzonej nawierzchni.
Czy w wystąpieniu radnych Czasu Mieszkańców lub radnego M. Cichowicza można było
dostrzec, że to jest robione, aby ktoś mógł przypisywać zasługi radnym (odniesienie do słów
radnego J. Beszczyńskiego), że radny M. Cichowicz przez 6 lat skupiał się na rzeczach, żeby
pokazywać, że coś on zrealizował ? Przyznał, że z wieloma innymi osobami jest najlepszym
przykładem, że traktuje miasto jako całość, a nie że, co sugeruje radny
J. Beszczyński, chodzi o osobisty sukces czy nazwanie ulicy. Jeśli radny opozycji zauważa, że
można było coś zrobić o 72 cm lepiej i radny Beszczyński uważa, że to nie jest problem i jest
mowa o milimetrach, to za parę lat okaże się, że to było o 72 mm za dużo.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy to jest głos w imieniu klubu ?
p. M. Cichowicz – odpowiedział, że w imieniu M. Cichowicza.
p. M. Czyżniewski – poprosił o powolne zmierzanie do końca.
p. M. Cichowicz – wskazał, że wiele rzeczy jest w programie niejasnych, natomiast wyraził
zmartwienie, że koalicja zaakceptowała fakt, że nagle została dopuszczona do tego, że od
29.07.br. mogła składać uwagi. Wyraził zdziwienie wobec prezydenta, że zawsze szanował
radę, zawsze tego typu dokumenty dostawała rada wspólnie. Co by stało się, gdyby ten
dokument
w lipcu dostała rada miasta do konsultacji ? Dokument dostała koalicja, a radę miasta tworzy
również klub Czas Mieszkańców, który nie jest w koalicji.
p. B. Jóźwiak – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Wypowiedzi są wzajemnie sprzeczne.
Przypomniał, że wielokrotnie w swoich wypowiedziach przedmówca dezawuował pracę
radnych, klubów i podkreślał dobrą pracę klubu radnych Czas Mieszkańców i swoją.
Zaznaczył, że radni CzM mieli tydzień na zapoznanie się z 3-4 kartkami. Wszystkie
wypowiedzi krytykujące ewentualny stopień zapoznawania się z dokumentami zgłaszanymi
i przekazywanymi radnym i klubom przez BRM minęły. Tej krytyki już nie ma, bo przedmówca
sam sobie zaprzeczył. Był tydzień na analizę 3 stron dokumentu napisanego prostym językiem
i rzetelnie przygotowanego.
p. M. Rzymyszkiewicz – przyznał, że na ten dokument wszyscy czekali od dłuższego czasu,
ponieważ co roku w czasie składania wniosków budżetowych do radnych i prezydenta
wpływały liczne wnioski dotyczące oczekiwań mieszkańców w kontekście budowy ulic.
Dokument został przygotowany w oparciu o wnioski, radnych, mieszkańców, klubów radnych.
O kolejności ułożenia ulic w planie mówił prezydent i dyrektor WGK. Kryteria zostały jasno
sformułowane, stąd trudno zrozumieć zdziwienie wiceprzewodniczącego M. Cichowicza.
Przyznał, że pomysł, aby dodatkowo punktować ulice, gdzie mieszkańcy zadeklarowali chęć
partycypacji nie znajduje uzasadnienia i zrozumienia, stąd te kryteria nie zostały wpisane do
budowy programu dróg lokalnych. Każdy chciałby, żeby ulice były asfaltowe z chodnikiem
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i zapewniały dojazd do nieruchomości. Nie da rady zrobić wszystkiego w jednym roku z wielu
przyczyn tj. finansowych i technicznych. Radni CzM często przywołują przykłady domu albo
kuchni. W domu nikt nie robi remontu we wszystkich pomieszczeniach równocześnie.
W sytuacji oszczędności przetargowych jest możliwe wprowadzenie nowych ulic.
p. M. Jakubaszek – podziękował za przygotowanie programu, bo to jest dobra wiadomość dla
mieszkańców Torunia. Program pozwoli na przeprowadzenie prac w jeszcze lepszy sposób,
ponieważ te inwestycje zgodnie z przyjętymi regulacjami dotyczącymi rad okręgów będą
z nimi konsultowane i odniosą się do propozycji.
Zaznaczył, że w ostatnim czasie klub PiS odbył szereg spotkań. Radni spotykają się
z przedstawicielami rad okręgów i mieszkańcami, podobnie jak przedstawiciele klubów PO
i CzM. Dziś powinien być budowany przekaz pozytywny, ponieważ to jest dobra informacja
dla mieszkańców. Zostaną wyremontowane/przebudowane 82 ulice.
p. W. Klabun – wypowiedź poza mikrofonem.
p. M. Krużewski – zaznaczył, że program to nie tylko lista dróg, ale też preambuła mówiąca,
jaka ma być droga, czy to ma być kilka ton asfaltu między krawężnikami na tych samych
drogach, czy droga dostosowana do specyfiki mieszkańców i zmian demograficznych. To też
standard wykonania, czyli projektowanie. Wyraził nadzieje, że w procesie projektowania cena
nie będzie odgrywała najistotniejszej roli i będą wprowadzane pilotażowo, a potem na stałe
pewne aspekty, które pokażą, czym jest droga. Część drogowa tak naprawdę wszystkich
interesuje począwszy od polityków po mieszkańców, bo z tym wszyscy spotykają się na co
dzień. Za to politycy są rozliczani w czasie wyborów. Wskazał, że program jest też zachętą do
podnoszenia standardów w zakresie budowy dróg. To wszystko dotyczy dróg innych kategorii
w obszarze miasta. Chodzi o budowę dróg sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i kreacji
przestrzennej w Toruniu.
p. M. Cichowicz – odniósł się do przewodniczącego B. Jóźwiaka. Nie za bardzo wiadomo, co
miał na myśli zbierając dużo wypowiedzi. Jeśli był zarzut nieczytania dokumentów, to warto
zrobić ten zarzut radnemu, bo trzeba przygotować się do wystąpienia. Podał, że naliczył 17
stron dokumentu, a radny tylko 3.
Zaznaczył, że nie składano dodatkowych rzeczy, bo prowadzono luźną dyskusję, czy to nie
byłby parametr, który mógłby podnieść jakość rozwiązania. Nikt nie złożył formalnego
wniosku w tej sprawie i dobrze byłoby, żeby przewodniczący zwrócił na to uwagę.
Jeśli robi się kapitalny remont i ma się pieniądze, to w każdym pokoju może być ekipa.
82 ulice dzięki programowi to fakt, ale bez niego zrobionoby 82 lub 83 ulice.
Współpraca nie wyklucza krytyki i CzM pracuje od początku dla Torunia, a nie współpracuje
bezwzględnie z prezydentem, bo jest zobowiązany umową koalicyjną.
Wyraził jedno zastrzeżenia do projektu. Gdyby dziś omawiano projekt, który 29.07.br. dostała
rada miasta, to dokument byłby identyczny i nie byłoby żadnej różnicy. Przyjął założenie, że
wszystkie rzeczy są merytoryczne i dobre, ale problem jest taki, że rada miasta została
podzielona na dopuszczonych do dyskusji o tym i tych, którzy nie są w koalicji i nie
współpracują bezwzględnie w koalicji. W głosowaniu na temat wprowadzenia 2 czytań koalicja
pokazuje, że chce w ten sposób rządzić Toruniem.
p. M. Jakubaszek – potwierdził, że rada miasta została podzielona przez przedmówcę, bo
zdecydował o byciu w opozycji. To jest wybór klubu Czas Mieszkańców.
p. B. Jóźwiak – wskazał, że załącznik ma 4 strony i radny M. Cichowicz do niego się odnosił.
Podziękował za rzetelne przygotowanie projektu. Przypomniał, że wiele lat rozmawiano, żeby
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zmienić sposób podejścia do planowania inwestycji drogowych w mieście i wreszcie jest
projekt pozwalający planować mieszkańcom i inwestorom przyszłość w mieście.
Wskazał, że w dokumencie znalazły się postulaty klubu PO odnoście terminu budowy dróg
w poszczególnych latach i ich jakości. Jest odniesienie do bezpieczeństwa, uwzględnienia zielni
w pasie drogowym i wykorzystania wód opadowych, które będzie można wykorzystać do
nawadniania usychającej zielni w mieście. Projekt jest kamieniem milowym i bardzo ciężko
znaleźć pretekst, żeby go skrytykować, ale widać jednak można.
p. M. Rzymyszkiewicz – wskazał, że przywołał wypowiedź radnego M. Cichowicza, który
podczas posiedzenia komisji gospodarki powiedział, że np. 5% pokrycia kosztów budowy ulic
byłoby budowaniem idei samorządności.
Oczywiście można przeprowadzić remont kapitalny domu czy mieszkania. Trudno go jednak
robić, gdy się w nim mieszka. Jest mowa o ulicach, przy których mieszkają ludzie, gdzie toczy
się życie i trudno byłoby rozkopać wszystkie ulice.
Zapewnił, że każdy projekt uchwały jest wcześniej konsultowany z klubami, które podpisały
porozumienie programowe z prezydentem. W radzie są uchwalane dokumenty, które są
wcześniej uzgodnione, ponieważ szuka się najlepszych rozwiązań i uzgadnia się je wcześniej.
p. S. Kruszkowski – stwierdził, że widocznie musi być koalicja i opozycja, ale nie potrzeba
oblewać się jadem na sali. Wiadomo, że wszyscy radni walczą o to samo, chcą dobra Torunia.
Czasem na sali są kłótnie i spory, ale na korytarzu jest podawanie sobie ręki i normalne
rozmowy. Taką atmosferę można wprowadzić na sali i czasem powstrzymać się
w wypowiedziach.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 490 z autopoprawką. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 468/16).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze
środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę
Miasta Toruń na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin na mocy zawartych
z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień pasażerów do bezpłatnych
i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia
obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia
przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany
trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – DRUK NR 602 - I i II
CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 7.
KGKISiG– zał. nr 8.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 602. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 469/16).
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XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych
Uzależnień na rok 2017 – DRUK NR 601.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KB – zał. nr 9.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 10.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 601 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 470/16).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Toruniu na lata 2017 – 2020 – DRUK NR 595.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 11.
Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, ile dzieci zostało skierowanych w br. do domów
dziecka ?
p. J. Bochenek – zaproponował udzielenie odpowiedzi pisemnie, ponieważ nie dysponuje
danymi na bieżąco.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 595. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 471/16).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla
niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na
rok 2017 – DRUK NR 526 – I i II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 12.
KB – zał. nr 13.
I czytanie
Pytania:
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p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, w ilu miastach Polski są przyznawane takie
dotacje ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że w kilkunastu. Toruń był jednym z pierwszych miast,
które wprowadziło dotacje. Część z podmiotów niepublicznych korzysta ze wsparcia w ramach
programu „Maluch”.
p. M. Krużewski – zapytał, czy ilość miejsc w żłobkach jest wystarczająca/niewystarczająca ?
Czy w najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu/spadku zainteresowania tymi
usługami ?
Ile osób jest zatrudnionych w prywatnych i publicznych żłobkach ?
p. I. Miłoszewska – wskazała, że w żłobkach publicznych są 282 miejsca i jest 100%
wykorzystanie. Podkreśliła fakt, że rodzice bardzo chętnie zapisują dzieci do publicznych
żłobków. Są często sytuacje, że dziecko uczęszcza do niepublicznego żłobka, ale jest na liście
rezerwowej żłobka publicznego. Na koniec października 2015 r. i 2016 r. w żłobkach
niepublicznych było średnio wykorzystane na poziomie 87%. Oprócz tego są opiekunowie
dzienni – 35 miejsc i jest 25 miejsc w klubach dziecięcych.
Wskazała, że zatrudnienie jest regulowane przepisami. W przypadku dzieci zdrowych musi być
1 opiekun na 8 dzieci w obydwu typach placówek. W przypadku dzieci do 1 roku lub
niepełnosprawnych musi być 1 opiekunka na 5 dzieci. Wydział dysponuje liczbą osób
zatrudnionych w żłobkach i może taką informację udostępnić.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy miasto ma wpływ na cenę za pobyt w żłobku, skoro uzyskuje
dotacje z 2 źródeł ?
p. I. Miłoszewska – przypomniała, że dotacje z miasta są od 2011 r. Program „Maluch” zaczął
być wdrażany później. Środki mogą być przyznane z obu źródeł.
p. J. Beszczyński – wypowiedź poza mikrofonem.
p. I. Miłoszewska – wskazała, że o cenach w żłobkach prywatnych decyduje rynek.
Obserwowane są koszty utrzymania w poszczególnych placówkach. W zestawieniu porównano
utrzymanie w żłobkach niepublicznych i wypisano też żłobki, które otrzymują wsparcie
z programu „Maluch”. Decyduje popyt i podaż. Podała, że w Toruniu jest żłobek niepubliczny,
w którym rodzice płacą 800 zł i żłobek ma wszystkie miejsca zajęte. Jest też żłobek za 400 zł
i tam zdarzają się wolne miejsca.
Zaznaczyła, że miasto nie może sterować odpłatnością, bo to są podmioty prywatne i one
regulują wysokość odpłatności. Jeśli rodzice zgadzają się na proponowany zakres świadczeń,
to umowa jest zawierana pomiędzy nimi.
p. Ł. Walkusz – zapytał, jakie instrumenty ma miasto do monitorowania żłobków ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że jest uchwała rady miasta mówiąca o kontroli placówek
niepublicznych. To zadanie zostało postawione priorytetowo. Zdecydowano, że każdy żłobek
niepubliczny będzie kontrolowany 2x/rocznie. W przypadku nowego żłobka w terminie do
3 miesięcy odbywa się kontrola. W przypadku sygnału z zewnątrz kontrola jest natychmiast.
W br. zgłaszano do prokuratury podejmowanie działalności bez zgłoszenia wpisu do rejestru
prezydenta. To jest pilnowane, żeby dzieci były bezpieczne. Ponadto są kontrolowane
wszystkie placówki, które mają wpis, że prowadzą działalność opieki dzieci do 3 lat. Wskazała,
że często podmiot gospodarczy podczas rejestracji podaje różne działalności. Jest sprzedaż
książek, działalność usługowa, ale też opieka nad dziećmi do 3 lat. Jeśli z WEiR uzyskuje się
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informacje, że takie wpisy zostały dokonane z opieką nad dziećmi, to takie sygnały są
sprawdzane.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, jak wygląda standard żłobków publicznych
i niepublicznych ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że standardy obiektów są bardzo zbliżone. Pomieszczenia
są estetyczne i mają odpowiednie wyposażenie. Żłobki publiczne są częściej wybierane, bo to
tkwi w świadomości, że są lepiej nadzorowane i spełniają inne wymogi. Do tego dochodzi też
wyższa odpłatność w żłobkach niepublicznych na poziomie 600-700 zł.
p. J. Beszczyński – zapytał, ile kosztuje utrzymanie dziecka, bo odpłatność wynosi 800 zł+400
zł od miasta i do tego z programu „Maluch”.
p. I. Miłoszewska – wyjaśniła, że program „Maluch” jest z konkursu i nie dostaje się po równo.
Jest żłobek, który otrzymuje 120 zł z „Malucha”.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy w związku z tym nie ma jakiejś refleksji, żeby w tamtym
miejscu, gdzie jest taki żłobek wybudować miejską placówkę ?
p. I. Miłoszewska – poinformowała, że w planach miasta jest rozbudowa żłobków miejskich.
Co do rejonizacji to trudno powiedzieć, bo często rodzice z Podgórza wolą odwozić dziecka Na
Skarpę niż oddać do żłobka w po tamtej stronie Wisły. Zapewniła, że przekaże radnemu wykaz
żłobków z odpłatnościami.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy z ustawy wynika, że dotacja dla żłobków ma być równa ?
p. I. Miłoszewska – zaznaczyła, że to nie jest dotacja dla żłobków, ale na każde dziecko.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy dotacja musi być przyznana wszystkim żłobkom po równo
i czy reguluje to ustawa ?
p. I. Miłoszewska – potwierdziła, że tak.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 526. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 472/16).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt
w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu DRUK NR 594 – I i II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 14
KB – zał. nr 15.
I czytanie
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Pytania:
p. S. Kruszkowski – zapytał, skąd wskazana kwota za pobyt w izbie wytrzeźwień i czy może
być ona wyższa ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że nie, bo przepisy mówią o wyliczaniu kosztów pobytu
osoby przewiezionej do działu izolacji. Brane są pod uwagę koszty bieżące niezbędne do
utrzymania działu i jest to dzielone przez szacunkową liczbę klientów. Oszacowano, że w ciągu
roku będzie 6,3 tys. klientów.
p. S. Kruszkowski – zapytał, jak jest z wypłacalnością osób przewiezionych do izby
wytrzeźwień ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że ściągalność opłat jest na poziomie 31%. Podkreśliła, że
taka ściągalność kształtuje się we wszystkich tego typu placówkach w kraju. Ściągalność
w toruńskiej izbie jest nieco wyższa niż w kraju, ale jest porównywalna.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 594. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 473/16).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia
Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – DRUK NR 531 I i II CZYTANIE.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 16.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 531. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 474/16).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
Konsultacji Społecznych na 2016 r. – DRUK NR 596.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 17.
Pytania:
p. P. Gulewski – zapytał, czy sposoby dotarcia do mieszkańców z konsultacjami są na bieżąco
dostosowywane, żeby jak najwięcej osób uczestniczyło w spotkaniach ?
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p. P. Piotrowicz – przyznał, że z frekwencją mieszkańców jest różnie. W przypadku konsultacji
o lokalizacji basenu na Bydgoskim Przedmieściu było niewiele osób, jednak na podstawie
jednego przypadku trudno wyciągać generalne wnioski. Na podstawie tegorocznych konsultacji
można powiedzieć, że liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych będzie wyższa
niż w 2015 r. Oczywiście cały czas są starania, żeby konsultacje były atrakcyjne dla
mieszkańców. Podkreślił, że jest Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, z którą
dyskutuje się o dobrych praktykach i żeby konsultacje przyciągały ludzi. Wiele zależy od
tematu i wydawało się, że temat basenowy będzie zachęcał ludzi. Na spotkaniu było 5 osób, ale
53 osoby wypełniły ankietę internetowo. Będą stosowane atrakcyjne narzędzia spotkań, w tym
także spotkania w dni wolne - soboty.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 596. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 475/16).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK
NR 597 - I i II CZYTANIE.
p. K. Kisielewski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 18.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 597. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 476/16).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
położonej w Toruniu przy ul. Mickiewicza 57 – DRUK NR 501.
p. Z. Rasielewski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 19.
Pytania:
p. P. Gulewski – zapytał, czy były podejmowane jakiekolwiek działania zmierzające do
uporządkowania terenu przy tej nieruchomości ?
p. Z. Rasielewski – zapewnił, że były spotkania z przewodniczącą rady okręgu w tej sprawie.
Przygotowano koncepcję, w jaki sposób to zrobić, bo to jednak mieszkańcy śmiecą, były
wspólne spotkania z ZGM-em i efekt zostanie osiągnięty.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 501. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 477/16).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5
położonego przy ul. Kopernika 47 w Toruniu – DRUK NR 557.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 20.
Pytania:
p. S. Kowalska – zapytała, ile kosztuje utrzymanie lokalu we wspólnocie ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że to jest 300-400 zł miesięcznie.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 557. Wynik głosowania: 17 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 478/16).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikat od ceny sprzedaży przez Gminę
Miasta Toruń na rzecz najemców lokali mieszkalnych: nr 9 przy ul. Bydgoskiej 106 A
i nr 6 przy ul. Hurynowicz 4 w Toruniu – DRUK NR 593.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 21.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 593. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 479/16).
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą
Miasta Toruń a Województwem Kujawsko - Pomorskim – DRUK NR 529.
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń
lokalu użytkowego nr 13 położonego przy ul. Rydygiera 30-32 w Toruniu – DRUK NR
599.
p. W. Krawiec – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 22, 23.
Pytania:
p. S. Kruszkowski – przypomniał, że 4 lata temu prosił Urząd Marszałkowski o możliwość
wykorzystania parkingu przy ul. Słowackiego, który teraz będzie przed MOPR-em jako parking
dla mieszkańców ul. Słowackiego. Zapytał, czy będzie możliwość od godz. 16 do 6-7
wykorzystania parkingu przez mieszkańców pobliskich bloków ?
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p. W. Krawiec – stwierdził, że tak, bo MOPR jest miejską jednostką i można to organizacyjnie
zrobić, żeby od godz. 16 korzystali mieszkańcy, bo w nocy nikt z MOPR-u nie korzysta.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 529. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 480/16).
Uchwała według druku nr 599. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 481/16).
p. M. Czyżniewski – ogłosił 10 min. przerwy i poprosił o spotkanie Konwent Seniorów.
Po przerwie.
XXVIII. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia) – godz. 13.30.
1. Zapytania:
radny M. Cichowicz:
Przypomniał, że dostał odpowiedź z 17.11. br. od prezydenta w sprawie strefy płatnego
parkowania, gdzie jest napisane, że przy Biurze Obsługi Pasa Drogowego na ul. Wały gen.
Sikorskiego nie są wyznaczone miejsca parkingowe w ramach strefy. Zapytał, dlaczego zatem
tam jest znak parkingu SPP, informacja, że parking jest płatny i ponadto jest postawiony
parkomat ?
Dlaczego w SPP nie są postawione wszędzie zakazy, tam gdzie nie są wyznaczone miejsca
płatnego parkowania ? SPP wyznaczona przez radę definiuje, że wszystkie miejsca są płatne,
a jeśli z jakiś względów organizacyjnych nie są one objęte opłatami, to powinien być zakaz
postoju i zatrzymywania.
Dlaczego i po co została powołana komisja konkursowa do oceny zadania pn. Murale
patriotyczne, skoro została podjęta decyzja sprzeczna z decyzją i rekomendacją komisji ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny K. Wojtasik – zapytał, w ilu szkołach przeprowadzono akcję w ramach toruńskiego
Tygodnia Tolerancji, kto w niej uczestniczył, jakie środowiska, jakie poruszano kwestie, jakie
zorganizowano konkursy związane z tym tygodniem, kto objął tę akcję patronatem i kto
ufundował nagrody ?
W nawiązaniu do otrzymanej 4.03.br. odpowiedzi podpisanej przez zastępcę prezydenta
Z. Fiderewicza dotyczącej zaniechania obchodzenia święta „wyzwolenia” Torunia przez
bolszewików, zapytał czy władze miasta przeprowadziły konsultacje ze środowiskiem
kombatanckim i naukowcami z UMK w wyżej podanej sprawie ? Jeśli tak, to kiedy taka
konsultacja została przeprowadzona i jakie osoby ją opiniowały ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
2. Wnioski:
a) radny M. Rzymyszkiewicz – 8 wniosków,
b) radny M. Cichowicz – 3 wnioski,
c) radny P. Gulewski – 1 wniosek,
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d) radny B. Jóźwiak – 3 wnioski,
e) radna B. Królikowska – Ziemkiewicz – 1 wniosek (wniosek nie został złożony pisemnie
zgodnie z zapisami statutu),
f) radny W. Klabun – 1 wniosek,
g) radna D. Zając – 4 wnioski.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę do godz. 15 i poprosił po niej o krótkie spotkanie
Konwentu Seniorów.
XXIX. Przerwa – godz. 14.00 – 15.00.
Po przerwie.
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Radnych Miasta Torunia
do przeprowadzenia pierwszych posiedzeń rad okręgów – jednostek pomocniczych
Gminy Miasta Toruń kadencji 2016 – 2020 – DRUK NR 606.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że została zgłoszona zmiana
polegająca na umieszczeniu w miejscu radnego M. Rzymyszkiewicza radnej M. Olszty – Bloch.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, czy przewodniczący mógłby wyjaśnić zmianę, bo odbył się
Konwent, który zaakceptował inną listę, a teraz klub PO zgłosił zmianę.
p. B. Jóźwiak – wyjaśnił, że radny M. Rzymyszkiewicz chciał zrezygnować na rzecz radnej
M. Olszty – Bloch i dokonano takiej zmiany.
p. M. Cichowicz – wyraził przekonanie, że to będzie oddzielnie głosowana poprawka, bo
Konwent przyjął listę z radnym M. Rzymyszkiewiczem.
p. M. Czyżniewski – wyjaśnił, że rada będzie głosowała projekt w całości, więc można
zgłaszać z sali nazwiska.
p. M. Rzymyszkiewicz – zaproponował, aby pierwsze posiedzenie RO Staromiejskie
poprowadziła radna M. Olszta – Bloch.
p. J. Beszczyński – zaproponował głosowanie wniosku klubu PO, jeśli propozycja nie
przejdzie, to trudno.
p. S. Kowalska – stwierdziła, że skoro z Konwentu radni wyszli z pewnymi ustaleniami, to
chyba można dowiedzieć się, dlaczego wprowadza się zmianę w trakcie procedowania.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – zwrócił uwagę, że rada miasta jest powołana do reprezentowania interesów
wszystkich mieszkańców. Tak na ogół dzieje się, że interes Torunia jest podstawową wartością,
natomiast od czasu do czasu pojawiają się zgrzyty, gdzie większość koalicyjna zawłaszcza
sobie instytucje, które z definicji miały być organami pomocniczymi rady miasta. Pokazanie,
że radny rozpoczyna pierwsze posiedzenie rady okręgu, było świetnym miejscem do pokazania,
że rada stanowi całość. Wskazał, że wszyscy są świadkami skoku przeprowadzonego przez
koalicję, żeby zawłaszczyć i nie oddać ugrupowaniu z opozycji żadnego miejsca, a jeszcze
przed chwilą pokazano, że miejsce zostanie oddane radnej niezależnej, żeby pokazać, jak
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opozycja jest traktowana. Wyraził ubolewanie, że partia, która ma w nazwie „obywatelska” tak
postępuje, ale pozostała już tylko nazwa.
p. M. Olszta – Bloch – zapewniała przedmówce, że to nie jest żaden zamach na opozycję.
Przypomniała, że wcześniej wyraziła chęć poprowadzenia pierwszego spotkania RO
Staromiejskie, bo ma wielki sentyment do rady okręgu, w której zasiadała przez 2 lata. Poprosił
o niebranie personalnie tej sprawy.
p. Ł. Walkusz – przypomniał, że na Konwencie uzgodniono kandydatury radnych, którzy będą
reprezentowali RMT na pierwszych spotkaniach rad okręgów. Było pytanie do
przewodniczącego M. Cichowicza z CzM, czy są kandydatury do prowadzenia tych spotkań
z jego klubu. Kandydaci nie zostali zgłoszeni w żaden sposób, więc pozostałe kluby zgłosiły
swoich kandydatów.
p. B. Jóźwiak – wskazał, że ten dzień zapisze się w historii toruńskiego samorządu jako dzień,
w którym jeden z radnych próbował wprowadzić nową definicję skoku na demokrację. Jak
można określić skokiem na demokrację sytuację, kiedy klub rezygnuje z miejsca na rzecz radnej
niezależnej. To jest przykład używania słownictwa, które nie licuje z pełnieniem funkcji
wiceprzewodniczącego rady miasta i całkowicie odwrotnym przedstawieniem rzeczywistości.
p. M. Czyżniewski – poprosił, żeby nie dyskutować na temat sposobu przyjmowania uchwały
i wzajemnych relacji między klubami.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że w czasie obrad Konwentu padło wyraźnie, że koalicja
przewiduje wyznaczenie kandydatów na przeprowadzenie pierwszego spotkania rad okręgów.
Mówienie, że CzM nie zgłosił kandydata, gdy zostały zgłoszone po 3 osoby przez kluby PiS
i PO i 2 osoby zgłosił Czas Gospodarzy, dało to jasno wyraz, że to będzie tak procedowane.
Poprosił radnego Ł. Walkusza, żeby nie zarzucał kłamstwa.
p. K. Wojtasik – poprosił, żeby przejść do głosowania.
p. Ł. Walkusz – zapewnił, że nie zarzucał kłamstwa. Przypomniał, że pytał, czy klub CzM ma
swoich kandydatów i żeby ich zgłosił. Jest cały czas dyskusja, więc jeśli klub ma swoich
kandydatów, to niech ich zgłosi teraz.
p. M. Czyżniewski – odczytał nazwiska radnych, którzy poprowadzą pierwsze spotkania rad
okręgów.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że była mowa o tym, że kandydatura radnej M. Olszty – Bloch
będzie głosowana jako poprawka.
GŁOSOWANIE:
Poprawka polegająca na wpisaniu do prowadzenia pierwszego spotkania RO
Staromiejskie radnej M. Olszty – Bloch w miejsce radnego M. Rzymyszkiewicza. Wynik
głosowania: 18 – 1 – 0. Poprawka została przyjęta.
Uchwała według druku nr 606. Wynik głosowania: 17 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 482/16).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru
delegatów Miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich na czas trwania VII
kadencji Rady – DRUK NR 612.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 612. Wynik głosowania: 19 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 483/16).
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 listopada
2016r. na Prezydenta Miasta Torunia.– DRUK NR 607.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 607. Wynik głosowania: 18 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 484/16).
XXVI. Rozpatrzenie projektów uchwał:
−

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041–
DRUK NR 553 – I CZYTANIE,

−

w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 554 – I CZYTANIE.

p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z prezentacją multimedialną.
I czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał o program „Kawka”. Zapytał, czy część dopłat do programu ze
strony państwa została wstrzymana ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wyjaśniła, że program Kawka jest realizowany na
podstawie zgłoszeń mieszkańców. Najpierw są zbierane zgłoszenia mieszkańców/wspólnot i to
jest policzone przez miasto. Zgłoszono listy chętnych do Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i miasto otrzymało na program ponad 9 mln zł. Te pieniądze
można wydać do końca 2018 r. Beneficjentem jest osoba fizyczna i musi podjąć decyzję
inwestycyjną. Przyznała, że w br. zdejmowano po stronie dochodów i wydatków te pieniądze,
dlatego, że osoby fizyczne zgłoszone do programu przełożyły inwestycje na 2017 r. Stąd
w 2017 r. zaplanowana została zwiększona akcja informacyjna, bo jeśli ludzie nie wykorzystają
środków finansowych, to po 2018 r. one przepadną.
p. J. Gołębiewski – zapytał o bramownice. Czy DK 80 zostanie przełożona na ul. Bema,
Chełmińską i trasę średnicową ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wskazała, że to chodzi o dobre poinformowanie
kierowców, w jaki sposób ma przebiegać ruch tranzytowy na terenie miasta. Nie zmieni się
organizacja ruchu, ale oznakowanie, które będzie bardziej czytelne.
p. M. Cichowicz – zapytał o wzrost PIT na poziomie 50% w ciągu kilku następnych lat przy
jednoczesnym kilkuprocentowym wzroście CIT – u. Założenia zgadzają się i pokazują
możliwości miasta. Zapytał, czy to nie jest nadmierny optymizm ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – zapewniła, że wpływy z PIT – u w budżecie na 2017 r. są
na bezpiecznym poziomie. Dynamika wzrostu wpływów jest przyjęta na poziomie 6,5% do
2025 r., a potem 3%, żeby prognoza była realna. Przypomniała, że dynamika wpływów za
poprzednie lata była na poziomie kilkunastu procent. Rzeczywista realizacja za poprzednie lata
to 7,5 – 8%.
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p. M. Cichowicz – zapytał, czy można przeliczyć quorum ?
p. M. Czyżniewski – odpowiedział, że rada nie podejmuje teraz decyzji, nie ma głosowań, więc
można dalej sesję procedować.
p. J. Gołębiewski – wskazał, że jest wpływ 280 mln zł z PIT. W tabelach na s. 7, zał. nr 1 poz.
75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to 454 mln zł. Zapytał, co jest
zsumowane ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wskazała, że wpływy z PIT – u to 262 mln zł. (Pani
Skarbnik podeszła do radnego i wyjaśniła wątpliwości).
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – zgłosił w imieniu klubu Czas Mieszkańców wnioski budżetowe.
1. Budowa II jezdni ul. Marii Curie - Skłodowskiej na odcinku od ul. Wschodniej do Trasy
Średnicowej. Szacowana wartość 4 mln zł.
2. Budowa 2 stacji zasilania na prąd stały dla samochodów elektrycznych.
3. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci szkół
podstawowych.
4. Wdrożenie kompleksowej inwentaryzacji zieleni w na terenie całego miasta opartej na
nowoczesnych technologiach i oprogramowaniu, która umożliwi prowadzenie pełnej ewidencji
zieleni i jej historii, sprawniejsze naliczanie opłat oraz zasilenie gminnego budżetu na zieleń
miejską. Proponowany etap I na 2017 r, to objęcie nowym systemem okręgu Staromiejskie.
5. Dodatkowy etat dla pracownika terenowego w WŚiZ, który będzie odpowiedzialny za
monitorowanie bieżącej sytuacji w mieście, reagował na nagle wypadki takie jak zniszczenia
zieleni podczas wypadków, kolizji drogowych, nielegalnych wycinek drzew, robót drogowych
i zniszczeń po nich powstałych.
6. Opracowanie koncepcji wykorzystania terenów kolejowych wzdłuż ulic św. Józefa
i ul Polnej, a także rezerwy pod „trasę mostu Waryńskiego" z przeznaczeniem rekreacyjnym,
komunikacyjnym pieszo-rowerowym i pod tereny zielone zgodnie z Ideą Zielonego Ringu
Torunia przedstawioną uprzednio przez Czas Mieszkanców.
7. Opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę łączącej zespół staromiejski
z Kępą Bazarową.
8. Utworzenie plaży na Kępie Bazarowej przy moście Piłsudskiego.
9. Mostek nad Małą Wisełką łączący plażę i Kępę Bazarową z Zamkiem Dybowskim.
10. Połączenie wszystkich atrakcyjnych punktów wokół Kępy Bazarowej ścieżką przyrodniczą
w formie pętli.
11. Instalacja pływającego basenu na Wiśle przy Bulwarze Filadelfijskim.
p. M. Rzymyszkiewicz – odniósł się do wniosków, ponieważ one brzmią bardzo znajomo
i mają szansę na realizację, bo każdy kolejny wniosek jest albo już złożony przez jakiegoś
radnego w minionych miesiącach lub jak w przypadku ostatniego punktu, temat został
przedstawiony na ostatniej KOSiT. Okazało się, że taki pomysł już jest, ale koszt realizacji jest
tak duży, że na razie to musi pozostać w sferze marzeń. Prawdopodobnie wszystkie wnioski
zostaną zrealizowane, bo prezydent i wydziały już nad nimi pracują.
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p. J. Gołębiewski – wyraził zadowolenie. Nie chodzi o to, kto się podpisze, ale żeby rada
podjęła decyzje doprowadzające do realizacji wniosków. W ubr. rada odrzuciła wniosek
o budowę trasy średnicowej do ul. Okrężnej, a teraz jest to w projekcie budżetu.
p. M. Frąckiewicz – poinformował, że wpłynął projekt dotyczący bezpłatnych przejazdów dla
uczniów i wyraził nadzieję, że przewodniczący wprowadzi go pod obrady sesji i znajdzie on
uznanie wśród radnych.
p. M. Cichowicz – wyraził zadowolenie, że coraz więcej osób wypowiada się pozytywnie na
temat projektów. Wyraził nadzieję, że w komisjach będzie dyskusja i chociaż w części uda się
zrealizować pomysły dla dobra Torunia.
p. M. Czyżniewski – skierował druki do II czytania.
XXVII. Przedstawienie informacji na temat stanu pozyskiwania środków zewnętrznych
na realizację projektów w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020.
p. M. Lewandowska – Robak – przedstawiła informacje z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy zrezygnowano już z tramwaju na Rubinkowo ?
p. M. Lewandowska – Robak – odpowiedziała, że tramwaj na Rubinkowo jest na tzw. liście
rezerwowej z powodu trudności w uzyskaniu konsensusu w konsultacjach z mieszkańcami. Na
razie do 30 grudnia trzeba złożyć projekt z decyzją środowiskową i głównym elementem jest
linia na JAR.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy wydział koordynuje te projekty ?
p. M. Lewandowska – Robak – oświadczyła, że wydział podaje kiedy i gdzie można otrzymać
dofinansowanie, natomiast wydział pilnuje terminów dla poszczególnych działów, które
składają wnioski. Wydział jest zaangażowany w opracowanie programu rewitalizacji
i adaptację budynku w Centrum Nowoczesności.
XXX. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XXXI. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXX sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
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