Protokół z XXXIV sesji
Rady Miasta Torunia
z 26 stycznia 2017 roku
XXXIV sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 26 stycznia 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXXIV sesję Rady Miasta Torunia. Powitał prezydenta
z zastępcami, skarbnika, dyrektorów wydziałów, radnych oraz wszystkich gości.
Poinformował, że nieobecność na sesji zgłosił radny P. Wiśniewski.
II. Przyjęcie protokołów z 32. i 33. sesji: protokoły przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Uprzejmie informuję, że 12 stycznia br. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator
Zabytków przekazał do Biura Rady Miasta wykaz udzielonych w 2016 roku dotacji na
zadania konserwatorskie realizowane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
Łączna kwota dotacji wyniosła 75.000 zł. Dokument został przekazany Państwu Radnym
drogą elektroniczną.
2. Informuję, że 17 stycznia br. stanowisko przewodniczącego Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość objął radny Ludwik Szuba.
3. 19 stycznia br. do Biura Rady Miasta wpłynęła interpelacja pana radnego Jakuba
Gołębiewskiego w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Urząd Miasta
Torunia związanego z uregulowaniem stanu prawnego działki, na której położony jest
budynek zarządzany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Bydgoska 80.
4. 20 stycznia 2017r. do Biura Rady Miasta wpłynął społeczny projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały Rady Miasta Torunia nr 363/93 z 15 lipca 1993 roku w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Aktualnie projekt jest analizowany
pod względem formalno-prawnym w zakresie zgodności z wymogami określonym
w Regulaminie Rady Miasta Torunia.
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
18 stycznia br. odbyły się uroczystości z okazji 97. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
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- 31 grudnia 2016 r./1 stycznia 2017 r. – powitanie Nowego Roku na Rynku Staromiejskim,
- 1 stycznia br. w CKK Jordanki – Prezydencka Gala Noworoczna 2017 r.,
- 6 stycznia br. "Orszak Trzech Króli"– przemarsz ulicą Szeroką oraz koncert kolęd
w wykonaniu Magdy Steczkowskiej w CK „Dwór Artusa”,
- 7 stycznia br. w CKK „Jordanki” recital Edyty Geppert,
- 9 stycznia br. w CK „Dwór Artusa” wręczenie stypendiów miasta Torunia w dziedzinie
kultury,
- 13 stycznia br. w CSW otwarcie wystawy "World Press Photo 2016,
- 19 stycznia br. w CK „Dwór Artusa” Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa,
- 20 i 21 stycznia br. imprezy z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
Wydarzenia sportowe (wybrane):
- 10 – 15 stycznia br. na lodowisku Tor-Tor - 16. edycja międzynarodowego turnieju
w łyżwiarstwie figurowym Mentor Toruń Cup 2017 (z udziałem ponad 380 łyżwiarzy
figurowych z 34 krajów)
Inne wydarzenia
- 15 stycznia br. toruńskie wydarzenia w ramach 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Toruńskie sztaby zebrały łącznie ponad 500 tys. zł.
W trakcie finału torunianie pobili rekord Polski w wiosłowaniu
291 osób „przepłynęło" na ergometrach 145,5 km.

- w czasie 10 godzin

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Liceum Akademickie UMK zajęło 3. miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół
ponadgimnazjalnych miesięcznika "Perspektywy" 2017.
Szkoła Podstawowa nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej otrzymała jako pierwsza placówka
w mieście honorowy tytuł „Szkoły Uczącej Się”.
Stan realizacji inwestycji
Zespół Usług Społecznych – ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 – 90% zaawansowania.
Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół
Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b – kilka procent zaawansowania.
Przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o część szatniową basenu Zespołu
Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa 26 – rozpoczęcie
prac.
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 – rozpoczęcie prac.
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Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej – etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu - kilkanaście procent zaawansowania.
Drogi na osiedlu „JAR” – Etap I Zadanie II – budowa układu komunikacyjnego. Budowa
ul. Watzenrodego, ul. Strobanda i ul. Hubego - kilkanaście procent zaawansowania.
Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu zadanie w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska – wycinka drzew.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 23.02.2017 r.
1.

2.

3.

W sobotę 28 stycznia o godz. 18:00 w Akademickim Centrum Kultury
i Sztuki „Od Nowa” rozpocznie się 27. Afryka Reggae Festiwal. Dochód z imprezy
wesprze realizację projektów wodnych Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie
Południowym.
Także 28 stycznia o godz. 18:00 Muzeum Okręgowe w Toruniu organizuje Powitanie
Chińskiego Nowego Roku – KOGUTA, w budynku i na dziedzińcu Ratusza
Staromiejskiego.
28 stycznia o godz. 20:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, odbędzie się
finał 15 Plebiscytu na „Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2016 roku. Po raz
pierwszy zostanie także wręczona statuetka złotego mikrofonu dla Sportowej Osobowości
Torunia w 2016 roku.

4.

W niedzielę 29 stycznia o godz. 17:00 na tafli Lodowiska TOR-TOR odbędą się
Mistrzostwa Torunia w speedwayu na lodzie. Będzie to już 14 edycja tego spektakularnego
wydarzenia. Dochód będzie w całości przeznaczony na pomoc dla Fundacji „Światło”
i Hospicjum „Nadzieja”.

5.

29 stycznia o godz. 18:00 w Dworze Artusa odbędzie się koncert Trzech Tenorów
w repertuarze operowym, operetkowym i musicalowym. Koncert biletowany.

•

Tegoroczne ferie zimowe w naszym województwie rozpoczynają się 30 stycznia
i potrwają do 10 lutego. W tym czasie zaplanowano szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży,
często nieodpłatnych lub za symboliczną opłatą. Cykl imprez zainauguruje
w poniedziałek 30 stycznia w godz. od 15:00 do 19:00 zabawa na lodowisku sezonowym
przy CKK Jordanki, podczas której zaproszeni sportowcy zaprezentują sporty zimowe,
odbędzie się także dyskoteka w przebraniach.

•

MOSiR zaprasza na Wielką Ślizgawę w czwartek 2 lutego na płycie TOR-TOR - u oraz
na 10. dniowy darmowy kurs pływania dla 50 dzieci w Mini Aquaparku.

•

W środę 8 lutego Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń zaprasza na zajęcia otwarte dla
dzieci, w ramach prowadzonych treningów.

•

„Wielkie Kibicowanie” to akcja rozprowadzania darmowych biletów na mecze toruńskich
drużyn w okresie ferii, dla uczniów szkół i ich opiekunów. Od 100 do 200 biletów
przewidziano na każde ze spotkań siatkówki kobiet, koszykówki kobiet i mężczyzn, hokeja
na lodzie i zawody lekkoatletyczne.

•

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu organizuje trzecią edycję
dziennych warsztatów artystyczno-kulturalnych „Ferie Bez Nudy” dla dzieci w wieku od
7 do 12 lat. W programie odwiedziny Baja Pomorskiego oraz Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy. Nie zabraknie także zajęć rekreacyjno-sportowych oraz uwielbianych przez
dzieci warsztatów kulinarnych.
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•

Szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży pod wspólną nazwą „Białe Wakacje w Muzeum”
organizuje Muzeum Okręgowe w Toruniu. Pokazy, warsztaty i bale odbędą się w Rauszu
Staromiejskim, Muzeum Toruńskiego Piernika, Muzeum Podróżników, Kamienicy pod
Gwiazdą i Muzeum Historii Torunia.

•

Rozbudowane ̶̵ bo rozłożone na kilka dni ̶̵ warsztaty teatru cieni, i różnorodne zajęcia
plastyczne, oferuje Dom Muz pod nazwą „Ferie z Muzami”. Zajęcia będą odbywały się
także w filiach na Podgórzu i Rudaku.

6. W środę 1 lutego przypada 72. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej
w Toruniu. W tym roku w godz. 9:00-14:00 w Fundacji Muzeum Historyczno - Wojskowe
zorganizowano żywe lekcje historii połączone ze spotkaniami ze świadkiem tamtych
czasów. W czasie lekcji odwiedzający będą mogli zapoznać się z sytuacją militarną Torunia
w styczniu 1945 roku, mundurami, ekwipunkiem i sprzętem wojskowym obu walczących
stron.
Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia zapalą znicz pod pomnikiem „Ku czci poległych
i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-45” (przy al. św. Jana Pawła
II).
7. W dniach 2-5 lutego rozegrane zostaną Półfinały Akademickich Mistrzostw Polski
w Futsalu Mężczyzn. W turnieju weźmie udział ponad 200 zawodników. Uroczyste otwarcie
imprezy odbędzie się 3 lutego o godz. 11:00, w hali sportowej Uniwersyteckiego Centrum
Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
8. W piątek 3 lutego o godzinie 12:00 w Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia, uroczystą przysięgę złożą elewi Służby Przygotowawczej do Narodowych Sił
Rezerwowych.
9. W piątek 10 lutego odbędą się uroczystości z okazji 77. Rocznicy pierwszej wywózki
Polaków na Sybir. Po mszy świętej o godzinie 11:00 w kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, zaplanowano przemówienia i złożenie kwiatów przy tablicy
Sybiraków w krużganku Kościoła.
10. W tym samym dniu Toruń gościć będzie najlepszych światowych lekkoatletów podczas
3. edycji Europejskiego Mityngu Lekkoatletycznego Copernicus Cup. Jest to zimowy
odpowiednik Diamentowej Ligi. Zawody rozpoczną się o godz. 18:15 w Hali SportowoWidowiskowej przy ul. Bema. Impreza będzie trwała 2,5 godz. i będzie transmitowana na
cały świat.
11. Także w Hali Sportowo-Widowiskowej, w sobotę 11 lutego, rozpoczną się trzydniowe
Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Lekkiej Atletyce. W imprezie
udział weźmie około 500 najlepszych polskich juniorów, ze 120 klubów z całej Polski.
12. W sobotę 11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego.
13. W poniedziałek 13 lutego o godz. 17:00 w Dworze Artusa zostaną wręczone stypendia
sportowe.
14. W czwartek 16 lutego o godz. 18:00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki,
przedsiębiorcom z województwa kujawsko-pomorskiego wręczone zostaną nagrody
rankingu „Gazele Biznesu 2016”.
15. W dniach 18-19 lutego Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Bema będzie miejscem
zmagań ponad 200 najlepszych polskich lekkoatletów, podczas 61. Edycji Halowych
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Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce Seniorów. Toruń będzie gościć tą imprezę po raz
trzeci w swojej historii.
16. Obchody święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zainauguruje uroczysty koncert
w sobotę 18 lutego o godz. 18:00 w Auli UMK. Wystąpi Chór UMK, Toruńska Orkiestra
Symfoniczna, Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy i soliści.
17. W niedzielę 19 lutego w 544. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika,
o godzinie 10.15 pod pomnikiem toruńskiego astronoma władze Torunia i władze rektorskie
złożą kwiaty.
od godziny 11.00 na Auli UMK będzie trwać uroczysta sesja połączona z promocją doktorską.
o godzinie 12.00 – na Rynku Staromiejskim uroczystym apelem zakończy się tegoroczny Rajd
Kopernikański.
o godz. 17:00, jak co roku, w Sali Mieszczańskiej Muzeum Okręgowego w Toruniu odbędą się
obchody rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Gościem specjalnym będzie gen. Mirosław
Hermaszewski. W ramach uroczystości odbędzie się m.in. prezentacja osiągnięć polskiego
przemysłu kosmicznego.
18. We wtorek 21 lutego odbędzie się pierwsze tegoroczne spotkanie Prezydenta Miasta
z mieszkańcami. Już teraz zapraszam mieszkańców osiedla Stawki na godzinę 17.00.
19. W dniach 22-26 lutego na estradach toruńskiego klubu Od Nowa i Auli UMK wystąpią
artyści z 8 krajów i 3 kontynentów, podczas 17 edycji Jazz Od Nowa Festiwal. Tegoroczną
gwiazdą festiwalu jest Michał Urbaniak.
20. W czwartek 23 lutego przypada rocznica śmierci bł. ks. S. W. Frelichowskiego z tej
okazji o godzinie 17.00 w Katedrze śś. Janów odprawiona zostanie msza święta w intencji
księdza. Zaś o 18.30 w Dworze Artusa rozpocznie się oficjalna uroczystość.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 13 druków:
nr 662, nr 565, nr 657.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Porządek obrad został zmieniony.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej – DRUK NR 623.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 1.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy oprócz usługowego przeznaczenia terenów jest też
produkcyjne ?
p. A. Stasiak – wskazała, że na pewno w planie będzie też ustalone przeznaczenie produkcyjne,
bo te tereny mają taką funkcję.
Dyskusji nie było.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 623. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 524/17).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat
dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu – DRUK NR 503 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 2.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy ulga w abonamencie będzie dotyczyła roku
kalendarzowego ?
p. M. Kowallek – potwierdził, że tak, ale to będzie zależało od tego, jak będzie składany
wniosek przez przedsiębiorcę. Składający będzie musiał wykazać się odpowiednią
działalnością w poprzednim roku.
Dyskusja:
p. P. Gulewski – podkreślił, ze projekt uchwały wyszedł ze strony urzędników BTCM, a tak
naprawdę rady społecznej BTCM. Wskazał, że na początku kadencji klub radnych PO
zastanawiał się z prezydentem, w jaką stronę ma rozwijać się BTCM i jaką formułę nadać, żeby
działał dynamicznie. Zaznaczył, że ten czas pokazał, że nowe możliwości dają oczekiwane
efekty. Podziękował dyrektor A. Iżyckiej, członkom rady społecznej za uchwałę, która nie ma
precedensu odnośnie uchwalania prawa w innych miastach, a promuje fajne postawy, społeczną
odpowiedzialność biznesu, zachęca przedsiębiorców, którzy być może zastanawiają się, czy
zaangażować się społecznie na terenie zespołu staromiejskiego, żeby ułatwić życie
mieszkańcom i turystom. Podał, że niniejsza uchwała ułatwi decyzję o zaangażowaniu się,
a dla obecnych przedsiębiorców będzie to miła niespodziana. Wyraził nadzieję, że będzie
więcej takich propozycji.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wyraził nadzieję, że będzie szansa na poczekanie z tym projektem uchwały.
Sądził, że prezydent wycofa projekt, czekając na inne rozstrzygnięcia. Konferencja prezydenta
pokazała, jak wiele rzeczy trzeba poprawić i uściślić w strefie płatnego parkowania. Przyznał,
że uchwała jest dobrym sygnałem dla przedsiębiorców, bo pokazuje, że miasto wspiera
przedsiębiorców na obszarze staromiejskim na rzecz społeczności lokalnej, ale to też rodzi
wiele konsekwencji. Wskazał sytuację, gdzie koperty będą na ulicach z zakazem wjazdu.
Obecnie wjeżdżają w takie ulice przedsiębiorcy i osoby mające abonamenty związane
z miejscem zamieszkania. Takie ulice to: Kopernika, Mostowa, Żeglarska. W momencie
pozwolenia na wykup koperty przez przedsiębiorcę trzeba będzie zmienić organizację ruchu na
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ulicach, ponieważ nie będzie mógł być zakazu ruchu, bo każdy może powiedzieć, że jedzie do
przedsiębiorcy. Wydawało się, że to będzie mogło poczekać. Wyraził pozytywne odczucie, że
będzie promocja pewnych przedsiębiorców, ale są też obawy, które klub Czas Mieszkańców
zbiera w związku z różnymi nieprawidłowościami w SPP na obszarze staromiejskim.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 503. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 525/17).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za
2016 rok – DRUK NR 642.
p. T. Wierzba – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiOŚ – zał. nr 3.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 642. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 526/17).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy
ul. Wielkie Garbary 2 w Toruniu – DRUK NR 591.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 4.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 591. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 527/17).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej Przy Strudze Toruńskiej w Toruniu, będącej własnością
Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 649.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 5.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 649. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 528/17).
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XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Konrada Grasera 5, stanowiącej
własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 654.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 6.
Pytania:
p. K. Wojtasik – zapytał, czy miasto przekazywało tereny na rzecz Adwentystów Dnia
Siódmego, Chrześcijan Ewangelicznych i świadków Jehowy i czy udzielało bonifikaty ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że w przypadku Adwentystów Dnia Siódmego preferencja
dotyczyła tylko formy bezprzetargowej i było to oddane w użytkowanie wieczyste z 25%
pierwszą opłatą, a roczne opłaty były na poziomie 0,3%. Świadkowie Jehowy w 1999r. mieli
oddaną nieruchomość bez bonifikaty, a preferencja polegała na tym, że było to oddanie
bezprzetargowe i pierwsza opłata wynosiła 25% wartości.
p. K. Wojtasik – zapytał, czy może poprosić o odpowiedź na piśmie?
p. W. Krawiec – potwierdził, że tak.
p. B. Jóźwiak – zapytał, czy w umowie można zastrzec mechanizmy, które zagwarantują
odpowiednią jakość i wygląd budynku świątyni ?
p. W. Krawiec – przyznał, ze w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste można zapisać,
że mają być wysokie walory architektoniczne, a ponadto służby architektoniczne dokonują
oceny i plan miejscowy stwarza możliwości dla ciekawej architektury. Kościoły są budowane
w ciekawych ujęciach i komisje kościelne dbają o to.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy w urzędzie są wnioski kościoła katolickiego lub innych
wyznań o podobnej treści dotyczące przekazania niezbudowanych nieruchomości na cele
sakralne ?
p. W. Krawiec – potwierdził, że są 2 rozpatrywane wnioski; Baptystów
i Zielonoświątkowców. Baptyści są zainteresowani terenem położonym na lewej części Wisły
i już jest uzgodniony teren. Zielonoświątkowcy chcą teren na Jarze i w związku z tym, że na
Jarze infrastruktura drogowa nie jest gotowa to zostanie wydzielony odpowiedni teren. Gdy
będą przygotowane inwestycje, to zostanie wydzielony grunt do przekazania.
p. L. Szuba – zapytał, czy został określony termin rozpoczęcia budowy kościoła ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że to jest 7 lat, a zakończenie 15 lat.
p. S. Kowalska – zapytała, czy w przypadku wniosku Zielonoświątkowców chodzi
o nieruchomość, czy wniosek dotyczy czegoś innego ? Czy spotkanie w tej sprawie zakończyło
się jakimiś decyzjami ?
p. Z. Rasielewski – odpowiedział, że Zielonoświątkowcy złożyli w ubr. wniosek o lokal na
prowadzenie działalności sakralnej w granicach 400 m2. Wniosek zostanie zamieniony na
nieruchomość zabudowaną 2-5 tys. m2. Urząd postara się, żeby w ciągu 2-3 tygodni została
przekazana Zielonoświątkowcom informacja odnośnie możliwej lokalizacji w mieście.
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p. S. Kowalska – przypomniała, że 7.07.2015 r. pastor Sz. Bober w imieniu
Zielonoświątkowców złożył wniosek dotyczący działki nr 180 na Jarze. Zapytała, czy trwa
jakaś procedura w sprawie tego wniosku ?
Wskazała, że ten kościół poza postawieniem budynku proponuje też dodatkowe usługi, ale też
planował postawić żłobek i przedszkole integracyjne, budowę zakładu opiekuńczego dla
seniorów z uwzględnieniem niepełnosprawnych.
5.08.2015 r. pastor otrzymał odpowiedź następującej treści: Wydział Gospodarki
Nieruchomościami UMT informuje, że wnioskowana sprawa wymaga szczegółowej analizy. Po
zebraniu stosowanych opinii o dalszym jej toku poinformujemy w drodze odrębnej
korespondencji.
Zapytała, czy można coś więcej powiedzieć na ten temat ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że było wiele spotkań i była chęć pozyskania nieruchomości
zabudowanej do nabożeństw. Zaproponował udzielenie odpowiedzi na piśmie.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. J. Gołębiewski – wskazał, że przytoczony przez radną S. Kowalską wniosek Kościoła
Zielonoświątkowego jest przykładem wyręczania gminy z pewnych jej funkcji i na tej
podstawie wnioskuje się o bonifikatę 99%. Przyznał, że nie widzi problemu, żeby powstał
obiekt kościoła rzymskokatolickiego. Na pewno przytłaczająca większość społeczeństwa
przyznaje się do tego wyznania i centralne miejsce dzielnicy powinno być na to zarezerwowane,
natomiast bonifikata powinna zawierać wzajemność dla całej społeczności mieszkańców, tym
bardziej, że regularnie w praktykach religijnych uczestniczy 40% osób. Zwrócił uwagę, że
władze miasta wypowiadają się w imieniu wszystkich mieszkańców i nikt inny nie dostaje
takich bonifikat. Poinformował, że nie będzie popierał uchwały.
p. W. Klabun – przypomniał, że kościół katolicki w Polsce zajmuje wyjątkowe miejsce,
niezależnie od poglądów jest częścią historii. Zwrócił uwagę, że kościół nie będzie
wybudowany sam dla siebie, bo przy parafii będą tzw. usługi towarzyszące, które będą
przeznaczone dla wszystkich, a nie tylko członków kościoła tj. stołówki, jadłodajnie, świetlice
środowiskowe, miejsca na festyny lub pikniki. Z takich dóbr korzystają mieszkańcy bez
względu na aktywność religijną i wyznanie.
p. L. Szuba – stwierdził, że stanowisko klubu radnych PiS jest takie, żeby budować kościoły,
a nie meczety i zapewnił, że będzie popierał decyzję prezydenta.
p. M. Cichowicz – zgłosił poprawkę i dodanie §3, w którym byłoby napisane, że warunkiem
udzielenia bonifikaty byłoby zorganizowanie przez parafię konkursu urbanistycznego na
budowę kościoła. Zaznaczył, że jedną z wartości nadrzędnych jest przestrzeń publiczna
i budynek kościoła wpisuje się w nią. W związku z tym, że jest możliwość dzierżawy, to tego
typu sprawy można zapisać i prezydent podpisując umowę, może być do tego zobowiązany.
p. K. Wojtasik – zapewnił, że wraz z radnymi klubu PiS będzie popierał wniosek o jak
najwyższą bonifikatę. Zapewnił, że osoby wierzące powinny, a nawet muszą wspierać
inicjatywy związane z kościołem katolickim, wiarą, propagowaniem wartości związanych
z religią i z ośrodkami kultu religijnego. W Toruniu jest wiele parafii, które podejmują szereg
działań na rzecz społeczeństwa nie tylko dla wierzących. Nikt w parafiach nie pyta o wyznanie
9

i pomaga w potrzebie. Powstanie kościoła na Jarze jest przez klub PiS akceptowalne i uzyska
pełne poparcie.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że kościół katolicki w Polsce ma od dawna ugruntowaną pozycję.
Jest uznawany i szanowany przez Polaków i należy stwarzać warunki, aby Polacy mogli
korzystać z tych dóbr. Dyskusja o procentach jest nie na miejscu, ponieważ w przeszłości
przekazywano grunty bezpłatnie pod budowę obiektów sakralnych. Zaapelował, żeby
w urzędzie nabierały mocy wszystkie wnioski dotyczące budowy, przejęcia, wskazania terenów
dla różnych wyznań. Wyraził obawę o termin 7 lat, bo budowanie tego typu obiektu jest
wyznawaniem dla parafii. Zaznaczył, że od wielu lat może obserwować budowę kościoła na ul.
Szczecińskiej i tam to idzie z mozołem. Wyraził obawę, czy tamtejszemu proboszczowi na
Jarze uda się zmobilizować społeczeństwo do budowy kościoła. Powstający obiekt będzie
służył tamtejszym mieszkańcom. Wyraził poparcie dla projektu uchwały.
p. M. Krużewski – wskazał, ze projekt uchwały jest kolejnym etapem realizacji osiedla, bo
w planie przestrzennym jest wyznaczone miejsce na kult religijny, dla ostatecznej liczby 20 tys.
mieszkańców. Stwierdził, że dyskusja nie powinna mieć wymiaru ideologicznego i religijnego,
a powinna być rzeczową dyskusją nad celami. Przyznał, że nie ma problemu, że jest tak duża
bonifikata, bo kościół jest powszechny i realizuje swoje zadania dla wszystkich.
Z poszanowaniem wolności religijnej należy omawiać tę uchwałę. To historyczny moment, bo
ostatnie kościoły budowano kilkadziesiąt lat temu.
p. D. Zając – zaznaczyła, że uchwała idzie w dobrym kierunku zgodnie z wolą mieszkańców.
Poprosiła o podanie statystyki innych wyznań w Polsce.
p. W. Krawiec – podał, że Kościół Katolicki to 33,5 mln wiernych, Prawosławny 504 tys.,
Świadkowie Jehowy 124 tys., Ewangelicko-Augsburski 61 tys., Prawosławny Ukraiński 55
tys., Zielonoświątkowy 23 tys., Baptyści 5,2 tys.
p. M. Jakubaszek – przypomniał, że dotąd nie było kontrowersji przy przekazywaniu gruntów
kościołowi. Od wielu lat samorząd Torunia wspiera kościoły i wyznania, odpowiadając na
oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy maja potrzeby duchowe, ale kościoły nie tylko takie
realizują. Podał przykład parafii św. Maksymiliana Kolbego Na Skarpie, gdzie mieści się
Caritas, mieści się tam ośrodek rehabilitacyjny, placówko opiekuńczo-wychowawcza, która
zajmuje się dziećmi i dobrze stało się, że projekt przewiduje przekazanie gruntu nie tylko na
cele sakralne, ale inne związane z działalnością kościoła. Zwrócił uwagę na mądre słowa
radnego M. Frąckiewicza, bo dyskusje powinny toczyć się na komisji, a sesja powinna być
zwieńczeniem tego faktu.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zaznaczyła, że zawsze występowała z wnioskami
o przekazanie gruntów kościołowi, bo będą prawidłowo wykorzystane. Nigdy nie było
dyskusji, żeby nie przekazać gruntów kościołowi.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że opinie nie mogą być ograniczane i to, że ktoś takie zdanie
wypowiada jest normą. Takie głosy są i to pokazuje, że w różności jest siła. Demokratyczne
głosowanie pokaże wynik i nikt nie ma wątpliwości co do jego rozstrzygnięcia, natomiast każdy
głos jest ważny.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – przypomniała, że papież Jan Paweł II był za
ekumenizmem i trzeba wyciągnąć z tego wnioski.
p. M. Czyżniewski – poprosił doradcę prawnego rady miasta o wyjaśnienie wątpliwości
odnośnie zgłoszonej poprawki.
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p. M. Krystek – wyraził wątpliwości co do umieszczenia takiego warunku w uchwale, bo rada
wyraża zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste oraz określa wysokość bonifikaty. Od
strony praktycznej w umowie trzeba określić wysokość opłaty zarówno pierwszej jak
i następnych, a sama procedura budowy kościoła jest post factum. Ponadto zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami to prezydent zarządza zasobem gminnym i element dbania
o architektoniczny wygląd zależy od służb miejskich przy wydaniu pozwolenia na budowę.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że nie upiera się nad sformułowaniem, bo bardziej istotne jest,
czy rada miasta uważa, że ten obiekt powinien być zbudowany po przeprowadzeniu konkursu.
Jeśli tak jest, to jest propozycja znalezienia rozwiązania, bo rada miasta może przyjąć
stanowisko, które wzywa prezydenta, żeby przy podpisywaniu umowy zabezpieczył interesy
gminy. Stanowisko nie jest obligatoryjne dla prezydenta, tylko jest wskazaniem rady
i prezydent może ale nie musi wykonać.
Jeśli służby wojewody zakwestionowałby zapis, to wówczas tylko §3 byłby niezgodny.
p. M. Frąckiewicz – przyznał, że nie rozumie tego wniosku i zapytał, czy nie będzie miał prawa
głosować i będzie czekał na przeprowadzenie konkursu ?
Stwierdził, ze nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na jednej z kolejnych sesji przyjąć stanowisko,
które będzie zobowiązywało służby do tego, żeby obiekt pasował do tego miejsca. Trudno
wyobrazić sobie, aby ktokolwiek do puścił do tego, żeby obiekt sakralny miał zepsuć teren.
p. M. Cichowicz – zauważył, że życie pokazuje, że najlepszą formą uzyskania najlepszych
rozwiązań jest konkurs, stąd taka propozycja. Taki zapis daje gwarancję oceny i porównywania
ofert. Z planu wynika wprost, że ma być architektura wysokiej jakości, ale to mogą być różne
rozwiązania. Bonifikata pokazuje, że pojawia się element równowagi między korzyścią
społeczną, którą daje istniejąca architektura, a z drugiej strony trzeba mieć świadomość
wartości działki 1.6 mln zł.
p. Ł. Waluksz – zaznaczył, że argumenty zaczynają się powtarzać i w zasadzie wszyscy
zgadzają się, a dyskusja zmierza do tego, że każdy chce coś od siebie dodać. Zwrócił uwagę,
ze niepotrzebny jest upór wiceprzewodniczącego M. Cichowicza odnośnie zapisu dotyczącego
konkursu architektonicznego. Można zapytać retorycznie, czy któryś z toruńskich kościołów
budzi emocje architektoniczne i nie wpisuje się w otoczenie ? Co jest bogactwem starówki ?
Kościoły. Ciekawe, czy któryś z nich był realizowany na podstawie konkursu
architektonicznego.
p. M. Cichowicz – odpowiedział, że są obiekty budzące emocje i wiele osób uważa, że
architektura mogłaby być lepsza. Kiedyś nie było możliwe, żeby budować coś, co nie jest
najpiękniejsze i na chwałę Boga pracowali najlepsi artyści, a dziś jest różnie z tym. Jeśli jest
narzędzie, z którego można skorzystać, to dlaczego tego nie robić.
p. M. Zaleski – podziękował radnym za dyskusję. Wskazał, że w Polsce wszystkie kościoły
i związki wyznaniowe działające zgodnie z prawem mają równe prawa w Toruniu.
Podkreślił, że na Jarze mieszkają mieszkańcy w prawie 700 mieszkaniach. Jeszcze niedawno
była leśna polana, a teraz dzięki budowie ulic mieszkania są zasiedlane. Zabudowa powstają
w oparciu o plan miejscowy i jest kształtowana w systemie, w którym zapewniono miejsca dla
usług wspólnych. W kraju, wg ksiąg rejestrowych, jest 93% mieszkańców ochrzczonych,
a 40% potwierdza to co tydzień, proporcja tego osiedla jest tożsama z ogólnymi danymi na
osiedlu. Kolejne 300-500 rodzin zamieszka na tym osiedlu w br. O to osiedle trzeba będzie
martwić się jako o istotną część miasta, a plan wskazał miejsce na obiekt sakralny. Zadaniem
miasta jest realizacja przedszkola, szkoły, a także inne obiekty publiczne. Budowa ulic
i tramwaju będzie też dodatkowym wieloletnim i kosztownym przedsięwzięciem. Wskazał, że
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dyskusja o Jarze trwa 10 lat, w br. ma powstać na tym terenie 1 tys. mieszkań, a docelowo do
5 tys. brakuje trochę.
Projekt uchwały przekazujący część zadań do innego podmiotu umożliwia podjęcie najpierw
działań projektowych, później realizacyjnych i wykonawczych, ale nie zwalnia
z odpowiedzialności za standardy architektoniczne. Miejscowy plan jest dosyć precyzyjny
m. in. są zapisy o zadbanie nad wyjątkowością architektury.
Decyzja radnych da szansę, żeby Jar rozwijał się w sposób usystematyzowany w każdym
kierunku, bo już dziś słychać głosy, że np. trzeba poszerzyć miejsca dla dobudowy obiektów
usługowych, np. sklepów, stąd trwają prace nad zmianą planów, żeby takie wnioski
uwzględnić. Sama nazwa JAR pewnie też niedługo przejdzie do historii, bo w konsultacjach
społecznych mieszkańcy zadecydują o jej zmianie. Chłonność docelowa to 12 – 13 tys.
mieszkańców.
Poprosił o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej wersji.
GŁOSOWANIE:
Poprawka radnego M. Cichowicza. Wynik głosowania: 6 – 13 – 2. Poprawka nie została
przyjęta.
p. M. Jakubaszek – poinformował, że przez pomyłkę głosował „za”.
p. B. Jóźwiak – poinformował, że przez pomyłkę głosował „za”.
p. M. Cichowicz – poinformował, że poparł poprawkę. Wyraził zdziwienie, że dużo mówi się
o różnych rzeczach mających być zrobionych w przestrzeni miejskiej, ale gdy przychodzi czas
głosowania, to nie za bardzo to widać w decyzjach.
p. M. Jakubaszek – stwierdził, że takie dyskusje powinny odbywać się na komisjach, kiedy
jest czas na porządne przygotowywanie poprawek. Pośpiech jest potrzebny przy łapaniu pcheł.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 654. Wynik głosowania: 19 – 2 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 529/17).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia prawidłowości przebiegu
głosowania – DRUK NR 659.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, czy Konwent w jakikolwiek sposób weryfikował oświadczenia, bo
cały wniosek oparty jest na oświadczeniach 4 osób, które twierdzą, że nie zostały im wydane
karty do głosowania ? W jaki sposób weryfikował Konwent fakt, że wydano 99 kart do
głosowania, a na liście było 98 osób ?
p. M. Jakubaszek – wyjaśnił, że nie będzie brał udziału w głosowaniu, ponieważ był
członkiem komisji wyborczej, która pracowała na Stawkach podczas wyborów i członkiem
komisji, która wydała oświadczenie w sprawie skargi.
Zaznaczył, że był na Stawkach i widział, co się działo. Treść oświadczenia i przebieg wyborów,
do których nie doszło był prawidłowy i to wszystko. Nikt nie miał złych intencji, żeby nie
doszło do wyborów. Zabrakło 2 osób i to jest niewiele. Wszystkie elementy były wyjaśniane
i nie ma powodu, żeby uznać skargi za zasadne.
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p. M. Czyżniewski – poinformował, że ma pełne zaufanie do komisji wyborczej, sposobu
przeprowadzenia wyborów, liczenia głosów, rzetelności i zaangażowania komisji.
Dyskusja:
p. S. Kowalska – zwróciła uwagę, że od kilku miesięcy mówi się, jak ważne są wybory do rad
okręgów, jak ważni są mieszkańcy. Jest wola mieszkańców, żeby powtórzyć wybory.
Większość z radnych zachęcała do wyborów. Czy tak trudnym byłoby podjąć decyzję, aby
wybory jeszcze raz się odbyły, skoro tego chcą mieszkańcy ?
p. M. Czyżniewski – przypomniał, że uchwała nie dotyczy woli, ale wskazania
nieprawidłowości. Wniosek o powtórzenia wyborów opiera się o nieprawidłowości. Jeśli
komisja wskazała, że ich nie było, to nie można podjąć decyzji, że nie było nieprawidłowości,
ale mimo to zarządzone zostaną wybory.
p. J. Gołębiewski – przyznał, że jest to kłopotliwa sytuacja, bo jest słowo komisji przeciwko
słowom kilku mieszkańców i ciężko rozstrzygać. Przypomniał, ze zgłaszał propozycję do
komisji doraźnej ds. rad okręgów, aby w uzasadnionych przypadkach na wniosek 150
mieszkańców powtórzyć wybory i to mogłoby pogodzić literę prawa i wolę mieszkańców.
p. M. Cichowicz – zapytał, na jakiej podstawie 99 osoba została wykreślona ze spisu
wyborców?
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 659. Wynik głosowania: 18 – 1 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 530/17).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń –
DRUK NR 343 – I CZYTANIE.
p. P. Gulewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy petycje będą omawiane przez komisje i przewodniczący rady
będzie kierował je do odpowiednich komisji i pod obrady rady miasta nie trafią ?
p. P. Gulewski – potwierdził, że tak będzie.
Dyskusji nie było.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji – DRUK NR 662.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 662. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 531/17).
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XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli wydatkowania pieniędzy przekazanych schronisku dla zwierząt
z Urzędu Miasta Torunia – DRUK NR 656.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 656. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 532/17).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 grudnia
2016r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 657.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 657. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 533/17).
XVII. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
p. M. Czyżniewski – poinformował, że przed sesją została złożona interpelacja przez radnego
J. Gołębiewskiego dotycząca nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 80.
Zapytania:
radny S. Kruszkowski – zapytał, czy jest możliwość zamontowania zielonej strzałki z Szosy
Lubickiej w ul. Ligi Polskiej ?
Czy można zwiększyć liczbę śmietników na ul. Ligi Polskiej ?
Czy można przyciąć sosnę na skrzyżowaniu Szosy Lubickiej z ul. kard. S. Wyszyńskiego, która
zasłania przejście dla pieszych ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny M. Cichowicz – zapytał o kwestie związane ze Strefą Płatnego Parkowania.
Ile wydano zezwoleń z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w roku 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 na:
• okaziciela bez podania marki i numeru samochodu,
• okaziciela z podaną marką i nr samochodu,
• na osoby fizyczne, osoby i instytucje,
• dla radnych Rady Miasta Torunia.
Jakie wpływy uzyskała GMT w w/w latach za parkowanie w SPP?
Ile mandatów wystawiła Straż Miejska za parkowanie w SPP bez ważnego biletu
parkingowego?
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Dlaczego inkasenci SPP nie mogli do wczoraj tj. do 25 stycznia wystawiać wezwań do zapłaty
dla niektórych osób posiadających abonament w strefie, które parkują swoje pojazdy w strefie
A? Kto odpowiada za taki stan rzeczy? Jaka jest lista abonamentów ze strefy B, która jest
wpisana do systemu jako pojazdy, na które nie można wystawić wezwania w strefie A?
Dlaczego inkasenci nie mogli wystawiać wezwań do zapłaty za parkowanie od użytkowników
pojazdów, którzy mają wykupiony bilet czasowy w strefie B, a parkują
w strefie A wystawiają wezwań do zapłaty za parkowanie dla wszystkich pojazdów, które nie
posiadają potwierdzenia opłaty za parkowanie w strefie?
Czy zespół kontrolny kontrolujący realizacje uchwały o SPP powołany przez prezydenta
zajmował się w/w sprawami? (Jest to klasyczny przykład tzw. afery gdyńskiej). Dlaczego nie
wdrożono zmian w tej kwestii do 24 stycznia pomimo zakończenia kontroli przed
29 grudnia 2016r. ?
Kto wystąpił o wydanie zezwoleń na bezpłatne parkowanie w strefie płatnego parkowania, dla
zastępców prezydenta oraz dla wymienionych przez Prezydenta urzędników w odpowiedzi na
moje zapytanie?
Co się zmieniło w obowiązujących przepisach, że od Nowego Roku wielu beneficjentów
zwolnień z opłat za parkowanie w SPP otrzymuje odmowę takich zezwoleń?
Jaki był rezultat interwencji Straży Miejskiej w stosunku do pojazdów nie posiadających
stosownych zezwoleń, a parkujących 2 stycznia przed Dworem Artusa?
Dlaczego instytucje posiadające zezwolenia na wjazd do SPP na miejsca o ograniczonym
dostępie, poza zakazy wjazdu nie wnoszą opłat za postój w strefie?
Dlaczego na terenie przeznaczonym w projekcie zagospodarowania przestrzeni sportoworekreacyjnej na Stawkach Południowych w miejscu zaplanowanym jako boisko postawiono
„Pająka” dla dzieci na grubej wylewce betonowej, która jest niemożliwa do relokacji?
Odpowiedzi udzielił na sesji prezydent miasta.
radny M. Krużewski – zapytał, jaki jest system ochrony zdrowia nad uczniami szkół
podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych w jednostkach publicznych
i niepublicznych?
Jaki jest system ochrony pielęgniarskiej ?
Ile jest punktów ambulatoryjnych w poszczególnych szkołach ?
Jakie badania lekarskie są realizowane i jakiego typu, w tym przesiewowe, cykliczne oraz
stomatologiczne ?
Ile jest punktów opieki dentystycznej w szkołach ?
Czy tworzone są raporty na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży ? Jeśli tak, to kto jest za to
odpowiedzialny ?
Jakie są programy zdrowotne przeciwdziałania zagrożeniom dzieci i młodzieży np. otyłość,
próchnica, skrzywienie kręgosłupa ?
Kto i w jakiej formie je realizuje i jakie są ich koszty ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
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radny W. Klabun – zapytał, czy jest możliwość przesunięcia terminu rezerwacji miejsc
w przedszkolach na czas wakacyjny, ponieważ obecnie rezerwacje są przeprowadzane
w styczniu, kiedy rodzice nie są w stanie ustalić swoich urlopów i ok. 40% rezerwacji jest
anulowanych ? Poprosił o rozważenie wprowadzania takich rezerwacji w marcu/kwietniu.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
2. Wnioski:
a) radny J. Gołębiewski – 2 wnioski,
b) radna M. Olszta – Bloch – 1 wniosek,
c) radny M. Jakubaszek – 3 wnioski,
d) radny W. Klabun – 3 wnioski,
e) radna S. Kowalska – 2 wnioski,
f) klub radnych PO – 1 wniosek,
g) radny B. Jóźwiak – 4 wnioski.
p. M. Zaleski – odpowiedział radnemu M. Cichowiczowi i poprosił, żeby radny nie kłamał,
ponieważ prezydent nie przedstawiał żadnych negatywnych ocen związanych z decyzjami
o zezwoleniach i abonamentach w MZD. Poinformował, że zostały przedstawione wnioski,
które zostały skierowane do dyrektora MZD. Stwierdzenie radnego, że prezydent ocenił, że coś
jest bardzo źle, nie miało miejsca. Zapewnił, że dziennikarze otrzymali informacje o wnioskach.
Przedstawił pełną informację dotyczącą zakończenia kontroli w MZD, o której w jednym
z pytań była mowa.
Od 5.09.2016 r. do 15.12.2016 r. na podstawie stosownego upoważnienia Referat Kontroli
przeprowadził doraźną kontrolę w MZD w Toruniu w zakresie prawidłowości funkcjonowania
Strefy Płatnego Parkowania, w szczególności udzielania zwolnień z opłat za okres od 2014 r.
do sierpnia 2016 r.
Po pierwsze: ustalenie zasad funkcjonowania systemu przy udzielaniu zwolnień z opłat w SPP.
Po drugie: badania metodą pełną udzielonych zwolnień we wspomnianym okresie.
Po trzecie: analizy uwag spostrzeżeń przedstawionych przez pracownika SPP, w tym ustalenie
właścicieli pojazdów w przypadku zdjęć, gdy nie ma danych o posiadających zezwolenia na
podstawie rejestru prowadzonego w WEiR. Zestawienia z uwzględnieniem kategorii
udzielonych zwolnień w SPP w okresach kwartalnych za wspomniane lata pełne 201, 2015 oraz
za okres od 1.01.2016 r. do 1.08.2016 r.
Poinformował, że protokół z czynności kontrolnych złożono 29.12.2016 r., a 12.01.2017 r.
dyrektor MZD złożył zastrzeżenia do ustaleń protokołu z kontroli, 19.01.2017 r. złożono
odpowiedź na zastrzeżenia dyrektora MZD i w tym samym dniu tenże podpisał protokół
kontroli.
Wskazał, że w trakcie czynności kontrolnych na podstawie przedstawionych dokumentów
ustalono, że:
1. W kontrolowanym okresie przy udzielaniu ulg w postaci zwolnień za parkowanie w SPP
stosowano szeroką definicję pojęcia „służba miejska”.
2. Brak było procedur związanych z wydawaniem abonamentów.
3. MZD nie prowadziło jednolitej ewidencji druków abonamentowych.
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4. Na drukach abonamentów oraz zezwoleń nie było podanych podstaw prawnych
uprawniających do stosowania ulg, zwolnień oraz stosowania zerowej stawki za parkowanie
w SPP.
5. MZD nie stosowało druków zezwoleń o jednolitej treści.
6. Przygotowywanie i wydawanie zezwoleń wykonywane było przez osoby zatrudnione także
na podstawie umów i zleceń, a nie tylko na podstawie umów o pracę.
7. W dokumentacji związanej z wydawaniem zezwoleń oraz abonamentów, w szczególności
za 2015 r., występowały braki w zakresie oryginałów lub kopii dokumentów, na podstawie
których wydano zezwolenie lub abonament.
8. Zaniechano dochodzenia opłaty dodatkowej w latach 2014-15 oraz w 2016 r. na kwotę 1,4
tys. zł.
Do uwag wniesionych przez pracownika SPP odniesiono się w protokole z 29.12.2016 r.
w zakresie wniesionych 12.01.2017 r. W zakresie wniesionych 12.01.2017 r. przez dyrektora
MZD uwag uznano, że:
Zastrzeżenia w zakresie formalnym i prawnym nie mają wpływu na przedstawione w protokole
ustalenia. W zakresie merytorycznym w toku kontroli nie stwierdzono obowiązującej w MZD
procedury postepowania w zakresie wydawania abonamentów. Kontrolujący przedstawił
w protokole stan faktyczny i prawny odnoszący się do pojęć dotyczących zwolnień, stosowania
stawki zerowej, w odniesieniu do płatności za postój i parkowania w SPP. W toku postępowania
kontrolnego dokonano, w oparciu o udostępnione dokumenty, weryfikacji nie tylko
udzielonych zwolnień w zakresie płatności za parkowanie w strefie, ale również innych
dokumentów odnoszących się do abonamentów mieszkańca, osoby niepełnosprawnej, ulgowej
itd.
Osoby wskazane w protokole z czynności kontrolnych były odpowiedzialne za dysponowanie
drukami abonamentów podczas spisów inwentaryzacyjnych na dzień kończący rok
obrachunkowy. Jako oczywistą omyłkę pisarską należy uznać błąd w nazwisku osoby
odpowiedzialnej za dysponowanie drukami. Nie mało to wpływu na ostateczne ustalenia.
Kotrolujący nie wydaje opinii w zakresie interpretacji definicji „służba miejska”.
W związku z wątpliwościami kontrolującego dotyczącymi ustalenia konkretnych kwot, które
stanowiłyby wpływy do budżetu miasta, kontrolujący przyjął wyliczenie podanej w protokole
kwoty „ przy założeniu ”.
Rejestr za 2014 r. - przedłożony do wglądu podczas czynności kontrolnych zawierał 34 pozycje.
W kserokopii spisu przesłanego przez MZD 22.12.2016 r. przekazano 33 pozycje. Brak pozycji
8 rejestru odnoszącej się do – konkretne nazwisko osoby. W rejestrze za 2015 r. wykazano 23
pozycje, w kserokopii wykazano 22 pozycje, brak jednej pozycji – nazwa firmy. Kontrolujący
podtrzymuje zawarte w protokole stanowisko, iż nie była prowadzona pełna ewidencja druków
abonamentowych. Ustalono, że część druków abonamentowych była poza ewidencją. W piśmie
z 22.11. 2016 r. dyrektor MZD stwierdził, że „w dyspozycji MZD jest 151 sztuk o numerach
(konkretne numery) w siedzibie MZD”. Wg kontrolującego wszystkie druki abonamentowe
powinny być traktowane jako druki ścisłego zarachowania, szczególnie te, które dają
możliwość zwolnienia z opłaty za parkowanie i postój w SPP.
Brak uregulowań prawnych w zakresie wskazywania podstaw prawnych na drukach
abonamentów i zezwoleń w zakresie zwolnień, stosowania ulg w płatnościach za postój
i parkowanie nie powoduje niemożności ich wprowadzenia. Kontrolujący w toku czynności
skupił się przede wszystkim na analizie zezwoleń długoterminowych, dających zwolnienie
z opłat za parkowanie w strefie.
Prawidłowość odstąpienia od dodatkowych opłat była weryfikowana pod kątem posługiwania
się drukami abonamentowymi zwalniającymi z opłat za parkowanie i postój przez osoby
i firmy, które wg kontrolującego nie miały podstaw do zwolnienia. Numery druków
abonamentowych – s. 30 protokołu.
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Z przedłożonych przez MZD zastrzeżeń do protokołu z kontroli kontrolujący uznał tylko te
zastrzeżenia, które wskazywały na hipotetyczny charakter wyliczenia utraconych wpływów
z tytułu bezpodstawnego wydania abonamentów zwalniających z opłat.
Zalecenia i polecenia.
W związku ze stwierdzeniem powyższych faktów zobowiązuję dyrektora MZD do:
1. Przygotowania i przedłożenia PMT w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą
projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 281/03 RMT z 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia
SPP (…) w zakresie:
a) Ścisłego zdefiniowania pojęcia „służba miejska”, w tym ujęcia katalogu osób, podmiotów
istotnych dla funkcjonowania miasta,
b) Wprowadzenie jednolitych zasad przyznawania i dokumentowania abonamentów oraz
zezwoleń,
c) usunięcie z Regulaminu funkcjonowania SPP w Toruniu, zapisu: ,,bez względu na
zgodność parkowania z przepisami o ruchu drogowym ”,
Prezydent wskazał, że w kilku miastach jest to już zmieniane, bo nie ma podstawy prawnej
do pobierania opłat za parkowanie w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania.
d) wprowadzenia wzoru abonamentów i zezwoleń zawierających podstawy prawne
zwolnienia i zastosowania zerowej stawki opłaty za parkowanie w SPP.
e) wprowadzenia wzoru rejestru zawierającego ewidencję abonamentów.
Prezydent zwrócił uwagę, że to powinno ostatecznie uporządkować te kwestie i stworzyć jasną
i przejrzystą metodę, kto może korzystać z tego typu zwolnień, co wynika z uchwały RMT,
czyli zerowej stawki dla służ miejskich. Dotąd MZD stosował szeroką interpretację, co jest
służbą miejską. Nadmienił, że w polskim prawie nigdzie to nie jest zdefiniowane i dyrektor
MZD
w ten sposób bronił się. Skoro nie ma definicji, to wykładnia wydającego zezwolenie jest
wiążąca. W wyjaśnieniach dyrektora jest też napisane, kto powinien wydawać zezwolenia, bo
interesant nie powinien czekać, a gdy nie ma kierownika/dyrektora, to inspektor wydaje
zezwolenie, bo interesant nie powinien być odesłany bez załatwienia sprawy. Wyraził pogląd,
że to powinno być inaczej zorganizowane.
Poinformował, że zostanie to uporządkowane poprzez zdefiniowanie w uchwale RMT pojęcia
„służba miejska” oraz podporządkowanie temu jednolitych zasad przyznawania
i dokumentowania abonamentów oraz zezwoleń. To jest kwintesencja uregulowań.
Przypomniał, że wcześniej zdarzało się tak, że osoba wydająca zezwolenia przychodziła do
pracy jako zastępująca i wykonująca czynności na podstawie umowy zlecenia, co nie powinno
mieć miejsca. Poinformował o procedurach.
2. Wdrożenia procedury obejmującej:
a) zabezpieczenie druków abonamentów i zezwoleń mających przymiot druków ścisłego
zarachowania, w sposób trudny do kopiowania/fałszowania,
b) zasady dostępu inkasentów i kontrolerów pracujących w Strefie Płatnego Parkowania do
rejestrów abonamentów i zezwoleń, w celu jednoznacznej weryfikacji prawdziwości
abonamentów i zezwoleń umieszczonych w pojazdach parkujących w SPP,
c) zasady weryfikacji wniosków o abonamenty i zezwolenia przez etatowych pracowników
MZD je wydających.
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3. powierzania zadania weryfikacji wniosków o abonamenty i zezwolenia oraz ich udzielania,
a także prowadzenia rejestrów zawierających ewidencję, tylko upoważnionym, etatowym
pracownikom MZD.
4. zobowiązania określonych etatowych pracowników MZD - do rzetelnego prowadzenia:
• dokumentacji źródłowej – składanych wniosków, innych dokumentów uzasadniających
wydanie abonamentu lub zezwolenia, ustalenie opłaty w określonej wysokości, zwolnienie
z opłaty lub zastosowanie zerowej stawki,
Dodał, że w ustawie jest katalog służb, które głównie korzystają z dokumentu na okaziciela.
Wskazał, że tam także jest zarządca drogi. Zgodnie z ustawą w Toruniu jest nim prezydent
miasta, który udziela pełnomocnictwa osobom z nim współpracującym w zakresie zarządu
drogą.
• rejestru zawierającego ewidencję abonamentów i zezwoleń.
5. zobowiązania określonych pracowników MZD do:
a) okresowej, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli prawidłowości wydanych zezwoleń
i abonamentów w konfrontacji z prowadzonymi rejestrami,
b) wnikliwego analizowania wszystkich przypadków anulowania ustalonej opłaty dodatkowej,
- w ramach kontroli zarządczej.
6. zintensyfikowania pracy związanych z zawarciem umowy z wyspecjalizowaną firmą
windykacyjną w celu skutecznego egzekwowania ustalonych opłat, w tym dodatkowych od
cudzoziemców.
7. szczegółowego określenia, przy udziale audytora wewnętrznego, obszarów ryzyk oraz
przepływów środków pieniężnych występujących w działalności Strefy Płatnego Parkowania.
8. rozważenia zasadności korzystania z posiłków regeneracyjnych dla kontrolerów SPP –
mężczyzn, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań przez wyspecjalizowaną firmę.
Ponadto prezydent zalecił dyrektorowi MZD:
1. wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do wskazanych w protokole kontroli,
pracowników MZD w Toruniu, wydających/podpisujących zezwolenia/abonamenty
zwalniające bez podstawy prawnej, z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w strefie zespołu staromiejskiego.
2. wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do wskazanych w protokole kontroli,
pracowników MZD w Toruniu, nadzorujących pracę pracowników wydających/podpisujących
zezwolenia/abonamenty zwalniające bez podstawy prawnej, z opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefie zespołu staromiejskiego.
3. podjęcie czynności w celu uzyskania od osób, które anulowały opłaty dodatkowe bez
podstawy prawnej, odszkodowania w wysokości utraconych wpływów z tego tytułu
( 1 400,00 zł ).
Szczegółowej informacji o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i realizacji
powyższych zaleceń prezydent oczekuje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
Jednocześnie prezydent dodał, że dyrektor MZD R. Wiewiórski zajmuje stanowisko od
11 miesięcy. W okresie poddanym kontroli pracował pół roku jako dyrektor, a okres kontroli
to 32 miesiące. W związku z tym nie zostały przedstawione żadne ustalenia dotyczące dyrektora
poza ustaleniami i zobowiązaniami dyrektora.
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Ponadto zwrócił uwagę, że przedstawione fakty miały miejsce w okresie, w którym MZD
prowadził olbrzymie inwestycje na rzecz miasta. W związku z tym można uznać, że ten
fragment działalności był słabiej realizowany i teraz trzeba wyciągnąć wnioski, wdrożyć je
i zapewnić właściwe funkcjonowanie rozwiązań.
p. M. Cichowicz – podziękował prezydentowi, bo jak zwykle w charakterystyczny sposób
podziękował radnemu M. Cichowiczowi za zwrócenie uwagi na pewien aspekt, który uciekł
jego uwadze i dzięki temu, że radny zainteresował tą sprawą, to będzie to wyglądało lepiej.
Wskazał, że na briefingu prasowym prezydent informował, że był brak procedur, nie było
zestawień, nie stosowano różnych dokumentów, zezwolenia były wydawane przez wiele osób,
były braki w dokumentacjach, nie było podstaw prawnych.
Zapytał prezydenta, w którym momencie radny M. Cichowicz kłamie ?
p. M. Zaleski – przypomniał, że wszystko jest nagrane i jeśli radny powie, że na briefingu
prasowym prezydent powiedział coś więcej niż przeczytany tekst, to nic takiego nie miało
miejsca i to jest nieprawda. Zaznaczył, że na briefingu prasowym nie odnosił się do żadnych
stwierdzeń i nieprawidłowości. Była informacja odnośnie ścisłego zdefiniowania pojęcia
„służba miejska” i wprowadzenia jednolitych zasad. Radny nadinterpretuje wypowiedź.
Uczestnikami spotkania było kilkanaście osób i poprosił, aby nie wyciągać wniosków, w ten
sposób, że radny mówi, że prezydent coś powiedział. Radny może wyciągać wnioski, w ten
sposób, że powie: ja Cichowicz uważam, że. Nie wolno mówić radnemu, że prezydent
powiedział coś, czego nie powiedział i poprosił, żeby radny więcej tego nie robił.
XVIII. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XIX. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXXIV sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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