Protokół z XXXI sesji
Rady Miasta Torunia
z 15 grudnia 2016 roku
XXXI sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 15 grudnia 2016 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXXI sesję Rady Miasta Torunia. Powitał p. Małgorzatę Jorka
– zastępczynię komendanta miejskiego Policji, powitał prezydenta z zastępcami, skarbnika,
dyrektorów wydziałów radnych oraz wszystkich gości.
II. Przyjęcie protokołu z 30. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr
Całbecki zaprosił Państwa Radnych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dziś
o godzinie 13.00 w Dworze Artusa, dlatego w programie sesji zaproponowana jest przerwa
od 13.00 do 15.00.
2. 9 grudnia br. do Biura Rady Miasta wpłynęło stanowisko Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 - dokument został
przesłany Państwu Radnym drogą elektroniczną.
3. Informuję, że 28 listopada br. zakończona została procedura wyborów członków jednostek
pomocniczych Gminy Miasta Toruń na V kadencję. W wyniku wyborów zostało wybranych
7 rad okręgów na 13 utworzonych przez Radę Miasta jednostek pomocniczych.
Nowe rady odbyły swoje pierwsze – konstytuujące spotkania, podczas których wybrano
przewodniczących, zastępców przewodniczących oraz sekretarzy. I tak przewodniczącymi
zostali:
- Rady Okręgu Nr 3 – Rudak – pani Sylwia Szczesna,
- Rady Okręgu Nr 4 – Czerniewice – pan Wiesław Kania,
- Rady Okręgu Nr 5 – Kaszczorek – pan Krzysztof Kołowski,
- Rady Okręgu Nr 6 – Bielawy-Grębocin – pan Paweł Liberadzki,
- Rady Okręgu Nr 10 – Wrzosy – pani Barbara Noskowicz,
- Rady Okręgu Nr 11 – Chełmińskie - pani Justyna Kardasz,
- Rady Okręgu Nr 13 – Bydgoskie – pani Natalia Waloch-Matlakiewicz.
4. Wczoraj, 14 grudnia br. do Biura Rady Miasta wpłynął wniosek wyborców z Okręgu Nr 2 –
Stawki w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Okręgu Nr 2 – Stawki dokument został przesłany Państwu Radnym drogą elektroniczną.
5. Przypominam Państwu Radnym, że kolejna robocza - 32. sesja Rady Miasta Torunia
zaplanowana jest 29 grudnia br. o godzinie 10.00 w tej sali, natomiast o godzinie 14.00
w Dworze Artusa rozpocznie się uroczysta - 33. sesja Rady.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
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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
2 grudnia br. centralne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Uroczystości: Apel Pamięci pod „Pomnikiem Artylerzysty” na placu ToMiTo, msza św.
w Kościele Garnizonowym, Uroczysty Apel na Rynku Staromiejskim, piknik wojskowy na
Rynku Nowomiejskim, z udziałem przedstawicieli władz Miasta.
7 grudnia br. jubileusz 25-lecia obchodził Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji
Toruńskiej.
10 grudnia br. jubileusz 10-lecia obchodziła Grupa Ratownictwa PCK Toruń.
10 grudnia br. uroczyście nadano nazwę Rondo Heleny Grossówny skrzyżowaniu ulic
Łokietka, Kościuszki i Chrobrego.
13 grudnia br. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
- uroczystość pod tablicą na Rynku Staromiejskim upamiętniającą demonstracje z 1 i 3 maja
1982 r.,
- odsłonięcie i poświęcenie tablicy na budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10,
upamiętniającej działaczy opozycji antykomunistycznej więzionych i przetrzymywanych
w Areszcie Śledczym MO.
14 grudnia br. na Rynku Staromiejskim przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 25 - 27 listopada br. w Teatrze „Baj Pomorski” - 31. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego
Aktora,
- 25- 26 listopada br. w Zespole Szkół Muzycznych - XIII Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki
Fortepianowej dla uczniów szkół muzycznych,
- 28 listopada br. – 4 grudnia br. – IX Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu
Przyrodniczego „Sztuka Natury” (m.in. w CK Dwór Artusa, MCSM, ACKiS „Od Nowa”),
- 29 listopada br. na lodowisku Tor-Tor inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
organizowanego przez Caritas Diecezji Toruńskiej,
- liczne wydarzenia kulturalne w CKK Jordanki.
Wydarzenia sportowe (wybrane):
- 4 grudnia br. XIV Półmaraton Św. Mikołajów i bieg na 10 km św. Mikołajów,
- od 6 grudnia br. ruszyło lodowisko miejskie przy CKK Jordanki (w okresie nauki szkolnej
bezpłatne dla grup zorganizowanych z toruńskich szkół i przedszkoli w godzinach 8.00 – 14.00;
w ferie zimowe bezpłatne dla wszystkich uczniów). Od 15 grudnia br. lodowisko miejskie
będzie funkcjonować także na osiedlu „Na Skarpie”.
Inne wydarzenia
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- 29 – 1 grudnia br. w siedzibie TARR i Ratuszu Staromiejski – Forum Ekspansji Małych
i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalne Forum Innowacyjne (organizator – TARR),
- 2 grudnia br. w Hotelu Filmar – Ogólnopolska konferencja naukowa „Praca socjalna
w środowisku zamieszkania i szkole …”,
- od 9 grudnia br. (do 23 grudnia br.) trwa Jarmark Bożonarodzeniowy.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Toruń znalazł się najwyżej spośród miast województwa kujawsko-pomorskiego
w zestawieniu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju.
W kategorii miast na prawach powiatu Toruń zajął 15. miejsce, najlepsze spośród miast Kujaw
i Pomorza. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy.
Toruński Ogród Zoobotaniczny zdobył III miejsce w ogólnopolskim konkursie IDOL 2016,
zorganizowanym przez Fundację „Szansa dla Niewidomych” w kategorii firma/instytucja
przyjazna osobom z dysfunkcjami wzroku.
Muzeum Toruńskiego Piernika znalazło się w finale prestiżowego konkursu
EMYA, organizowanego przez Europejskie Forum Muzeów i rywalizuje o miano
Europejskiego Muzeum Roku. Finał jubileuszowej, 40. edycji konkursu, 6 maja 2017 r.
w Zagrzebiu.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Od 1 grudnia br. dostępne są druki wniosków o wydanie Karty Seniora, w ramach lokalnego
programu „Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” (który rusza 1.01.2017r.)
Druki można odbierać w:
- Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia,
- siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- największych Spółdzielniach Mieszkaniowych,
- Akademii Nauki przy ul. Św. Katarzyny 4.
W tych samych miejscach od 2 stycznia 2017r. będą przyjmowane wnioski.
Na podstawie Toruńskiej Karty Seniora, uprawnione osoby będą mogły korzystać z ulg
i zniżek oferowanych przez przedsiębiorców, którzy przystąpią do Programu.
Zadania inwestycyjne
Zakończono modernizację i budowę przystani sportów wodnych AZS UMK.
Kończy się modernizacja kolejnych budynków w Zespole Usług Społecznych na
ul. M. Skłodowskiej – Curie.
Rozpoczęte są remonty i przebudowy budynków Zespołu Szkół Samochodowych i basenu
Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych.
Startuje rozbudowa DPS – u przy ul. Szosa Chełmińska.
Zakończono przebudowę Drogi Starotoruńskiej.
Trwa zabiegania o decyzja administracyjna na trasę wschodnią od pl. Daszyńskiego do
ul. Grudziądzkiej.
Podpisano umowy na rozbudowę/przebudowę ul. Łódzkiej – etap ul. Lipnowska – Zdrojowa,
dróg na osiedlu JAR; końcówka ul. Watzenrodego, Strobanda, Hubego,
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Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od trasy średnicowej do ul. polnej – zakończenie procedury
przetargowej. Trwa procedura odwoławcza.
Rozbudowa ul. Polnej od Szosy Chełmińskiej do Fortu VII – otwarto oferty.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 29.12.2016 r.
1. Dzisiaj o godzinie 13.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa na spotkanie opłatkowe
zapraszają władze wojewódzkie.
O godzinie 18:30 odsłonięciem formy przestrzennej nazywającej plac przed CKK Jordanki
imieniem Grzegorza Ciechowskiego rozpocznie się 111 edycja Dni Grzegorza
Ciechowskiego.
O godzinie 19:00 w CKK Jordanki rozpocznie się Koncert „Obywatel GC, Tak Tak 2.0" w
hołdzie patronowi Nagrody Artystycznej Miasta Torunia.
2. W piątek 16 grudnia o godzinie 14:00 nastąpi uroczyste otwarcie Przystani Sportów
Wodnych zlokalizowanej w miejscu starej przystani AZS UMK przy ulicy Popiełuszki 1-3.
Koszt inwestycji - niespełna 10 min zł brutto - został w połowie sfinansowany przez miasto,
a w połowie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
O godzinie 17.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła 11, Fundacja „Nadzieja dla Rodzin"
organizuje V Galę Dużych Rodzin. Świąteczna Gala odbędzie się w ramach Programu
Promocji Dużej Rodziny „Jesteśmy Razem" sfinansowanego przez Gminę Miasta Toruń.
O godzinie 18:00 w hali Arena Toruń, koszykarki Energi Toruń podejmują drużynę TS
Ostrovia Ostrów Wielkopolski.
Także w hali Arena, o godzinie 18:30 pingpongiści Manekina Toruń zmierzą się
z utytułowaną drużyną Borussi Dusseldorf, w ramach rozgrywek Europejskiej Ligi
Mistrzów.
O godzinie 19:00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędzie się koncert zespołu Fonetyka
z projektem „Ciechowski".
3. W sobotę 17 grudnia od godziny 10:00 w centrum Targowym ,J^ARK" rozpoczną się
dwudniowe targi „Świąteczne Przysmaki Regionów".
W godzinach 10:00 - 18:00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbywać się będzie
8. Toruńska Giełda Winylowa, dedykowana Grzegorzowi Ciechowskiemu
i wydaniom jego płyt na winylach.
O godzinie 16:00 na Rynku Nowomiejskim odbędzie się spotkanie wigilijne dla
mieszkańców. W programie pokaz rzeźbienia w lodzie i koncert kolęd w wykonaniu
Aleksandry Szwed i zespołu The Czad Makers. Występ ten zainauguruje cykl koncertów
przy Szopce. Ponadto przewidziane są świąteczne paczki dla najmłodszych, wigilijny
poczęstunek i konkursy z nagrodami.
O godzinie 20:00 w Akademickim Centrum Kultury I Sztuki „Od Nowa" odbędzie się
koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Podczas koncertu, zespołowi The
Dumplings [de damplings] zostanie wręczona Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im.
Grzegorza Ciechowskiego.
4. W niedzielę 18 grudnia w godzinach 11:00 - 13:00 Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji wspólnie z Podwórkowym Domem Kultury dla dzieci z Rubinkowa (ale nie
tylko) organizuje hokejowe Mikołajki na lodowisku sezonowym Przy Skarpie.
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5. W Poniedziałek 19 grudnia o godzinie 10:00 podczas XXVIII sesji Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Ks. Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, wręczony zostanie tytuł
Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
O godzinie 19:00 w hali Arena Toruń, koszykarze Polskiego Cukru Toruń rozegrają
spotkanie z drużyną AZSu Koszalin.
6. We wtorek 20 grudnia o godzinie 18:00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbędzie się
Benefis Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.
7. W środę 21 grudnia w Ogrodzie Zoobotanicznym stanie Bożonarodzeniowa Szopka.
W pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, w szopce zaplanowano specjalne
atrakcje dla dzieci. Szopka otwarta będzie do 16 stycznia 2017 roku.
8. W czwartek 22 grudnia o godzinie 14:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego
odbędzie się spotkanie opłatkowe władz samorządowych.
O godzinie 18:30 na płycie Tor-Toru, Nesta Mires Toruń podejmie drużynę Reprezentacji
Polski do lat 20 ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu.
9. W poniedziałek 26 grudnia w godzinach od 15:00 - 19:00 w Ratuszu Staromiejskim, na
14. Toruński Wieczór Kolęd zaprasza zespół Claritas.
10. We wtorek 27 grudnia o godzinie 19:00, w Centrum Kultury Dwór Artusa, występ
kabaretu Mumio z gościnnym udziałem Mariusza Lubomskiego, zainauguruje VI edycję
festiwalu LULU.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad druków nr 639, 640,
641 jako punkty 24, 25, 26 porządku sesji.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Porządek obrad został zmieniony.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania panu prof. dr. hab. Janowi
Hanaszowi Honorowego Obywatelstwa Miasta Torunia – DRUK NR 632.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 632. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 485/16).
VII. Rozpatrzenie projektów uchwał:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016 -2041
– DRUK NR 613,
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2016 – DRUK NR 614 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KB – zał. nr 1, 6.
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KGKISiG – zał. nr 2, 7.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 3, 8.
KOSiT – zał. nr 4, 9.
KBiOŚ – zał. nr 5, 10.
I czytanie
Pytania:
p. M. Cichowicz – wskazał, że ma być zdjęte 155 tys. zł z węzła Kluczyki – połączenia między
S 10 a ul. gen. W. Andersa . W opisie jest napisane, że nie można wydać pieniędzy, bo dopiero
są podpisane umowy i pieniądze zostaną przeniesione do budżetu 2017 r. W budżecie na 2017r.
jest 50 tys. zł. Zapytał, co stało się ze 105 tys. zł ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że to jest zadanie, które będzie
finansowane w ramach pakietu nowych zadań inwestycyjnych na 2017 r.
p. M. Cichowicz – zapytał, skąd pomysł, żeby 105 tys. zł wrzucić do ogólnego zadania
przygotowania inwestycji, skoro zadanie jest jasno określone w WPF i budżecie ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wyjaśniła, że o zdjęciu 155 tys. zł zadecydowano po
złożeniu projektu budżetu na 2017 r. i żeby nie obciążać dodatkowo deficytem 2017 r., to
można sfinansować umowę w ramach środków na dokumentację.
Dyskusja:
p. S. Kowalska – poprosiła o 10 min. przerwy dla klubu radnych Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 613. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 486/16).
Uchwała według druku nr 614. Wynik głosowania: 20 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 487/16).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2016 – DRUK NR 615.
p. A. Pietrzak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 11.
KGKISiG – zał. nr 12.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 13.
KOSiT – zał. nr 14.
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Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał o murale. Z czego wynikała umowa, że mimo wykonania tylko
jednej pozycji z kilkunastu planowanych, stowarzyszenie dostało aż 50% środków ?
p. A. Pietrzak – odpowiedziała, że tak zostały określone warunki konkursowe.
p. Z. Derkowski – dodał, że łączny koszt zadania to 178 tys. zł. Zgodnie z zawartą umową do
wysokości 50% przyznanej kwoty gmina zobowiązała się przekazać środki finansowe
w terminie 14 dni od zawarcia umowy, do wysokości 30% przyznanej kwoty w terminie 14 dni
do dnia bezusterkowego odebrania częściowego przedmiotu umowy – 4 murali i do wysokości
20% przyznanej dotacji w terminie 14 dni do dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy
na zakończeniu. Takie zapisy stosowane są we wszystkich umowach konkursowych.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 615. Wynik głosowania: 18 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 488/16).
IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 – DRUK NR 553 –
II CZYTANIE.
- budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 554 – II CZYTANIE.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że procedura uchwalania budżetu miasta Torunia na 2017
rok według druku o numerze 554 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na
lata 2017-2041 według druku o numerze 553 przedstawia się następująco:
1. Wnioskodawca: prezydent miasta lub skarbnik miasta przedstawi projekty uchwał wg
druków o numerach 553 i 554 wraz z autopoprawkami.
Informuję państwa radnych, że:
- do Biura Rady Miasta wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy:
- nr 1/P/2016 z 2 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu miasta Torunia
na 2017r.,
- nr 1/WPF/2016 z 2 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy
finansowej miasta Torunia na lata 2017 – 2041,
- nr 1/Dpr/2016 z 2 grudnia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu miasta Torunia.
Wszystkie 3 wymienione opinie są pozytywne.
Ponadto do Biura Rady Miasta wpłynęła pozytywna opinia do projektu budżetu: Rady Sportu
w części dotyczącej kultury fizycznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy
Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w części dotyczącej porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja Budżetu Rady Miasta Torunia otrzymała od komisji merytorycznych Rady opinie
pozytywne do projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta w części
dotyczącej zakresu ich działania.
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Na podstawie pozytywnych opinii wymienionych podmiotów dotyczących projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu miasta na 2017 rok Komisja Budżetu
Rady Miasta Torunia do obu projektów przyjęła odrębne stanowiska.
Prezydent złożył do projektów uchwał autopoprawki, Państwo Radni otrzymaliście je
13 grudnia br.
3. Przewodniczący Komisji Budżetu Pan Ludwik Szuba przedstawi 2 stanowiska Komisji
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta Torunia na 2017r wraz
z autopoprawkami prezydenta.
4. Pytania.
5. Dyskusja – jeśli kluby będą chciały przedstawiać swoje stanowiska, to w pierwszej
kolejności głos mają przedstawiciele klubów (udzielanie głosu od klubu największego).
W trakcie swoich wystąpień radni mogą formułować poprawki do projektu budżetu. Poprawki
są składane na piśmie (§ 30 ust. 11 Regulaminu Rady Miasta Torunia) i zgodnie z § 56 ust. 2
Statutu Gminy Miasta Toruń powinny zawierać wskazanie źródeł pokrycia wydatków oraz
uzasadnienie obejmujące:
1) wyjaśnienie potrzeby i celu złożenia poprawki;
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinach, które mają być zmienione;
3) wskazanie różnicy między dotychczasowym projektem a proponowanymi zmianami;
4) przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, moralnych
i finansowych.
Poprawki nie spełniające tych wymogów nie będą dopuszczone do głosowania przez
przewodniczącego.
6. Głosowanie nad poprawkami obywa się według kolejności zgłoszeń (chyba, że wniosek
dotyczy tej samej materii, wówczas w pierwszej kolejności głosowany jest wniosek najdalej
idący).
Chronologiczne zestawienie działań zmierzających do uchwalenia przez Radę Miasta
Torunia budżetu na 2017r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2041.
6 października 2016r. - ustalenie harmonogramu prac komisji merytorycznych nad
przyszłorocznym budżetem – załącznik nr 1
15 listopada 2016r. – przekazanie radnym drogą elektroniczną projektu uchwały w sprawie
budżetu miasta Torunia na 2017r. według druku o numerze 554 oraz projektu uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 według druku
o numerze 553.
24 listopada 2016r. pierwsze czytanie projektów obu uchwał wg druków o numerach 553 i 554
na 30. sesji Rady Miasta Torunia.
5 grudnia 2016r. - przekazanie Prezydentowi protokołu z I czytania projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Torunia na 2017r. według druku o numerze 554 oraz projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041
według druku o numerze 553.
2 grudnia 2016r. – uchwała nr 1/P/2016 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu miasta Torunia
na 2017r. – załącznik nr 2
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2 grudnia 2016r. – uchwała nr 1/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej miasta
Torunia na lata 2017 – 2041 – opinia pozytywna - załącznik nr 3
2 grudnia 2016r. uchwała nr 1/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy dotycząca opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
miasta Torunia – opinia pozytywna - załącznik nr 4
5 grudnia 2016r. – 9 grudnia 2016r. – opiniowanie projektu budżetu na 2017r. i Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 przez komisje merytoryczne Rady
Miasta Torunia - opinia pozytywna - załącznik nr 5
6 grudnia 2016r. – opinia pozytywna Rady Sportu w sprawie budżetu miasta Torunia na 2017
– załącznik nr 6
6 grudnia 2016r. - opinia pozytywna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta
Toruń i Powiatu Toruńskiego – załącznik nr 7
12 grudnia 2016r. – stanowiska Komisji Budżetu Rady Miasta Torunia w sprawie:
- budżetu miasta Torunia na 2017 rok – załącznik nr 8
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 – załącznik nr 9
15 grudnia 2016r. – II czytanie budżetu miasta Torunia na 2017 rok według druku o numerze
554 wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Torunia na lata 2017-2041 według druku o numerze 553 wraz z autopoprawką Prezydenta
Miasta.
p. M. Flisykowska - Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
p. M. Czyżniewski – poprosił przewodniczącego KB o odczytanie stanowisk.
p. L. Szuba – odczytał stanowisko Komisji Budżetu w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Torunia na lata 2017 - 2041 i budżetu na 2017 r.
II czytanie
Pytania:
p. J. Beszczyński – poprosił o możliwość złożenia wniosku formalnego. Rozpoczął
odczytywanie wniosku do budżetu.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że wnioski do budżetu składa się w dyskusji.
Dyskusja:
p. W. Klabun – zabrał głos w imieniu klubu radnych PiS.
Podziękował p. skarbnik oraz wszystkim urzędnikom z działu finansowego za wiele tygodni
wytężonej pracy, ponieważ to jest budżet na miarę możliwości miasta, które jest w trakcie
przygotowań do nowego okresu programowania europejskiego. Wyraził zadowolenie, że
bardzo duże środki inwestycyjne trafiły na tereny zielone; rewitalizacja Parku Tysiąclecia,
bramy toruńskiej starówki, ogrodu muzyków oraz po autopoprawce terenów JAR-u, lasów
miejskich i Bulwaru Filadelfijskiego. Zaznaczył, że wiele środków zostanie przekazanych
toruńskiej edukacji, ale tej dla najmłodszych. Dobrze, że pamięta się o nowym pokoleniu
młodych torunian, którzy będą w przyszłości stanowić o sile miasta. Wskazał, że sporo środków
zostało przekazanych na opiekę nad seniorami, bo miasto nie zapomina o osobach, którzy przez
wiele lat pracowały na dobrobyt miasta. Zostały zwiększone środki na aktywizację seniorów,
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na pobyt w dziennych domach opieki, na wsparcie usług opiekuńczych. Wskazał, że w budżecie
znajdują się środki na podwyżki dla sfery budżetowej, czyli osób, które pracują najciężej
w mieście, szczególnie w placówkach, uposażenia są najniższe. To są osoby, które codziennie
wykonują dobrze swoją pracę.
Wyraził zadowolenie, że w kwestii bezpieczeństwa zostały wysłuchane postulaty radnych PiS
i w budżecie znajdują się środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
Podsumował, że budżet jest przygotowany odpowiednio i realnie, a radni klubu PiS będą
głosować „za”.
p. B. Jóźwiak – zabrał głos w imieniu klubu radnych PO.
Podziękował za pracę wszystkim urzędnikom zaangażowanym w tworzenie projektu budżetu
na czele z p. skarbnik i prezydentem.
Zwrócił uwagę na propozycje klubu radnych PO, które znalazły się w budżecie. W budżecie
znalazły się inwestycje w budowę parkingów, dalszego oświetlania ulic, inwestowania w teren
osiedla JAR, wybudowania tam układu drogowego i przedszkola, rewitalizację obszarów
poprzemysłowych, która jest konsekwentnie realizowana na terenie byłego zakładu Elana, co
pozwoli na rozwój terenu i tworzenie nowych miejsc pracy.
Zaznaczył, że program budowy dróg lokalnych powiązany z budżetem i WPF pozwoli na
większą stabilność i pewność, bo zarówno mieszkańcy i przedsiębiorcy będą wiedzieli, kiedy
będą budowane drogi i jak planować swoje inwestycje. Będzie też dalsza przebudowa
ul. Łódzkiej, Turystycznej do granic miasta, przebudowa ul. Ligi Polskiej, kolejnego odcinka
Szosy Chełmińskiej oraz ul. Polnej, przebudowa pl. bpa J. Chrapka. Podkreślił, że tym
działaniom towarzyszy wdrażanie programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach
dla pieszych i przejazdach rowerowych, dalszy rozwój infrastruktury i transportu publicznego
oraz edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszych, która będzie
realizowana w toruńskich szkołach, co powinno poprawić świadomość w tym zakresie.
Przypomniał, że klub postulował opracowanie programu gospodarowania wodami opadowymi.
Wyraził nadzieję, że poprawi to dostępność do zasobów wody w mieście.
Kolejna sprawa to inteligentne systemy transportowe oraz nakłady inwestycyjne skierowane do
szkół, ale też programy podnoszące jakość kształcenia i realizujące konkretne zadania
skierowane do uczniów.
Wskazał, że są też zagwarantowane środki skierowane na zakłady aktywności zawodowej,
które realizują programy aktywizujące niepełnosprawnych umożliwiające lepsze działanie na
rynku pracy. Podobny program jest skierowany do seniorów – karta seniora postulowana przez
klub PO, inwestycje na ternie parków i lasów miejskich.
Zostaną zwiększone środki na patrole policji, będzie modernizacja basenu przy ul. Bażyńskich
oraz dotacje dla instytucji kultury np. na adaptację pomieszczeń piwnicznych w Dworze Artusa,
ale też pozwalające na tworzenie nowych treści w tych instytucjach.
Wskazał, że dalej będzie rozwijany projekt konsultacji społecznych i program dotyczący
przygotowywania dokumentacji na nowe projekty. Zwrócił uwagę na postulowany przez klub
PO zakres jednego z projektów – BiT City 2, czyli udostępnienie mostu kolejowego dla
pieszych i rowerzystów. Inny nowoczesny projekt to studium dotyczące możliwości
wykorzystywania w mieście autobusów elektrycznych wpisujących się w szersze trendy
rozwojowe w kraju.
Poinformował, że klub radnych PO będzie głosował „za” budżetem.
p. J. Beszczyński – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Gospodarzy.

10

Wskazał, że podstawą łączącą budżet 2017 r. jest zrównoważony rozwój. Odbywa się to
poprzez łączenie wydatków na inwestycje twarde z wydatkami na zadania miękkie; kulturę,
edukację.
Wydatki nie są generowane poprzez drenowanie kieszeni obywateli. Podkreślił, że stawki
podatku od nieruchomości są na najniższym poziomie porównując miasta o podobnej
wielkości. Zaznaczył, że nie będzie też wzrostu cen biletów komunikacji. Stosowany jest
system obniżek dla przedsiębiorców z tytułu inwestycji i zwiększenia zatrudnienia.
Zauważył, że dochody w budżecie wynikają ze spadku poziomu bezrobocia. To zatrudnienie
mieszkańców i tym samym zwiększający się wpływ do kasy miejskiej z tytułu PiT. Wzrost
z tego podatku wynika ze zwiększenia płacy minimalnej i waloryzacji świadczeń społecznych.
Kolejnym większym dochodem w porównaniu do br. jest dochód ze sprzedaży nieruchomości.
Szacuje się, że w związku z dynamiką rozwoju przedsiębiorstw podatek CiT będzie też wyższy.
Zwrócił uwagę, że dalej są rozwijane mechanizmy wsparcia rodzin, są inwestycje w edukację
i są wdrażane zmiany w systemie oświaty. Struktura wydatków obligatoryjnych w tej sferze to
85%.
Cały czas są oddawane do użytku rozpoczęte inwestycje, inicjuje się nowe. Wyraził poparcie
dla wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, bo to ciężka i odpowiedzialna praca. Budżet zakłada
też podwyżki dla urzędników z UMT i podległych jednostek, chociaż duża część wydatków
wynika ze wzrostu płacy minimalnej, bo dobrze wynagradzany urzędnik będzie jeszcze lepiej
wykonywał pracę.
Zwrócił uwagę, że fakt starzenia się społeczeństwa wiąże się ze wzrostem wydatków nad
osobami starszymi o 5 mln zł.
Podsumował, że budżet po stronie dochodów ma 1 mld 80 mln zł, a deficyt to 100 mln zł.
Poziom zadłużenia jest stabilny, a jego obsługa w perspektywie długo i krótkoterminowej jest
bezpieczna. Kredyty są inwestowane w zadania, które będą służyły pokoleniom. To jest dobry
kierunek.
Poinformował, że klub radnych Czas Gospodarzy poprze budżet. Podziękował za pracę nad
budżetem p. skarbnik, prezydentowi i wszystkim służbom odpowiedzialnym za budżet.
Złożył wniosek do projektu budżetu na 2017 r. dotyczący przesunięcia kwoty 105 tys. zł
z zadania „Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych” w dziale 600 rozdz. 60015 § 6060
do zadania „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich – budowa połączenia
komunikacyjnego od drogi ekspresowej S 10 (węzeł Kluczyki do trasy średnicowej Podgórza)”
w dziale 600 rozdz. 60015 § 6060.
p. J. Gołębiewski – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Mieszkańców.
Stwierdził, że klub CzM dostrzega pewne wyzwania dla miasta, które nie są w budżecie
realizowane. Wskazał, że jest już półmetek drugiej perspektywy finansowania UE. To
stworzyło możliwość finansowania inwestycji, które prawdopodobnie nie pojawią się już.
Historia oceni, czy inwestycje przyczyniły się do rozwoju miasta, poprawy finansowej
mieszkańców, wzrostu jakości życia i czy Toruń stanie się miejscem przyciągającym nowych
mieszkańców. Jeśli przyjąć te kryteria w stosunku do WPF – u i budżetu, to przyznał, że ocena
dokumentów nie może być jednoznacznie pozytywna. Zgodził się, że UMT pozyskuje sprawnie
środki na inwestycje. Czy są one ukierunkowane na realizację najważniejszych wyzwań ?
Wskazał wyzwania dla miasta, jakim jest wyludnianie się. Perspektywy mówią, że w ciągu 20
lat miasto może utracić 20 tys. mieszkańców. Przeciwstawić temu można byłoby poprzez
dostępność do tanich mieszkań. Przyznał, że pojawiają się tego typu inwestycje, ale to stanowi
kilka % inwestycji drogowych, które stanowią ponad połowę wydatków. Druga sprawa to
tranzyt, hałas i spaliny. Stwierdził, że w Toruniu wciąż obowiązuje modernistyczny
paradygmat lat 80., który nakazuje budować szerokie arterie w centrum miasta. W efekcie będą
utrzymywane i rozbudowywane krajowe trasy tranzytowe przez miasto; trasa wschodnia
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i staromostowa, zamiast wyprowadzić ruch tranzytowy na autostradę, uzyskując lokalne
zwolnienie z opłat, promuje się tranzyt przez centrum miasta, bo to pozwala uzyskać krajowe
środki na remonty ulic. Przyznał, że to błędna logika. Za cenę wzrostu natężenia ruchu,
wydłużenia przejazdu, wzrostu niebezpieczeństwa i zanieczyszczenia powietrza zdobywa się
dodatkowe środki na remonty ulic. Centrum to potencjalna turystyczna fabryka pieniędzy.
Rozbudowa infrastruktury w tym obszarze przypomina opalanie kominka banknotami.
Priorytet dla komunikacji zbiorowej. Na 2017 r. planowane są kolejne inwestycje drogowe. Na
wszystkich wjazdach do miasta będą budowane nowe, szersze i bardziej przepustowe drogi.
Zauważył, że będzie ułatwiany kierowcom wjazd do Torunia, obniżając koszty związane
z wyprowadzką torunian poza miasto. Zwrócił uwagę, że zamiast wydawać pieniądze na
podwyższenie komfortu życia mieszkańców Lubicza, Łysomic i Rozgart, którzy wyprowadzili
się z Torunia, a dojeżdżają do pracy, powinno się tworzyć komunikację zbiorową, która byłaby
szybsza i tańsza. Zgodził się, że czynione są w tej sprawie postępy, ale nigdzie w Toruniu
komunikacja nie jest uprzywilejowana względem transportu indywidualnego. Rozwiązania
drogowe wysyłają sygnał, żeby wziąć samochód i dojechać nim szybciej, a powinno być
odwrotnie.
Zdrowie i środowisko. Nie jest tajemnicą, że w Toruniu jest brudne powietrze. Podkreślił, że
stężenie toksycznego benzoapirenu w miesiącach zimowych przekracza, wg danych
pomiarowych, dopuszczalny poziom 4 krotnie. Gdyby stacje pomiarowe ustawić na
Bydgoskim, Podgórzy, Dębowej Górze, Wrzosach, to wyniki pomiarów wskazałyby poważane
zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Ochrona powietrza to kolejna sfera, w której ogranicza
się politykę miasta do możliwości finansowania zewnętrznego. Program „Kawka” idzie
w dobrą stronę, ale jak pokazuje jego relatywnie niewielki zasięg potrzeba bardziej
zdecydowanych działań.
Energetyka. Zauważył, że wydatki energetyczne stanowią do kilkudziesięciu % wydatków
gminy, mieszkańców i przedsiębiorcy, podczas gdy wiele miast inwestuje w produkcję energii
nie tylko dla oszczędności, ale żeby zarabiać. Toruń stawia sobie za cel osiągnięcie 0,96%
produkcji energii z OZE, a pozostałe 99% będzie kupowane na zewnątrz. Trzeba odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy zamierza się jedynie wypełniać narzucone odgórnie minimalne wymogi
emisji, czy też miasto ma być liderem innowacyjnych rozwiązań.
Wskazał, że powyższe pokazuje, że budżetowy pomysł na miasto określa terminarz i katalog
grantów dostępnych w ramach RPO. To nie jest tylko w Toruniu, ale w wymiarze
ogólnopolskim. Jeśli dawane są pieniądze na drogi, na obiekty sportowe, to te inwestycje
buduje się, bo splendor jest wielki, ale o koszty utrzymania będą martwić się przyszłe
pokolenia.
Zaznaczył, że polskie miasta, w tym Toruń, popełniają błędy urbanizacyjne, które popełniły
już 30 lat temu miasta Europy zachodniej. Przytoczył fragment opracowania, które zostało
zlecone gdańskiej spółce odnośnie rozbudowy trasy staromostowej; układ sieci ulicznej miasta
i trasy staromostowej zrealizowanej i planowanej stawia dziś istotne pytanie o urbanistyczne
konsekwencje pełnej realizacji założenia wyznaczonego przed kilkoma dekadami. Wówczas
zgodnie z obowiązującym modernistycznym paradygmatem projektowania miast stawiano na
dogodny tranzyt i zakładano prymat rozwijającego się transportu indywidualnego jako symbolu
nowoczesności, wierząc w możliwości pełnego rozwiązania problemów tworzenia się miejskich
korków. Od ok. 1980 r. na zachodzie Europy (czas kryzysu paliwowego) obowiązuje nowa
doktryna urbanistyczna zatrzymania suburbanizacji i promocji miasta kompaktowego,
intensyfikacji obszarów zurbanizowanych jako rozwiązania tańszego w użytkowaniu. W tym
podejściu temat spójności i atrakcyjności tkanki miejskiej, wysokiej jakości przestrzeni
publicznej, odnowa starych zasobów mieszkaniowych, tożsamość historyczna miasta,
a równocześnie promocja ruchu pieszego i komunikacji rowerowej, stają się głównym celem
rozwoju miast. Należy tu wspomnieć o głównej tendencji rozwoju miast Europy północnej;
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Hamburg, Berlin, Kopenhaga, Malmo, Helsinki, Sztokholm, które otwarcie deklarują politykę
wycofania indywidualnego ruchu ze swoich śródmieść do 2030 r. Powyższe zagadnienia mają
szczególne odniesienie do realizacji trasy staromostowej w jej historycznej i nadrzecznej strefie
z uwagi na jej przebieg w sąsiedztwie historycznego miasta, obszarów rekreacyjnych
i rewitalizacji miasta. Najistotniejszym zagrożeniem realizacji odcinka pomiędzy
pl. Niepodległości a mostem im. J. Piłsudskiego jest stworzenie silnej bariery przestrzennej,
która podkreśli podział przestrzenny między starym miastem a Bydgoskim Przedmieściem
i zaprzepaści możliwości przyszłej integracji jak i udostępnienie terenów nadrzecznych dla
mieszkańców i turystów. Niebagatelnym jest też fakt istnienia w tej strefie licznych obiektów
akademickich, instytucji kultury i urzędów, które powinny funkcjonować integralnie z terenem
starego miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Ten argument znajduje uzasadnienia
w materiałach konserwatorskich dotyczących ochrony starego miasta, w tym ekspozycję
krajobrazową, jak i metody przeprowadzenia rewitalizacji w zdegradowanych historycznych
dzielnicach miasta.
To jest opracowanie, które miasto zleciło na potrzeby prowadzenia inwestycji. To nie są
kwestie wymyślone na spotkaniu klubu CzM, ale to planiści miast Europy zachodniej
dostrzegają od wielu lat.
Poinformował, że klub radnych CzM nie może poprzeć projektu budżetu, ponieważ nie
odpowiada on na najważniejsze wyzwania cywilizacyjne, które stoją przed miastem i jego
przyszłością.
Podziękował urzędnikom pracującym nad dokumentem i wskazał korzystne elementy budżetu,
czyli trasę średnicową, program poprawy bezpieczeństwa, pomysł na zakup elektrycznych
autobusów, więcej pieniędzy na zieleń, ochronę zabytków, zlecenie wykonania dokumentacji
basenu rehabilitacyjnego przy ZS nr 26, parkingi wielopoziomowe, przystąpienie do
remontowania zabytkowego budynku na ul. Bydgoskiej 50/52, większe rozkłady jazdy na
przystankach, czy rozwój infrastruktury rowerowej i dodatkowe stacje naprawcze.
p. M. Rzymyszkiewicz – wyraził zdziwienie negacją budowy trasy staromostowej.
Przypomniał, że podczas przedwyborczej debaty ówczesna liderka Czasu Mieszkańców
J. Scheuring – Wielgus zapewniała, że popiera koncepcję budowy trasy z drogami rowerowymi,
z linią tramwajową w kierunku osiedla JAR. To też powtarzała jako radna.
Przyznał, że w wystąpieniu poruszono sporo problemów, takich jak wyludnianie miasta, które
jest tendencją ogólnokrajową, podobnie z zanieczyszczeniem powietrza czy produkcji energii
z ekologicznych źródeł. Wskazał, że brakuje jednak wniosków do budżetu Czasu
Mieszkańców, które odpowiadałyby na te problemy. Pośród złożonych 11 wniosków nie było
takich, które poruszałyby wspomniane zagadnienia. Zostało złożone 11 wniosków, 4 zostały
już wycofane, pozostałe to nic nowego, bo każdy z wniosków jest już analizowany przez urząd
miasta lub jest w planach. Zapytał, jaką klub daje alternatywę, ale nie tylko czytaną z kartki
i ciekawie brzmiącą ? Poprosił o konkrety. Jak odnieść się poważnie do propozycji, których nie
ma? Wyraził nadzieję, że klub CzM przedstawi jakieś propozycje, do których będzie można
odnieść się, bo aktualnie nie ma pola do kompromisu.
p. S. Kowalska – poprosiła o 10 min. przerwy dla klubu Czasu Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. P. Gulewski – odniósł się do wystąpienia Czasu Mieszkańców. Przyłączył się do apelu
radnego M. Rzymyszkiewicza, aby klub CzM formułując zarzuty i oskarżając członków
porozumienia programowego o pewne kwestie, oskarżając prezydenta o pewne kwestie,
formułował pozytywne wnioski. Poprosił, aby klub złożył wniosek, żeby z 2x2 pasów na
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al. Jana Pawła II zrobić jeden pas i wytłumaczyć mieszkańcom, że będą musieli stać w korkach
nie 5-6 min., ale znowu 45 min. - 2 h. Przypomniał, że rok temu klub CzM formułował zarzuty
odnośnie liczby zjazdów z trasy staromostowej, że uniemożliwia się łatwy przejazd przez
miasto, łącząc trasę staromostową z np. ul. Polną i innymi zjazdami. To jest niekonsekwencja.
Poprosił, aby krytykując, jednocześnie proponować swoje wizje i wnioski, bo tego brakuje.
p. M. Cichowicz – wskazał, że od początku CzM w radzie miasta pokazywał swoje, koncepcje,
pomysł na miasto. Wydaje się, że ten pomysł jest po to, żeby mieszkańcy czuli się jeszcze
lepiej, aby Toruń rozwijał się, był atrakcyjnym miejscem do życia, miejscem do pracy, rozwoju
zawodowego. Tego wszyscy chcą, niezależnie, kto rządzi. Stwierdził, że ma świadomość, że
nie wiele może zdziałać, gdy rozmawia się o budżecie. Budżet to autorski prezydencki pomysł
na zarządzanie miastem, który może być korygowany, a nie zmieniany przez radę.
Przypomniał, że radny P. Gulewski dostał wiosną 2015 r. jako przewodniczący komisji rozwoju
od klubu CzM inicjatywę, żeby przyjąć rezolucję, że komisja mówi, żeby budować trasę
średnicową i przewodniczący komisji zapewniał, że ją poprze, a był przeciwny, a teraz twierdzi,
że tego nie rozumie. Rok temu przy składaniu wniosku o budowę trasy średnicowej też był
przeciwny, a teraz mówi, że nie rozumie.
Zaproponował pozytywy. Poinformował, że został przygotowany apel do radnych następującej
treści: radni klubu Czas Mieszkańców apelują do wszystkich radnych o wpisanie nowego
zadania do budżetu GMT na rok 2017 i zmianę WPF na lata 2017-2041 wynikające z tej
zmiany.
1. Połączenie ulicy Wschodniej z Trasą Średnicową poprzez budowę drugiej jezdni ul. Marii
Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Wschodniej do Trasy Średnicowej. Szacowana
wartość 4 mln zł.
Dział 600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Punkt 1.
zamiast:
1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza sieci drogową
TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego
do ul. Grudziądzkiej w Toruniu
2. Wykreślenie w WPF pozycji 1.1.2.29 i sum wynikających z tego wykreślenia.
Uzasadnienie:
Uważamy, że budowa takiego połączenia odwróci szkodliwy trend realizowanych zadań
drogowych przez Gminę Miasto Toruń poprzez zaprzestanie budowy tras tranzytowych przez
Toruń, na rzecz budowy połączeń międzyosiedlowych. Druga jezdnia ulicy Marii Skłodowskiej
- Curie połączy ruch z nowego mostu z Trasą Średnicową i umożliwi wykorzystanie tych dróg
do połączeń wewnątrz miasta. Możliwa zmiana organizacji ruchu umożliwi przeniesienie DK
91 na Trasę Średnicową. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest ogromna oszczędność
sięgająca kwoty 590 milionów złotych. Nasza decyzja, radnych, umożliwi zaprzestanie
pogłębiania niebezpiecznego zadłużenia miasta i nie będzie zachęcała do korzystania z ulic
Torunia w ruchu tranzytowym. Ewentualna pomoc Państwa w planowanej w projekcie budżetu
na 2017 budowie Trasy wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej powinna zostać
wykorzystana na budowę połączenia DK 91 w okolicach strefy Przemysłowej w Ostaszewie
z węzłem Turzno na autostradzie A1.
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p. W. Klabun – zgodził się z przedmówcą, że jako radni klubu niewiele mogą zrobić. Zwrócił
uwagę, że jest to przez działania, które są przez radnych tego właśnie klubu podejmowane.
Zapytał, czy dobrze rozumie, że klub CzM apeluje, żeby ułatwić życie, usprawnić
funkcjonowanie mieszkańców, którzy mieszkają poza granicami miasta? Każdy radny jest
reprezentantem mieszkańców Torunia. Dobro mieszkańców jest najważniejsze, a apelowanie,
żeby stawiać dobro mieszkańców gmin ościennych, którzy odprowadzają podatki poza
miastem, a korzystają z infrastruktury miejskiej, z punktu widzenia radnego miasta Torunia
musi być na drugim miejscu.
p. M. Cichowicz – wskazał, że propozycja klubu pokazuje, że skupia się na interesie
mieszkańców.
p. M. Rzymyszkiewicz – wyraził zdanie, że radni klubu CzM mogą tyle samo, co pozostali
radni, ale radni CzM nie chcą z tego korzystać, bo konstruktywne działanie nie odpowiada
scenariuszowi, którzy sami piszą. Krytyka i negacja wpisują się w założony plan.
Wyraził zaskoczenie wypowiedzią radnego M. Cichowicza, ponieważ na KGKISiG, której jest
często gościem, omawiano wniosek, który jest przedmiotem skierowanego apelu, żeby
wybudować II nitkę ul. M. Skłodowskiej – Curie od ul. Wschodniej do wiaduktu. Wniosek
został przeanalizowany przez komisję i z informacji od dyrektora MZD wynika, że prace
projektowe trwają, decyzje, pozwolenia na budowę można otrzymać najszybciej w sierpniu
i nie da się przystąpić do zadania w 2017 r. Szacowany koszt wynosi 70 mln zł, a nie 4 mln zł.
Zaskoczenie wynika stąd, że przedstawiciel CzM w komisji nie przekazał informacji
przewodniczącemu M. Cichowiczowi.
p. W. Klabun – zwrócił uwagę, że radny M. Rzymyszkiewicz mówi o pozycji wyjściowej,
natomiast chodzi o skutek. Jeśli nie chce się współpracować, to możliwości na współpracę
zamykają się.
p. M. Cichowicz – zapewnił, że taką informację otrzymał. Również komisja rozwoju omawiała
projekt. Faktycznie dyrektor MZD mówił, że gdyby tak miało być zrobione to trzeba byłoby
zrobić jeszcze 5 tys. innych inwestycji. Mówił, że trzeba przebudować ul. Wschodnią,
torowiska, nową zajezdnię, zbudować nowy Toruń. W projekcie procedowanego pozwolenia
na trasę wschodnią droga jest zrobiona i nie skutkuje żadnymi przebudowami.
Zapytał, czy rzeczywiście radni CzM mają takie same możliwości ?
p. P. Gulewski – odniósł się do wypowiedzi radnego M. Cichowicza i apelu, który jego klub
przed kilkoma miesiącami chciał przedłożyć radzie miasta. Niestety formowany wówczas
wniosek dotyczył rzeczy oczywistych, bo wszyscy chcą budować ostatni odcinek trasy
średnicowej, a radni CzM chcieli jak zwykle wyważyć otwarte drzwi. Insynuacje, jakoby miała
to być decyzja polityczna, są kłamstwem.
Złożony wniosek przez przewodniczącego został niedopracowany, bo można powiedzieć
o pewnym łączniku i narysować go na mapie, wymyśleć kwotę realizacji i powiedzieć, że
wniosek jest kompletny. Wniosek zderzył się z opinią dyrektora MZD i nie jest realizowany,
a radni CzM przedstawiają go i mówią, że koalicja ma wilcze prawo odrzucenia go. Poprosił,
aby tak nie robić, bo wniosek prawdopodobnie nie przejdzie i cała wina zrzucona zostanie na
kluby porozumienia programowego.
p. M. Cichowicz – wskazał, że radny M. Rzymyszkiewicz jest autorem sukcesu, który nazywa
się likwidacja zakazu zatrzymywania się przed Jordankami. W marcu 2016 r. radny
M. Cichowicz po raz pierwszy o tym mówił. Nie chodzi o to, żeby wchodzić w polemikę.
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Odpowiedział radnemu P. Gulewskiemu, że w trakcie I czytania pojawiał się wniosek. Było
trochę czasu na analizę, natomiast na komisji strategii nie było merytorycznej dyskusji
a zderzenie opinii. Zapewnił, że wyliczona kwota jest wg norm obowiązujących
w budownictwie i nie jest wzięta z kapelusza.
p. M. Czyżniewski – poprosił radnych, aby nie prowadzić polemiki między sobą, a skupić się
na budżecie.
p. B. Jóźwiak – stwierdził, że nie jest prawdą, że ludzie we wszystkich miastach marzą o tym
samym. W każdym z miast są inne marzenia co do inwestycji. Marzenia wyrażane przy kawie
szczególnie we własnym gronie wydają się ciekawymi pomysłami, natomiast mając budżet
abstrakcyjne hasła trzeba przekuć na konkrety, a konkrety na wnioski do budżetu.
Zaproponował składanie wniosków.
Przypomniał, ze radny J. Gołębiewski wspomniał o prognozie demograficznej miasta i z tym
wyzwaniem trzeba zmierzyć się, natomiast wniosków w tym temacie brak. Wytykane są błędy,
a nie ma żadnej konstruktywnej propozycji, która mogłaby temu problemowi przeciwdziałać.
Klub PO złożył takie wnioski, np. rozbudowa układu drogowego i infrastruktury na terenie
JAR-u oraz rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na Elanie, gdzie mają powstawać
miejsca pracy. Zaproponował, aby przekuć abstrakcyjne hasła na wnioski do budżetu i być
może znajdą się w nim.
p. M. Rzymyszkiewicz – stwierdził, że nie usłyszał odniesienia się radnych CzM do
wspominanych kwestii. Za to został przywołany przykład realizacji wniosków poszczególnych
radnych. Przyznał, że faktycznie chodziło o umożliwienie osobom, które chcą wziąć udział
w wydarzeniu na Jordankach, wysiadkę w legalny sposób. Radny M. Cichowicz złożył
wniosek, aby z zakazu postoju i zatrzymywania wyłączyć taxi. Ten wniosek nie spotkał się
z aprobatą MZD, komisji bezpieczeństwa i prezydenta. Przypomniał, że wniosek o parking typu
kiss&ride spotkał się z aprobatą. Cel był podobny, ale sposób realizacji inny. Pretensje byłyby
uzasadnione, gdyby został złożony taki sam wniosek jak radnego M. Cichowicza, natomiast to
była różnica.
p. M. Cichowicz – podziękował dyrektor A. Pietrzak za pracę nad budżetem. Przypomniał, że
wniosek dotyczył zniesienia zakazu zatrzymywania dla wszystkich samochodów.
Odniósł się do radnego B. Jóźwiaka. Dyskusja o Toruniu pokazuje, że koalicja realizuje
pomysły. W ubiegłej kadencji były składane te same propozycje, do tego samego prezydenta
i były odwieszane na kołku.
GŁOSOWANIE:
Wniosek radnego J. Beszczyńskiego. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Wniosek został
przyjęty.
Wniosek klubu radnych Czas Mieszkańców. Wynik głosowania: 3 – 19 – 0. Wniosek nie
został przyjęty.
Uchwała według druku nr 553 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 489/16).
Uchwała według druku nr 554 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 490/16).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i
Szosie Okrężnej w Toruniu – DRUK NR 633.
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p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 15.
Pytania:
p. S. Kruszkowski – zapytał, co z garażami znajdującymi się na prywatnych gruntach ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, ze garaże prywatne mają umocowanie w aktualnym planie. Nie
można ich wyburzyć, one nie zakłócają przebiegu ul. Łukasiewicza. Ulica ta może przebiegać
pomiędzy oboma rzędami garaży, a na poprawę estetyki miasto nie ma wpływu.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 633. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 491/16).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rudak C” dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka w Toruniu – DRUK
NR 627.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 16.
Pytania:
p. W. Klabun – zapytał, czy na tamtym obszarze będzie mógł być prowadzony biznes, który
będzie znacząco oddziaływał na środowisko, czy jest odpowiednia ochrona mieszkańców ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że obowiązujący plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową i nie
będzie to zmieniane, a usługi mogą towarzyszyć zabudowie. Tam jest jeden wyjątek, tj. zakład
produkujący opakowania kartonowe przy ul. Rudackiej. Ten zakład składał wniosek, żeby
część terenu zarezerwować na rozbudowę i przedłożył opinie sąsiadów, że nie mają nic
przeciwko. To zostanie uwzględnione w planie, poza tym nie przewiduje się tam innych
inwestycji.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 627. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 492/16).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.
Lelewela, Legionów i Wybickiego w Toruniu – DRUK NR 631.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 17.
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Pytania:
p. M. Olszta - Bloch – zapytała, czy rezerwa będzie zachowana, bo tam jest nadal parking
przed strażą na ul. Legionów ?
p. A. Stasiak – zapewniła, że to nie ulegnie zmianie.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 631. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 493/16).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich
Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 604.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 18.
KGKISiG – zał. nr 19.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, jak w tym planie wygląda inwestycja na ul. Winnica ? Jak wygląda
sytuacja z budową wodociągu do Ciechocinka ?
p. W. Majewski – zapewnił, że zgodnie z rezolucją RMT Winnica jest ujęta w planie.
W sprawie Ciechocinka jest końcowy etap projektowania inwestycji. Ma być realizowana
w 2017 r.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, jakie nowe zadania pojawiły się w porównaniu z przyjętym
w ubr. planie ?
p. W. Majewski – wskazał, że sporo jest zadań kontynuowanych, bo projekt unijny był
przygotowywany 2 lata. Zawiera on zadania typu: likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków
w Czerniewicach, modernizacja głównej centrali oczyszczalni ścieków. Nowe zadania to dalsze
uzbrajanie terenów JAR w stroną na północ, tereny Rudaka B, C, ul. Ciechocińska, Golubska.
Dyskusja:
p. S. Kruszkowski – podziękował prezesowi za wspaniałą pracę wykonywaną w wodociągach.
p. W. Majewski – przyznał, że spółka stara się o najwyższą jakość wody, bo to jest wizytówka
firmy.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 604. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 494/16).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów na osiedlu JAR” – DRUK NR
636.
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XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich” – DRUK NR 637.
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów
zieleni” – DRUK NR 638.
p. Sz. Burak – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KB – zał. nr 20, 22, 24.
KBiOS – zał. nr 21, 23, 25.
Pytania:
p. K. Wojtasik – zapytał o lasek przy ul. Bema. Co ta inwestycja ma objąć ?
p. Sz. Burak – odpowiedział, że w koncepcji zagospodarowania są takie elementy jak:
wytyczenie tras biegowych, ponieważ odbywają się biegi crossowe, modernizacja ciągów
spacerowych po śladach, które już są, uporządkowanie zieleni, miejsca rekreacyjne, terenowa
ścieżka zdrowia, wybieg dla psów w rejonie ul. Balonowej, plac zabaw o naturalnej
nawierzchni, polana edukacyjna i tor saneczkowy, który zostanie przystosowany jako
rowerowy, bo tak jest użytkowany.
p. B. Jóźwiak – zapytał, czy na terenie lasu miejskiego można oświetlić trasy biegowe ?
p. Sz. Burak – wyjaśnił, że nie bo to jest las. Żeby tego typu inwestycje przeprowadzić, to
trzeba wyłączyć go z produkcji leśnej.
p. K. Wojtasik – zapytał, czy to oznacza, że mimo apeli mieszkańców nie będzie oświetlenia?
p. Sz. Burak – potwierdził, że nie. Lasy nie są oświetlane.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, co z nieruchomością stojącą na Rudelce w środku ? Czy w ramach
tego zadania będzie robiona drogą ?
p. Sz. Burak – odpowiedział, że nieruchomość jest prywatna i nie jest objęta projektem
zagospodarowania.
Dyskusja:
p. M. Rzymyszkiewicz – wyraził zadowolenie, że na te zadania jest aplikowanie o środki
zewnętrzne i co najważniejsze otrzymuje się je. Poprosił, aby wrócić do projektu uchwały
odnośnie nazwy osiedla JAR, zrobić konsultacje i pozwolić mieszkańcom nazwać ten teren.
Poprosił, aby JAR pisać z małych liter.
p. B. Jóźwiak – złożył wniosek, aby wszystkie trasy biegowe w lesie oświetlić, wprowadzić
takie rozwiązania prawne, które pozwolą wstawić słupy, bo w innym wypadku będą tylko
w połowie użyteczne.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że teren przy Rudelce nadaje się do oświetlenia, jeśli oświetlenia
ustawi się od strony hali i szkoły. To są tereny miejskie. Byłoby fajnie to zrobić w ramach
projektu.
Niepokojąca jest sytuacja nieruchomości na Rudelce. Plan nie obejmuje zagospodarowania tej
nieruchomości i nie wiadomo na jakim etapie są prawne rozstrzygnięcia związane z własnością
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nieruchomości. Jeśli tam zamieszkają ludzie, to plany nie zostaną zrealizowane. Poprosił, aby
zrobić tak ten plan, żeby nie było możliwości niszczenia w przyszłości tego miejsca.
p. M. Krużewski – stwierdził, że może warto przekształcić lasy w parki miejskie, bo to wiąże
się z bezpieczeństwem i możliwością instalowania tam elementów sprzyjających temu.
Zapewnił, że będzie głosował „za” projektami uchwał, ale z zastrzeżeniem, że jest za realizacją
zielonych projektów, nawet licząc się z możliwością porażki, czyli nieprzyznania
dofinansowania. Dobrze byłoby żeby projekty nie przepadły dlatego, że miasto nie uzyskało
dofinansowania.
p. W. Klabun – zaapelował, aby chociaż zaplanować oświetlenia na obrzeżach terenów
zielonych, bo to jest kompromis między niskim zaburzeniem ekosystemu a lepszym
wykorzystaniem inwestycji.
p. M. Cichowicz – zwrócił uwagę, że lasy mają inną rolę niż parki. Toruń jest otoczony przez
lasy i dzięki temu poziom pyłów jest mniejszy. Jeśli będzie zlikwidowana produkcja zielonej
masy, to zanieczyszczenia będą większe. Lasy zewnętrzne powinny takimi pozostać.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 636. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 495/16).
Uchwała według druku nr 637. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 496/16).
Uchwała według druku nr 638. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 497/16).
Oświadczenie
p. M. Frąckiewicz – poprosił o przygotowanie podobnej uchwały dotyczącej lasu na Górach
Piekarskich.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę w godz. 13-15.
Po przerwie.
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum
Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 629.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 26.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 629. Wynik głosowania: 13 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 498/16).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 625 – I i II
CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
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Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 27.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 625. Wynik głosowania: 13 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 499/16).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację
których przeznacza się środki PFRON w 2016 r. – DRUK NR 630.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 28.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 630. Wynik głosowania: 13 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 500/16).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 620 – I i II
CZYTANIE.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 29.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 620. Wynik głosowania: 15 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 501/16).
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nałożenia na Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu oraz Miejską Przychodnię Specjalistyczną
w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Torunia
– DRUK NR 603.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 30.
Pytań i dyskusji nie było.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 630. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 502/16).
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne (…) – DRUK NR 617 – I i II
CZYTAN
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 31.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 617. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 503/16).
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych - DRUK NR 619 – I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 32.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 619. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 504/16).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli umów zawieranych przez MZD na realizację zadań za okres 20132015 (jedno zadanie) - DRUK 639.
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli wybranej inwestycji w zakresie remontów dróg za okres 2013- 2015
(jedno zadanie) - DRUK 640.
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli Ogrodu Zoobotanicznego – wydatki, umowy, zakres kompetencji
pracowników - DRUK 641.
p. J. Beszczyński – przedstawił projekty uchwał.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 639. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 505/16).
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Uchwała według druku nr 640. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 506/16).
Uchwała według druku nr 641. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 507/16).
XXVII. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
Wnioski:
a) radny M. Rzymyszkiewicz – 6 wniosków,
b) radny B. Jóźwiak – 3 wnioski,
c) radna M. Olszta – Bloch – 1 wnioski,
d) radny S. Kruszkowski – 2 wnioski.
XXVIII. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne:
p. M. Zaleski –
XXIX. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXXI sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
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