Protokół z XXXV sesji
Rady Miasta Torunia
z 23 lutego 2017 roku
XXXV sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 23 lutego 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXXV sesję Rady Miasta Torunia. Powitał przedstawicieli
służb mundurowych; komendanta PSP w Toruniu st. bryg. K. Stafieja, komendanta miejskiego
Policji insp. M. Lewandowskiego i komendanta Straży Miejskiej M. Bartulewicza. Powitał
prezydenta z zastępcami, skarbnika, dyrektorów wydziałów, radnych oraz wszystkich gości;
dyrektorów szkół i przedstawicieli oświatowych związków zawodowych.
II. Przyjęcie protokołu z 34. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Uprzejmie informuję, że 15 lutego br. wpłynęło do Biura Rady Miasta Torunia wezwanie
do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały nr 530/16 Rady Miasta Torunia z dnia
15 grudnia 2016r. 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 lub osoby prawne inne niż Gmina Miasta Toruń oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2. Przypominam Państwu Radnym o ustawowym obowiązku składania oświadczeń
majątkowych – do końca kwietnia br. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
oświadczenie majątkowe składamy w dwóch egzemplarzach z kopią swojego zeznania
o wysokości osiągniętego dochodu w minionym okresie podatkowym. Druk oświadczenia
majątkowego został przesłany Państwu drogę elektroniczną.
3. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów radnych
zaplanowanych na II kwartał 2017 roku.
4. Z głębokim żalem informuję Państwa o śmierci Pana Benona Frąckowskiego, wieloletniego
prezesa Koła Przewodników w Toruniu, autora „Legend toruńskich”, który z miłości do
Torunia i znawstwa jego dziejów uczynił pasję swojego życia. W 2005 roku został
odznaczony Medalem Honorowym Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się jutro, w piątek 24 lutego – o godzinie 15.00
w Bazylice Katedralnej śś. Janów odprawiona zostanie msza św. żałobna.
Po mszy św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Centralnym Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Grudziądzkiej 192.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
p. Z. Fiderewicz – 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
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1 lutego br. uczciliśmy 72. rocznicę zakończenia okupacji hitlerowskiej w Toruniu
3 lutego br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyła się uroczysta przysięga
wojskowa Elewów Służby Przygotowawczej do Narodowych Sił Zbrojnych.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
10 lutego br. obchodziliśmy 77. rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta.
11 lutego br. obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Święto - ustanowione przez św. Jana
Pawła II – było okazją do spotkań z podopiecznymi i personelem toruńskich domów opieki.
16 lutego br. w Areszcie Śledczym w Toruniu odbyła się uroczystość z okazji Święta Służby
Więziennej, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Torunia.
19 lutego br. obchodziliśmy 544. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i związane z tym
wydarzeniem Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W ramach obchodów, w dniach 17 –
19 lutego br. po raz 34 odbył się w Toruniu Ogólnopolski Rajd Kopernikański (z udziałem ok.
tysiąc harcerek i harcerzy z całej Polski).
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 17 lutego br. w Muzeum Podróżników odbył się wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej
Tomasza Gudzowatego (laureata pierwszej nagrody w kategorii „Przyroda” na World Press
Photo w 1999 r.),
- od 22 lutego br. (do 25 lutego) trwa 17. Jazz Od Nowa Festival.
Wydarzenia sportowe (wybrane):
- 28 stycznia br. w CKK Jordanki ogłoszenie wyników plebiscytu Sportowa Roku 2016,
- 29 stycznia br. na lodowisku Tor – Tor, XIV Mistrzostwa Torunia w żużlu na lodzie. Dochód
z imprezy przeznaczony był na cele charytatywne,
- 10 lutego br. w Arenie Toruń mityng lekkoatletyczny Copernicus CUP Toruń 2017,
z udziałem gwiazd światowej i polskiej lekkoatletyki,
- 11-13 lutego br. w Arenie Toruń Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
w Lekkiej Atletyce,
- 18-19 lutego br. w Arenie Toruń 61. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej
Atletyce,
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
Toruńska aplikacja mobilna została nagrodzona w konkursie Róża Regionów 2016
organizowanym przez dwutygodnik „Wiadomości Turystyczne”. Nagroda została wręczona
podczas targów Tour Salon, które odbyły się w dniach 17- 18 lutego br. w Poznaniu.
54 małe i średnie firmy z Torunia (w tym Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.) otrzymały
Tytuł Gazeli Biznesu 2016, przyznawany przez ogólnopolski dziennik "Puls Biznesu", Gala
wręczenia nagród odbyła się 16 lutego br. w CKK Jordanki.
Dwie toruńskie firmy otrzymały nagrody w konkursie Pracodawca Pomorza i Kujaw 2016:
- Zakład Energoelektroniki TWERD,
- Mentor SA.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
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9 lutego br. w Urzędzie Miasta Torunia odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2017-2019.
Trwa cykl spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami osiedli.
21 lutego br. odbyło się spotkanie na osiedlu Stawki, a 22 lutego br. na Podgórzu.
Kolejne spotkania: Rudak (27 lutego), Czerniewice (2 marca), Kaszczorek (6 marca), Na
Skarpie (7 marca), Rubinkowo (9 marca), Bielawy-Grębocin (13 marca), Wrzosy (15 marca),
Staromiejskie (16 marca), Jakubskie-Mokre (22 marca), Chełmińskie (28 marca), Bydgoskie
Przedmieście (30 marca).
p. Z. Fiderewicz – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 23.03.2017 r.
1. Dzisiaj 23 lutego przypada 72. rocznica śmierci bł. ks. S. W. Frelichowskiego. Z tej okazji
kustosz sanktuarium bł. S. W. Frelichowskiego ks. prał. Wojciech Niedźwiecki zaprasza na
mszę św. o godz. 17.00 w kościele WNMP i galę upamiętniającą bohaterskiego kapłana,
patrona harcerzy o godz. 18.30 w Dworze Artusa.
2. Trwa 27 edycja Jazz Od Nowa Festiwal, którego zwieńczeniem będzie koncert Michała
Urbaniaka, w sobotę 25 lutego o godz. 20.00 w auli UMK.
3. W piątek 24 lutego o godz. 18.30 na płycie TOR-TORu Nesta Mires Toruń podejmuje
drużynę MH Automatyka Gdańsk.
O godz. 19.00 Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Mariusza Smolija zaprezentuje
muzykę kompozytorów amerykańskich. Koncert zatytułowany „Z Nowego Jorku do
Teksasu” zabrzmi w CKK Jordanki.
Także o godz. 19.00 w Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema koszykarze drużyny
Polski Cukier Toruń zmierzą się z Siarką Tarnobrzeg.
4. W sobotę 25 lutego Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej Atletyki. Początek imprezy
zaplanowano na godzinę 9:30. Zawody odbędą się w Hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Bema. Przewidziano 13 konkurencji i 13 kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn.
O godz. 16.00 w CKK Jordanki rozpocznie się Gala Myśli Braterskiej organizowana przez
Związek Harcerstwa Polskiego.
5. W niedzielę 26 lutego mszą świętą w Katedrze śś. Janów o godz. 9.00 w intencji podziemia
niepodległościowego oraz ofiar komunizmu w Polsce rozpoczną się obchody Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia również odbędzie się inscenizacja historyczna i bieg
„Tropem Wilczym”.
6. W poniedziałek 27 lutego o godzinie 17.00 w Domu Muz przy ul. Okólnej rozpocznie się
kolejne z cyklu spotkań z mieszkańcami.
7. W środę 1 marca o godz. 10.00 pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych uroczystość
wojskowa połączona ze złożeniem kwiatów.
8. 2 marca w Centrum Targowym PARK od godziny 11.00 rozpocznie się I Toruńskie Forum
Zawodowców. Impreza przeznaczona jest dla młodzieży w wieku szkolnym jak również
wychowawców i pedagogów.
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O godzinie 17.00 w Zespole Szkół nr 34 przy ul. Włocławskiej rozpocznie się spotkanie
z mieszkańcami osiedla Czerniewice.
9. W piątek 3 marca o godz. 18.00 w Galerii Domu Muz rozpocznie się wernisaż inaugurujący
wystawę fotografii pt. „Kobieta” będącą pokłosiem ogólnopolskiego konkursu
fotograficznego. Wystawa będzie czynna do 31 marca.
10.
W poniedziałek 6 marca o godzinie 17.00 w Gospodarstwie Państwa Ciuruś przy
ul. Wieżowej rozpocznie się spotkanie z mieszkańcami osiedla Kaszczorek. Zaś następnego
dnia 7 marca w siedzibie III LO przy ul. Raszei z mieszkańcami osiedla Na Skarpie.
11.
10 marca o godzinie 18.00 w Dworze Artusa rozpocznie się uroczystość wręczenia
nagród laureatom plebiscytu „Złotych Karet”.
12.
W sobotę 11 marca o godz. 18.00 w CKK Jordanki odbędzie się koncert „Cafe Bodo”
z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Impreza biletowana.
13.
W dniach 11-12 marca w Centrum Targowym ”PARK” odbędą się Targi Budownictwa
i Targi Mieszkaniowe „Od Działki Po Dom” oraz Kujawsko – Pomorskie Targi
Inwestycyjne „INVEST-TOR”.
14.
W dniach 13-14 marca Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca” organizuje XXIV
edycję Welconomy Forum. W tym roku będzie mowa o przyszłości Unii Europejskiej.
15.
Również 13 marca o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Krynickiej
rozpocznie się spotkanie z mieszkańcami osiedla Bielawy - Grębocin.
16.
W środę 15 marca o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Szosa
Chełmińska rozpocznie się spotkanie z mieszkańcami osiedla Wrzosy.
17.
W dniach 16-17 marca w CKK Jordanki odbywać się będzie
IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.
Podczas czterech konferencji tematycznych będzie mowa o przyszłości edukacji
i wyzwaniach, jakie stoją przed samorządami.
Tego dnia również w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze od godziny 17.00
odbywać się będzie spotkanie przeznaczone dla mieszkańców osiedla Staromiejskiego.
18.
W dniach 18-25 marca na trzech scenach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki
"Od Nowa" wystąpią najlepsze polskie teatry sceny niezależnej, podczas jubileuszowej – 25
edycji Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra.
19.
W sobotę 18 marca w Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 28, Przy Skarpie 13 w Toruniu
po raz 11 odbędą się Ogólnopolskie Zawody Sportowe COPERNICUS CUP. Zawody
wpisały się na stałe do kalendarza Polskiego Związku Karate. Przewidziany jest udział ok.
300 zawodników klubów karate z całej Polski. Początek o godzinie 10.00, na 18.00
zaplanowano zakończenie zawodów.
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W środę 22 marca w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Bażyńskich o godzinie 17.00 rozpocznie się
spotkanie z mieszkańcami osiedla Jakubskie - Mokre.
Informacje o inwestycjach
Zespół Usług Społecznych – ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 – trwają prace odbiorowe.
Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół
Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b – zaawansowanie rzeczowe 6%, prace mają
zakończyć się późną jesienią.
Przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o część szatniową basenu Zespołu
Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa 26 – zaawansowanie
rzeczowe 15%, prace mają zakończyć się w lipcu br.
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 – zaawansowanie
rzeczowe 15%, prace mają zakończyć się w kwietniu 2018 r.
Budowa Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej – dokumentacja –
zaawansowanie rzeczowe 80 %.
Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej – etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu,
zaawansowanie rzeczowe 10 %.
Drogi na osiedlu „JAR” – etap I zadanie II – budowa układu komunikacyjnego. Budowa
ul. Watzenrodego, ul. Strobanda i ul. Hubego, zaawansowanie rzeczowe 13 %.
Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu.
Trwa procedura przetargowa, po raz drugi zostało złożone odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej.
Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chełmińska. Trwają prace
związane z wycinką drzew pod budowę.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad po punkcie 18 druków:
nr 672, nr 673, nr 674, nr 675.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Porządek obrad został zmieniony.
VI. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2016 rok:
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
p. K. Stafiej – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. D. Zając – zapytała, czy straż prowadzi edukację młodzieży w czasie wolnym, informując
o skutkach fałszywych alarmów itp. ?
p. K. Stafiej – odpowiedział, że są prowadzone różne akcje. Zaznaczył, że tematyka czadu jest
poruszana przy okazji wielu spotkań niezależnie od wieku odbiorców. Spotkania odbywają się
przed sezonem grzewczym. Poinformował, że od 1 marca startuje salka edukacyjna
współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji. To jest salka dla klas 1-3, gdzie jest
przewidziany program o telefonach alarmowych i bezpiecznych zachowaniach.
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p. L. Szuba – zapytał, czy jest wystarczająca ilość punktów czerpalnych wody na starym
mieście ?
p. K. Stafiej – przyznał, że jeśli chodzi o sieć hydrantową, to czy jest to starówka, czy inne
miejsce, to ona jest wystarczająca tylko na początkowym etapie pożaru. Żadna sieć nie jest
wystarczalna, jeśli potrzebna jest duża ilość wody. Podał przykład pożaru w Drosedzie, gdzie
trzeba było dowozić wodę, bo sieć hydrantowa jest niewydolna, gdy dzieje się duży pożar.
p. M. Krużewski – zapytał, czy straż zdiagnozowała, ile domostw ma czujniki czadu ? Jaki
jest koszt czujnika i czy straż rekomenduje zakładanie czujników, gdzie mieszkają
starsze/samotne osoby ?
p. K. Stafiej – zwrócił uwagę, że na czad narażony jest każdy niezależnie od wieku. Trudno
reagować, że gdzieś jest czad, bo jest on bezwonny. Tylko straż ma urządzenia stwierdzające
obecność czadu. Zwrócił uwagę, że pierwsze objawy to osłabienie i utrata przytomności.
Czujka z baterią kosztuje 100 zł, a ratuje życie. Straż czasem rozdaje kilka czujek, ale nie stać
jej na wyposażenie każdego domu.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy ustawodawca zezwala, żeby np. właściciele kamienic na
starówce, zakładali systemy zabezpieczeń powiadamiające straż ? Czy to już funkcjonuje ?
p. K. Stafiej – odpowiedział, że do monitoringu pożarowego są podłączone 164 obiekty
w mieście, ale obowiązek ma ok. 100. Zaznaczył, że podłączenie nie jest tanie, bo trzeba mieć
wyposażenie obiektów plus opłata za obsługę, bo straż tego nie robi, a robią to firmy. Przyznał,
że dla straży byłoby lepiej, gdyby więcej obiektów miało takie połączenie.
p. W. Klabun – zapytał o JRG na ul. Paderewskiego. Czy straż widzi potrzebą rozbudowania,
ewentualnie relogowania części zasobów na lewym brzegu, bo to dzielnica rozwojowa ?
p. K. Stafiej – stwierdził, że Podgórz ma lepszą sytuację niż np. Chełmża, gdzie obie jednostki
urbanistyczne są podobne. Po stwierdzeniu, że zdarzenie przekracza możliwości JRG 2 na
ul. Paderewskiego Podgórz ma do dyspozycji całość sił i środków z ul. Legionów
i ul. Olsztyńskiej.
Komendant Miejski Policji w Toruniu,
p. M. Lewandowski – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Jakubaszek – zapytał o wakaty. Czy w tej kwestii nastąpiła diametralna zmiana ?
p. M. Lewandowski – przyznał, że tak. 2016 r. dla KM Policji był dobry, bo z 38 wakatów na
koniec roku nie było żadnego, 1 wakat to przeniesienie raportem przez komendanta głównego,
stąd procedura musi trochę potrwać. Zapewnił, że na koniec ubr. nie było żadnego wolnego
etatu w policji. Obecnie są 4 wakaty, ale procedura przyjęcia została wdrożona i na koniec
lutego nie będzie wakatów.
p. M. Jakubaszek – zapytał o przestępstwa, czyny zabronione związane z groźbą użycia
przemocy wobec obcokrajowców. Czy w tej mierze obserwuje się jakąś dynamikę i wyjątkowy
wzrost liczby przestępstw?
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p. M. Lewandowski – odpowiedział, że nie, chociaż faktem jest, że zdarzenia wobec studentów
zaistniały. W żadnym stopniu nie można powiedzieć, że jest tendencja wzrostowa, tym bardziej,
że oba zdarzenia miały miejsce w nocy. W tle gdzieś był alkohol u sprawców. To nie były
zdarzenia z kategorii polowania na obcokrajowców. Tłem było bardziej chuligaństwo.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy KM Policji prowadzi badania na drogach w zakresie emisji
spalin pojazdów?
p. J. Płomka – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – przyznał, że są prowadzone takie
badania z uwagi na to, że otrzymano specjalistyczny pojazd do badania stanu technicznego
pojazdu. Policja ma busa do badania spalin i przejrzystości światła.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy są jakieś statystyki mówiące, ile kierowców pod wpływem
alkoholu zakupiło go na stacjach paliw ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że nie.
p. J. Gołębiewski – zapytał, jakiego rodzaju kontrole są ze strażą leśną i rybacką ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że to są patrole prowadzone w gminach poza Toruniem.
Podał, że dokładniejsze dane mogą zostać przekazane pisemnie.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy jest statystyka, ile zachowań związanych z przemocą
w rodzinach ma charakter recydywy, bo osoby pod wpływem alkoholu są izolowane na jakiś
czas, ale wracają?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że również na to pytanie może odpowiedzieć pisemnie.
p. D. Zając – zapytał, co można poprawić na drogach, żeby statystyka zdarzeń była lepsza ?
Czy można byłoby zrobić tak, żeby rowerzyści schodzili z rowerów podczas przekraczania dróg
przy przejściach, bo wjeżdżają z dużą prędkością na przejścia ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że aktywność policjantów na służbie rośnie w zakresie
kontroli. Mogłoby się wydawać, że gdy liczba kontroli będzie większa, to kierowcy powinni
bardziej się bać, ale tak nie jest. Wskazał, że jeden z elementów to jeszcze większa aktywność
policji na drogach i uświadamianie, że 50 km/h to jest jednak właściwa prędkość w terenie
zabudowanym.
Przyznał, że zdarzeń z rowerzystami jest więcej i faktycznie oni zachowują się nierozważnie,
ale musiałyby zmienić się pod tym względem przepisy, bo policja nie może wymuszać
schodzenia z rowerów.
p. B. Jóźwiak – zapytał, czy policja interweniowała na zgłoszenia związane ze spalaniem
śmieci ?
Czy były przestępstwa ekologiczne np. zaśmiecanie, wylewanie substancji i czy udało się kogoś
złapać ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że nie kojarzy takich interwencji, ale to zostanie
sprawdzone i informacja zostanie przekazana.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, jak często policja prowadzi kontrole na ulicach
pod kątem prawidłowości postawionych znaków ?
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p. J. Płomka – odpowiedział, że policja codziennie zwraca uwagę na prawidłowość
oznakowania. Jest współpraca z MZD i na bieżąco są kierowane wnioski w tym zakresie, ale
policja też reaguje na sygnały mieszkańców.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy policja ocenia, że jest lepiej w tej kwestii ?
p. J. Płomka – odpowiedział, że tak. Pod koniec ubr. MZD prosił policję o weryfikację
oznakowania w rejonie przejść. Zapewnił, że policjanci ruchu drogowego robili rekonesans
przejść i oprócz wnioskowania MZD policja też składała wnioski co do oznakowania. Efektem
jest wymalowanie na przejściach dla pieszych dodatkowego oznaczenia pasem czerwonym
przejść.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – poprosiła o przekazanie sprawozdania, ile było
interwencji w tej sprawie.
p. W. Klabun – zapytał, jak wygląda sytuacja z zaginięciami osób na tle województwa i kraju?
Czy można mówić o niepokojącym trendzie ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że każde zaginięcia to osobna ludzka tragedia. Jest grupa
zaginięć krótkotrwałych, gdzie osoba wychodzi na jakiś czas z domu i ta osoba znajduje się. Są
zdarzenia, gdzie jest tak, że osoba wychodzi z domu i nie chce być poszukiwana. Przepisy
określają tak, że jeśli osoba gdzieś wychodzi, wyjeżdża i nie chce, aby powiadamiać rodzinę,
to policja nie przekazuje informacji.
Zaznaczył, że zdarzają się też przypadki np. wyjście 30.12.2016 r. osoby z klubu i zaginięcie.
Siły i środki skierowane do tych działań były adekwatne do potrzeb. Na razie nie ma w tej
sprawie informacji. Zapewnił, że Toruń nie odbiega od średniej. W każdym mieście na terenie
województwa są takie zaginięcia. Czym dłużej osoby nie ma, to tym trudniej osobą znaleźć. Są
badane tropy, ślady i dochodzi się do momentu, gdy nie ma czego już sprawdzać.
p. M. Krużewski – zapytał o stopień wykrywalności programu 17 x 7. Co by musiało się stać,
albo czym policja musiałaby dysponować, żeby stworzyć plan wejścia na drastyczne
zwiększenie wykrywalności 50% przestępstw ?
Poruszył też sprawę szybkiego umarzania spraw i związanej z tym kwestii zaufania do policji.
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że jest grupa przestępstw, na które policja „nie ma
wpływu”. To są zdarzenia w klubach, piwnicach, środkach komunikacji i policja nie ma
wpływu w takim sensie, że dzieje się to w terenie zamkniętym. Podał, że w Toruniu więcej
zdarzeń jest w czasie weekendu w klubach, sporo jest zgłoszeń z komunikacji i piwnic. Ta
kategoria to 1/3 przestępstw wykrywanych. Narzędzia są do wykrywania. Zaznaczył, że
rezerwy leżą w pracy i aktywności policji. Trudno szukać dodatkowych narzędzi na zwiększoną
wykrywalność.
Jeśli nie ma żadnych informacji, które mogłyby doprowadzić do ustalenia sprawców, to są
umarzane w trybie rejestrowym, ale w chwili pozyskania informacji dochodzenia są
wznawiane. Generalnie co do zasady postępowania nie powinny być prowadzone dłużej niż
2 miesiące, gdzie są czynności dowodowe, przesłuchania. Jeśli nie ma informacji, które
przybliżają do ustalenia, wykrycia sprawcy, to postępowanie jest umarzane.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy postulaty policji związane z budową miejsc do kontroli
pojazdów były uwzględniane przy budowie dróg ?
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p. J. Płomka – odpowiedział, że obecnie dogodnym miejscem do kontroli jest Szosa
Lubicka/Rydygiera. Pojazdy ciężarowe są duże i to wymaga więcej miejsca do kontroli.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy teraz przy budowie nowych dróg lub przebudowie postulaty
policji odnośnie miejsc do kontroli są uwzględniane ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że MZD współpracuje z policjantem od inżynierii dróg
i policja ma wskazać miejsca, gdzie to można zrobić i MZD ma takie miejsca wykonać.
p. M. Cichowicz – zapytał, jak wygląda wykorzystanie patroli radarowych w kontekście
poprawy bezpieczeństwa na ruchliwych ulicach, a nie w kontekście pozyskiwania środków ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że działalność pod kątem badania prędkości nie może
polegać na tym, żeby ustawiać się w celu złapania kierowców.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy policja prowadzi statystkę zdarzeń na drogach krajowych
i porównuje je z drogami miejskimi w kontekście bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?
Jak policja postrzega związek pomiędzy podniesieniem prędkości w mieście
a bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów?
Czy policja widzi możliwość współpracy z gminą w zakresie kontroli radarowych, aby
w miejscach przekraczania prędkości ustawić urządzenia radarowe ?
Czy gdyby komendantowi oddano środki i kompetencje, to widzi możliwość poprawy
bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że co do zwiększenia prędkości trzeba być ostrożnym.
Policja nie prowadzi badań. Potwierdził, że są odcinki dróg, gdzie prędkość jest zwiększona,
ale trzeba być roztropnym przy zwiększaniu prędkości.
Przypomniał, że była współpraca ze SM w zakresie radaru. Nie było chowania się z radarem,
bo była informacja o miejscu radaru. Informacja miała charakter prewencyjny. Zawsze były
konsultacje odnośnie umiejscowienia radaru i to była dobra współpraca.
p. J. Płomka – zwrócił uwagę, że część ruchu zostało wyprowadzone na S10 i to istotnie
wpłynęło na ruch w mieście.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy rzeczywiście w Toruniu zaginęły 3 młode kobiety i czy to
jakoś wiąże się ze sobą ?
p. M. Lewandowski – odpowiedział, że nie dzieje się nic, co jest poza kontrolą. Zaginięcia są
na bieżąco monitorowane. Nie można potwierdzić, że jest związek między zaginięciami
3 kobiet.
Straż Miejska w Toruniu,
p. M. Bartulewicz – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, co jest przedmiotem handlu na starówce i kto to wykonuje ?
p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że cały proceder zaczyna się z chwilą, kiedy mamy do
czynienia z największymi wydarzeniami na terenie zespołu staromiejskiego np. Skyway.
Wtedy pojawiają się dziwne organizacje i stowarzyszenia, które w ramach rozdawania
światełek oczekują jakiegoś wsparcia. Przyznał, że faktycznie mamy do czynienia z handlem
obnośnym nie tylko na starówce, ale wokół toruńskich targowisk, przy czym razem z BTCM
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i zarządzającymi terenami, czyli spółdzielniami jest to tak zrobione, że handlujący ubiegają się
o pozwolenia od właściciela terenu, żeby doprowadzić do legalnego handlu.
p. M. Krużewski – zapytał, co SM rekomenduje studentom zagranicznym podczas szkoleń
prewencyjnych ?
Czy zgłoszenia odnośnie spalania niedozwolonych materiałów w piecach mogą być
anonimowe, czy trzeba podawać pełne dane przez zgłaszającego ?
p. M. Bartulewicz – wyjaśnił, że program dla studentów Erasmusa jest dość szeroko
przygotowany przez psychologa. Podał, że obejmuje kwestie zachowań na terenie miasta, ale
także wskazania dotyczące unikania zachowania w pewnych lokalach, wędrówek w pewnych
godzinach. Straż współpracuje także z wolontariuszami z uniwersytetu, którzy opiekują się
tymi studentami. Jest też współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców poprzez wskazywanie
im, że dobrze byłoby, aby promowali się jako lokal bezpieczny dla obcokrajowców.
Zapewnił, że straż zawsze kieruje się anonimowością zgłaszających. Są oczywiście interwencje
wymagające potwierdzenia zgłoszenia na piśmie, czyli złożenia oficjalnego zawiadomienia.
W przypadku spalania nie ma takiej potrzeby.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, jak straż radzi sobie z zanieczyszczeniami, które
mają miejsce w różnych miejscach miasta ?
p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że straż ma rozpoznane miejsca, gdzie mieszkańcy mogą
wyrzucać odpady w legalny sposób, a robią to do środowiska naturalnego. Pochwalił się, że
przez ostatnie 2 lata przy pomocy fotopułapek ujawniono znaczne rozmiary zanieczyszczenia
środowiska. Postepowania prowadzi WGN, ponieważ mamy do czynienia z bezumownym
korzystaniu z terenów gminnych. Często lokalne firmy budują coś dla mieszkańców
i wykorzystują tereny do składowania odpadów, a następnie nie pozbywają się odpadów.
Przyznał, że dzięki mieszkańcom są rozpoznane miejsca, w których mieszkańcy zaczynają
wyrzucać odpady. Są stosowane sankcje. Przytoczył przykład, gdzie został nałożony mandat
500 zł za wyrzucenie 1.5 tony odpadów na terenie miejskim, mandat nie został przyjęty, a sąd
ukarał wyrzucającego grzywną 100 zł.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy straż rozważała zakup taserów ?
p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że straż stara się wyposażyć grupę interwencyjną w takie
urządzenia. Nie muszą mieć tego wszyscy strażnicy. Zauważył, że na razie starania nie
zmaterializowały się z uwagi na budżet, ale w następnych latach pewnie uda się. Kupowany
jest inny sprzęt. Toruńska straż była w Warszawie zobaczyć tzw. smogo wozy. Żadne
z urządzeń nie powie, co jest spalane w sensie materiałowym. Urządzenie może podpowiedzieć
tablicę Mendelejewa. Podał przykład w Warszawie 2 profesorów, którzy mieli do rozpatrzenia
próbki popiołu, którzy stwierdzili, że były spalane materiały niedozwolone, ale nie określili
jakie. Jeden wskazał tylko, że być może były to płyty meblowe.
p. W. Klabun – zapytał, jaka jest skuteczność fotopupłapek w kontekście walki ze śmieciami?
p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że każde urządzenie pomagające jest potrzebne. Jedną
fotopułpkę skradziono straży. Wskazał, że większość urządzeń przynosi 120-140 wyników
rocznie. One funkcjonują 1-2 tygodnie w danym miejscu. Podał, że straże zaczynają stawiać na
tzw. mobilny monitoring, zamiast kupowania jednego stałego punktu, który kosztuje 50 tys. zł.
Zakup urządzenia na samochodzie jest lepszym rozwiązaniem.
p. D. Zając – zapytała, czy akcje edukacyjne prowadzone wśród dzieci i młodzieży pomagają
w codziennej pracy straży ?
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p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że tak. Poinformował, że program niebezpieczne cukierki
pokazuje, że młodzi ludzie wiedzą, że nie rozmawia się z nieznajomymi, a jeśli już to
powiadamia się straż miejską. To procentuje zazwyczaj w czasie 10-20 lat i będzie to
kontynuowane.
p. S. Kruszkowski – zapytał, czy jeśli nie spalamy nic w piecu, a obok leżą płyty, to dostaniemy
mandat ?
p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że trzeba by wejść w szczegóły usiłowania popełnienia
przestępstwa. Zaznaczył, że za każdym razem jest sporządzany protokół i jeśli chociaż raz
potwierdzi się taka sytuacja, to takie miejsce jest nawiedzane kilka razy. W przypadku
przedsiębiorstw jest zawiadamiana inspekcja ochrony środowiska.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy straż obserwuje zjawisko, że są producenci, którzy wykonują
brykiet ze sklejek i czy podejmowano interwencje w tym kierunku?
p. M. Bartulewicz – odpowiedział, że nie. Straż miejska nie ma kompetencji do podejmowania
interwencji. Jeśli jest takie zgłoszenie, to jest przekazywane do WIOŚ, a po ostatnich
zgłoszeniach kontrole stają się powszechne.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 15 min przerwy.
Po przerwie.
VII. Przedstawienie informacji na temat stanu przygotowań Gminy Miasta Toruń do
reformy systemu oświaty.
p. Z. Fiderewicz – poprosił, aby prezentację potraktować jako wprowadzenie do projektów
uchwał. Przypomniał, że w czerwcu ubr. min. A. Zalewska przedstawiła założenia nowego
ustroju szkolnego w Polsce. Te zmiany zostały uwzględnione w ustawach z grudnia 2016 r.
Następnie przystąpiono do prac nad nowym ustrojem oświaty w Toruniu, rozmawiano
z dyrektorami, były dyskusje, jak nowy ustrój szkolny zorganizować, założono kierunki zmian.
Dokonano całościowego oglądu oświaty. Pamiętano, żeby warunki, które przez wiele lat
zostały stworzone uczniom nie uległy pogorszeniu, a polepszeniu. Chodzi też o utrzymanie
jednozmianowości w szkołach, utrzymanie modernizowanych budynków dla oświaty oraz
miejsca pracy nauczycieli. Te zmiany zostały zapisane w projektach uchwał. Zaznaczył, że
projekty zmian muszą być zaopiniowane przez kuratora oświaty oraz 3 reprezentatywne
związki zawodowe, stąd niezwłocznie zostaną przekazane. Kurator musi wydać pozytywną
opinię, a związki zawodowe opinie.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe, na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 669.
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą
- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na
obszarze Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 670.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła informację z prezentacją multimedialną oraz projekty
uchwał z autopoprawką.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 1, 2.
Pytania:
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p. M. Olszta – Bloch – zapytała o nr 12 przy ul. Polnej. To pytanie wynika z tego, że rada
rodziców SP nr 3 wnioskowała, aby ten numer znalazł się w obwodzie szkoły, natomiast
w autopoprawce widać, że numery od 14 przy ul. Polnej zostały włączone do SP nr 3, a ten
numer znajduje się w dużym oddaleniu. Zapytała, czy nr 12 należy do obwodu SP nr 4 ?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że nie ujęto nru 12, bo tam jest las i to jest teren
niezamieszkały. Potwierdziła, że to jest w obwodzie SP nr 4.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że w UMT przepływ informacji pomiędzy działami jest
utrudniony. Zwrócił uwagę, że prezydent w uzasadnieniu do uchwały o biletach pisze, że sieć
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych jest zorganizowana w taki
sposób, aby każdemu dziecku zapewnić spełnienie obowiązku przedszkolnego lub szkolnego
bez konieczności korzystania z dojazdów. Zaznaczył, że na Jarze nie ma szkoły, nie ma
możliwości niedojeżdżania i wykorzystuje się potencjał SP nr 4, która ma być na bazie
Gimnazjum nr 3. Zaproponował WE, aby wystąpił do WGK, żeby rozważyć usytuowanie
przystanku tramwajowego od strony szkoły, aby duży potok dzieci mógł bezkolizyjnie
korzystać z komunikacji.
p. M. Czyżniewski – zaznaczył, że to są pytania.
p. M. Krużewski – zapytał, czy kwestie zawarte w piśmie rodziców SP nr 7 z 7.02.2017 r. były
jakoś omawiane z rodzicami i czy WE rozwiązał tę sprawę w postaci wytłumaczenia kwestii,
czy rodzice pozostają przy tym, żeby nie przenosić dzieci ?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że pismo jest z 16.02.br., data wpływu 22.02.br.
Wcześniej było spotkanie w SP nr 7, które było z inicjatywy WE. Spotkała się rada
pedagogiczna poszerzona o przedstawicieli rady rodziców. Podała, że tam była przedstawiona
koncepcja i rodzice wypowiadali się. Były uwagi, jak również w piśmie była odnotowana
sprawa przejścia klas starszych do budynku na ul. Morcinka. Było to przedmiotem analizy
zanim zaproponowana została koncepcja i również wydział odpowie rodzicom, że rozwiązanie
polega na polepszeniu warunków w SP nr 7 poprzez włączenie Gimnazjum nr 21, a więc
pozyskanie 2 budynku. W jaki sposób nastąpi organizacja, to jest sprawa wewnętrzna.
Poinformowała, że pani dyrektor zaprosiła rodziców 2 marca na spotkanie i wspólnie będzie
omawiana organizacja szkoły w 2 budynkach. To jest decyzja autonomiczna, ale dobrze byłoby,
żeby szkoła podstawowa wykorzystała budynek, ponieważ są tam pracownie specjalistyczne
tworzone latami. Byłoby stratą, gdyby niewykorzystano budynku na cele oświatowe. Obie
panie dyrektor zaplanowały spotkanie, które rozpocznie się od zwiedzenia obiektu na
ul. Morcinka. Zaznaczyła, że chodzi o zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla dzieci,
np. planowana jest biblioteka w obu budynkach. Koncepcja polega na wzmocnieniu uczniów
przez warunki bazowe. Będzie też możliwe, żeby każda klasa miała swoją salę.
p. P. Gulewski – zapytał, czy wiadomo, co będzie z kadrą 3 gimnazjów i czy będzie
zabezpieczone dla nich zatrudnienie ?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że analiza trwała kilka miesięcy. Kadra będzie
optymalnie wykorzystana i będą propozycje w razie potrzeby. Analizy pokazują, że nauczyciele
pracujący w gimnazjach mają kwalifikacje podwójne, więc przy organizacji roku będzie
wiadomo, które zajęcia i kto będzie mógł przeprowadzić. Na pewno miejsca pracy będą
zapewniane.
p. J. Gołębiewski – zapytał, jaki argument przemawiam za tym, żeby Gimnazjum nr 21 nie
przekształcać w samodzielną szkołę podstawową ?
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p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że argumentem jest demografia i rejon tego miasta.
Wskazała, że w tamtym rejonie dzieci nie trafiają do szkół z obwodu, dlatego, że rodzice
wyjeżdżają i tam odnotowano tendencję spadkową. Zaproponowano włączenie Gimnazjum nr
21 do SP nr 7, ponieważ szkoła stała się trochę za ciasna.
p. P. Gulewski – zapytał, czy w obliczu zmian są sygnały od nauczycieli gimnazjów, że będą
chcieli przejść na emeryturę ? Jakich kosztów odpraw można się spodziewać ?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że niektórzy nauczyciele nie podjęli decyzji, niektórzy
zastanawiają się, a niektórzy nie spełniają warunków, żeby skorzystać z tego prawa. Po sesji
marcowej będzie wiadomo, jaki jest stan i do 10 kwietnia trzeba zrobić organizację nowego
roku szkolnego. W arkuszach będzie już wiadomo, co do liczby nauczycieli, chociaż praktyka
pokazuje, ze czas letni to też są pewne ruchy kadrowe.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, kiedy radni otrzymają informację o wykorzystaniu kadry, gdy
zostaną przeliczone godziny wynikające z minimów programowych ?
Czy były inne propozycje wykorzystania budynku Gimnazjum nr 21 niż na szkołę
podstawową?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że były 3 możliwości; przekształcić w inny typ szkoły,
włączyć do innego typu lub zlikwidować. Zaznaczyła, że analizowano możliwość utworzenia
każdego typu szkoły na bazie Gimnazjum nr 21. Z analizy wynika, że nie ma podstaw do
tworzenia innej szkoły niż podstawowa.
Dyskusja:
p. M. Olszta – Bloch – stwierdziła, że są tylko 2 punkty sporne mniejsze lub większe, co cieszy.
Punkt sporny dotyczący Gimnazjum nr 21 i SP nr 7 to jest kwestia czasowa, bo od momentu
wygaśnięcia gimnazjum będzie szkoła 8 klasowa. Drugi punkt sporny dotyczący obwodu SP
nr 3 i 4 został rozwiązany, nastąpiła szybka reakcja WE i należy za to pochwała dla dyrekcji
wydziału, bo spotkanie z rodzicami obu szkół było burzliwe, ale w ich imieniu trzeba
podziękować prezydentowi i WE za szybką reakcję.
p. M. Frąckiewicz – stwierdził, że z rozmowy z dyrekcją trójki wynika, że jest zadowolona
z przyjętego rozwiązania co do obwodów. Wyraził oczekiwanie, że w momencie pojawienia
się minimów programowych i zrobienia arkuszy organizacyjnych będzie wiadomo, co
z nauczycielami. Aktualnie nie wiadomo, w jakich typach szkół będzie nadmiar/niedobór
nauczycieli. Ocenił negatywnie reformę, bo rząd zrzucił na samorząd to, co jest najtrudniejsze,
czyli finansowanie i organizację, bo samorząd odpowiada za to, jak edukacja wygląda w
mieście. Podziękował wydziałowi za wykonanie trudnej pracy.
p. J. Beszczyński – zaznaczył, że trzeba realizować decyzję rządu czy nam się to podoba, czy
nie. Podziękował pani dyrektor, współpracownikom i zastępcy prezydenta Z. Fiderewiczowi.
Wyraził nadzieję, że w marcu wszyscy będą też zadowoleni po zrobieniu arkuszy.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 669 z autopoprawką. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 534/17).
Uchwała według druku nr 670. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 535/17).
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X. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich
uczelniach wyższych – DRUK NR 661 – I i II CZYTANIE.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 3.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 661. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 536/17).
p. Z. Fiderewicz – podziękował radnym za przyjęcie uchwał regulujących nowy system
szkolny w Toruniu. Zaznaczył, że chciano zrobić nowy ustrój najlepiej jak można, mając na
uwadze dobro dzieci i rodziców, żeby poziom toruńskiej edukacji był jak najwyższy.
Podziękował wszystkim biorącym udział w pracach nad projektami uchwał.
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok
2017 – DRUK NR 653.
p. Sz. Burak – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiOŚ – zał. nr 4.
Pytania:
p. S. Kruszkowski – zapytał, czy dobrze zrozumiał, ze na 100 psów 90 jest adoptowanych
w schronisku ?
p. Sz. Burak – potwierdził, że tak. Wszystkie psy przechodzące przez schronisko są czipowane.
p. B. Jóźwiak – zapytał, czy pies, który trafi na kilka dni do schroniska, a następnie odbierze
go właściciel jest wliczany do adopcji ?
p. Sz. Burak – odpowiedział, że nie, bo to jest przekazanie właścicielowi i pobierana jest opłata
za usługi hotelowe. Pies jest czipowany i dzięki temu można znaleźć właściciela.
p. M. Krużewski – zapytał, co sprawiło tak doskonały wskaźnik adopcji ? Czy to jest
wieloletnia edukacji w schronisku ? Czy to jest spowodowane zakazem sprzedaży zwierząt na
targowiskach ?
p. Sz. Burak – stwierdził, że zasadniczą przyczyną są 2 sprawy. Pierwsze to wieloletnia
systemowa edukacja, która prowadzą organizację pozarządowe, co daje efekty i drugie to armia
wolontariuszy pracująca na rzecz adopcji. Wskazał, że w psim parku koło schroniska
behawioryści uczą adopcji. Spacery w parku dają większą szansę na ułożenie psa i późniejszą
adopcję. To jest wieloletnia praca systemowa.
p. L. Szuba – zapytał, ile jest obecnie psów w schronisku ?
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p. Sz. Burak – odpowiedział, że w ciągu roku przez schronisko przeszło ponad 1200 psów.
Odbierane są te do adopcji, a w ich miejsce przychodzą nowe. W ubr. powstał z budżetu
partycypacyjnego nowy obiekt dla szczeniaków do adopcji.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 6543. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 537/17).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie stacji paliw
zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży –
DRUK NR 667 – I i II CZYTANIE.
p. K. Kisielewski – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 5.
I czytanie
Pytania:
p. J. Beszczyński – zapytał, czy coś zmieniło się w prawie, że dopiero teraz jest projekt
uchwały ? Czy można było to zrobić wcześniej ?
p. K. Kisielewski – odpowiedział, że przepisy nie zmieniły się.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy należy zrozumieć intencję projektodawcy, że ma być
ograniczenie sprzedaży alkoholu przez cała dobę na stacjach paliw ?
p. K. Kisielewski – odpowiedział, że to jest przepis porządkowy, dlatego w podstawie prawnej
nie ma art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, w uzasadnieniu nie ma statystyk dotyczących
trzeźwości kierowców. Zaznaczył, że celem uchwały jest realizacja przepisów ustawy, a cała
polityka związana ze sprzedażą napojów alkoholowych ma prowadzić do ograniczania. Stąd
jest projekt uchwały, żeby ograniczyć spożywanie i sprzedaż. Jeśli ktoś idzie do sklepu
z zamiarem zakupu alkoholu, to jest jego decyzja. Chodzi o ludzi, którzy przychodzą na stacje
paliw w innym celu niż kupno alkoholu i są atakowani reklamą tych napojów.
Podał przykład wycieczki, która wjechała na stację, żeby zatankować autobus i część z tych
osób zakupiła alkohol i spożyła go. Gdyby tego alkoholu nie było, to osoby nie kupiłyby go.
Chodzi o to, żeby ludziom nie dawać okazji do zakupu alkoholu.
p. J. Gołębiewski – zwrócił uwagę, że w Polsce nie ma kategorii sklepów monopolowych
i zagrożenie, że ktoś idzie po bułki, a kupuje wódkę, też istnieje. Bardziej zrozumiałym
argumentem jest całodobowa dostępność niż chodzenie na stację w innym celu, bo do sklepu
spożywczego idzie się w innym celu, a alkohole wysokoprocentowe są tam dostępne.
p. K. Kisielewski – wskazał, że rada nie ma uprawnień, żeby ograniczać część lub wszystkie
sklepy czasowo, nie może dyktować godzin sprzedaży przedsiębiorcom. Nie można zabronić
sprzedaży alkoholu w sklepach.
Dyskusja:
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p. J. Beszczyński – przyznał, że przytoczone przykłady odnośnie zakupu alkoholu do końca
nie są przekonujące, bo jasny przekaz polityki miasta brzmi tak, że „nie chcemy na stacjach
benzynowych alkoholu wysokoprocentowego i wszystko”.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że Toruń jest miastem – liderem odnośnie ograniczenia
w dostępie do napojów alkoholowych. Prawdopodobnie ma najmniej punktów sprzedających
alkohol powyżej 18% licząc na mieszkańca. Zaznaczył, że to jest pewien trend historyczny,
który jest w radzie od początku, bo wiadomo, jaki był spór. W wyniku tego ukształtowało się
tak, że punktów jest mało. Proponowany projekt uchwały utrwala ten stan, a jednocześnie
próbuje jedną z grup potencjalnych wnioskodawców pozbawić koncesji. Wskazał, że chodzi
o to, że dając kolejną koncesję dyskontowi, sklepowi osiedlowemu, marketowi, stacje
benzynowe nie będą konkurować w kolejce po koncesje, które skutecznie zaskarżając,
uniemożliwiają ich wydawanie. Walka z alkoholizmem to walka z alkoholem, ze spożywaniem
napojów zawierających alkohol. Gdybyśmy chcieli walczyć z alkoholizmem, to powinniśmy
być konsekwentni i walczyć zarówno z piwem jak i z wódką, bo oba napoje zawierają alkohol.
Wyraził pogląd, że miasto Toruń powinno skokowo podnieść o 50% liczbą koncesji na alkohol
i to wolny rynek pokazałby prawdziwe potrzeby w tym zakresie.
Przywołał przykład, że gdy jeździ do Rzymu, to alkohol kupuje na ostatniej stacji, stąd trzeba
dać szansę klientom stacji benzynowych, żeby mogli kupować toruńskie alkohole na toruńskich
stacjach.
p. M. Frąckiewicz – zwrócił uwagę, że uchwały nie można wiązać z możliwością
bezproblemowego rozprowadzania koncesji. Porządek jest taki, że zwiększa się ilość koncesji,
ale ileś z nich jest blokowane poprzez fakt działania innych przedsiębiorców, którzy nie chcą
się z tym faktem pogodzić. Wskazał, że jest przeciwnikiem ograniczania możliwości handlu
czymkolwiek, oprócz narkotyków itp. Zadał pytanie, czy na stacji benzynowej musi być
gorzała? Stwierdził, że nie za bardzo. Przyznał, że są ludzie, u których sam widok alkoholu
powoduje represje zdrowotne. Jeśli zrealizuje się 134 punkty i zwiększy się dostępność
o kolejne 50%, to będzie taka dostępność, że nie trzeba będzie szukać stacji benzynowych.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy na stacji musi być gorzała ? Nie musi. Zwrócił uwagę, że
ostatnią potrzebą kierowcy jest kupowanie alkoholu. Mechanicy też nie stosują gorzały do
konserwacji i napraw samochodów. Oczywiście zdania są różne. Radny M. Cichowicz
reprezentuje opinię wolnorynkową, wychodząc z załażenia, że wszystko powinien regulować
rynek. Zaznaczył, że większość radnych reprezentuje odmienne zdanie, powołując się na opinie
osób i doświadczenia innych krajów, ale też na głęboką mądrość rady, która przed wielu laty
podjęła odpowiednią uchwałę i jest konsekwentna w swoich decyzjach.
p. M. Krużewski – wskazał, że przewijają się 2 wątki. Jeden to walka z alkoholizmem
sprowadzająca się do sprzedaży lub nie, przeciwko czemu trzeba zaprotestować, bo jeśli
ktokolwiek zetknął się z problemem alkoholizmu, to nie może trywializować w taki sposób
spraw. Podał przykład badaczy, którzy podkreślają, że drastyczne zwiększenie się poziomu
choroby alkoholowej wśród kobiet nie było spowodowane zwiększeniem sprzedaży
wysokogatunkowych wódek itp., po prostu pojawieniem się piw smakowych pitych przez
słomkę.
Stwierdził, że alkohol źle wygląda kulturowo na stacjach benzynowych. Trzeba to przedstawić
jako jedną z wartości Torunia. Są przykłady prohibicji w USA, która alkoholizmu poprzez
zakaz sprzedaży nie zlikwidowała, a spowodowała szereg patologicznych zdarzeń.
p. J. Beszczyński – odniósł się do wypowiedzi radnego M. Cichowicza, że to rynek powinien
regulować wszystko. Przywołał przykład, że gdyby radny został parlamentarzystą
i zalegalizował „przybytki rozkoszy”, to rynek by to regulował.
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p. M. Cichowicz – stwierdził, że chyba ten rynek jest wolny i nie ma żadnych ograniczeń.
p. J. Beszczyński – wskazał, że nie jest wolny, bo gdyby był zalegalizowany i czerpanoby
korzyści majątkowe, to jest przestępstwo.
p. L. Szuba – wskazał, że są miejsca, gdzie się nie powinno kupować alkoholu; szpital, kościół,
szkoła i na stacji benzynowej.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że to jest wybór rady i dokonuje go rada, bo tak chce zrobić,
natomiast warto mówić po co i dlaczego są robione pewne rzeczy. Argumentacja jest słaba
i przyznał, że gdyby prowadził stację benzynową, to zaskarżyłby uchwałę do wojewody,
uznając, że to ogranicza wolność gospodarczą.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 667 z autopoprawką. Wynik głosowania: 19 – 1 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 538/17).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu
Rewitalizacji Torunia do roku 2023 – DRUK NR 666.
p. A. Dziczek – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRM – zał. nr 6.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy wiadomo, kiedy będzie projekt programu rewitalizacji ?
p. A. Dziczek – odpowiedziała, że planowane jest przedstawienie uchwały 20 lipca br.
p. M. Krużewski – wypowiedź poza mikrofonem.
p. A. Dziczek – odpowiedziała, że jeśli chce się korzystać ze środków europejskich w RPO, to
trzeba robić program zgodnie z wytycznymi urzędu marszałkowskiego, które zostały
przygotowane na podstawie ustawy o rewitalizacji.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – stwierdził, że to jest być może jedna z najważniejszych uchwał w br., która
powinna być przyjęta łącznie z uchwałą, o ile program zgodnie z planem pojawi się.
Wskazał, że od roku w komisji rewitalizacji toczy się merytoryczny spór, który polega na tym,
czym tak naprawdę jest rewitalizacja w Toruniu i czego program będzie dotyczył. Przypomniał,
że są określone 3 jednostki nazwane obszarem rewitalizacji, tj. Bydgoskie Przedmieście, Stare
Miasto i Podgórz. Każdy, kto zna jednostki, nie powie, że w każdym elemencie przestrzennym
tych jednostek mamy do czynienia z obszarem kryzysowym. Inaczej mówiąc tak naprawdę nie
wiemy, gdzie są przyczyny degradacji społecznej i infrastrukturalnej w tych jednostkach.
Pewnie pogłębione analizy odpowiedzą na to, ale i tak będą musiały być odniesione do granic
z poprzedniej uchwały. Trzeba będzie przyjąć cele, wizje i projekty dla obszarów. To duża
praca i zakres finansowy, który nie gwarantuje drgnięcia wskaźników, wobec których zostały
wyznaczone obszary rewitalizacji. Życzył powodzenia w pracach i wyraził oczekiwanie na
program.
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p. W. Klabun – zwrócił uwagę, ze przygotowując program rewitalizacji trzeba borykać się
z ogromem danych, które nijak nie pasują do siebie, a muszą pasować. Jest też problem
przepływu informacji z urzędu marszałkowskiego. Trochę jest to błądzenie, ale wydaje się, że
idzie się dobrą drogą, bo są solidne podstawy, żeby dobrze przygotować się do programu.
Wyraził zadowolenie, że jest dodatkowa jednostka objęta programem. Życzył, żeby za kilka lat
można było powiedzieć, że program został zrealizowany w dobry sposób i uniknięto błędów.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 666. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 539/17).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – DRUK NR 663.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 7.
Pytania:
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy gdyby uchwała nie została przyjęta, to cena byłaby ta sama,
czy to jest obligatoryjne postępowanie, że uchwałę trzeba przyjąć ?
p. E. Kossakowska – wyjaśniła, że wówczas obowiązująca taryfa byłaby przedłużona
o 3 miesiące i wtedy wodociągi złożyłyby kolejny wniosek.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 663. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 540/17).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie upoważnienia do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 660 –
I i II CZYTANIE.
p. J. Bochenek – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 8.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 660. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 541/17).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta
Toruń” – DRUK NR 671.
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p. J. Bochenek – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 9.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, na jakiej podstawie będzie rekrutacja osób do projektu ?
Czy są jakieś zagadnienia, które spośród osób bezrobotnych z dzieckiem zakwalifikują osoby
i voucher rozwiąże problem znalezienia pracy ?
p. J. Bochenek – odpowiedział, że projekt będzie dla każdego bezrobotnego, który będzie
spełniał warunki, tj. kobieta/mężczyzna wychowujący dziecko do lat 3. To może być osoba
długo/krótkotrwale bezrobotna. Rekrutację bezrobotnych będzie prowadził PUP, który
wykorzysta dostępne instrumenty. Zaznaczył, że doradca zawodowy dokona oceny możliwości
wejścia na rynek pracy i zastosuje wsparcie psychologicznie oraz dobierze odpowiednie
szkolenie zawodowe do predyspozycji i uprawdopodobni powrót na rynek pracy. Efektywność
wyrażona w 45% jest duża, niemniej jednak mając staże zawodowe, umowy o pracę, pracę
w niepełnym wymiarze i umowy cywilnoprawne daje podstawy powrotu na rynek pracy.
Kluczem jest udział PUP i wykorzystanie doświadczenia zawodowego doradców zawodowych
i psychologów. Często osoby wychowujące małe dzieci informują wprost, że kłopotem jest to,
że nie mają, co zrobić z dziećmi. Potocznie projekt nazwany jest voucherem żłobkowym, bo
rozwiązuje problem opieki nad dziećmi.
Dyskusja:
p. K. Żejmo – Wysocka – przyznała, że to jest bardzo trudny projekt i bardzo wysoka dla tej
grupy efektywność. To wynika z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Podziękowała dyrektorowi, że został złożony wniosek w trudnym programie, ale chodzi
o aktywizację tej konkretnej grupy.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 671. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 542/17).
p. M. Czyżniewski – ogłosił 15 min. przerwy. Poprosił o spotkanie Konwent Seniorów.
Po przerwie.
p. M. Czyżniewski – zaproponował zmianę porządku obrad i wprowadzenie druku nr 679.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Zmiana została przyjęta.
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
korzystania ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego organizowanego
przez GMT na terenie miasta Torunia oraz na terenie miasta Torunia oraz na terenie
innych gmin na mocy zawartych z nimi porozumień międzygminnych w tym uprawnień
pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz sposobu ustalania opłat
dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych
z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz
spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej
przyczyny - DRUK NR 635 – I CZYTANIE.
p. D. Stajnbert – przedstawiciel wnioskodawców przedstawił społeczny projekt uchwały.
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Opinie:
KB – zał. nr 10.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 11.
p. M. Czyżniewski – odczytał negatywne opinie komisji merytorycznych wraz
z uzasadnieniami.
Pytania:
p. L. Szuba – poprosił o 5 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wskazał, że należy zacząć traktować komunikację jako jeden z elementów
bardziej zintegrowanego systemu zarządzania miastem. Odchodzi się od traktowania
komunikacji tylko w kategoriach kosztów i zysków albo obciążeń dla miasta. Szkoda, że nie
było analizy miast z całkowicie bezpłatną komunikacją i przedstawienia argumentów „za”
i „przeciw”. Podkreślił, że dąży do szerszego spojrzenia na komunikację miejską i być może
modelu biznesowo-społecznego, który wprowadzi być może od przyszłego roku bezpłatny
transport. Trzeba zadać sobie pytanie, po co ma być ta uchwała, gdyby weszła i jakie są jej
skutki. Nie tyko to, że powiemy mieszkańcom, że lubimy dzieci, dlatego nie powinny płacić.
Można zadać pytanie, dlaczego nie włączyć w to uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy
też są mobilni. Trzeba powiedzieć sobie, że chce się mieć bezpłatną komunikację, ale co
w zamian. W zamian trzeba zdać sobie sprawę, że będą droższe parkingi, albo zmniejszy się
poziom obciążenia samochodami. Zwrócił uwagę, że projekt jest elementem struktury, która
powinna doprowadzić do ostatecznych rozwiązań. Trudno powiedzieć, czy to jest właściwy
moment, bo sprawa jest delikatna, bo gdy rozmawia się o dzieciach, to wszyscy wzruszamy się
i mówimy, że nie dosyć, że mają ciężkie tornistry, to muszą zajmować się biletami. Tę sprawę
trzeba załatwić całościowo i określić nową konstytucję transportową dla miasta.
p. J. Beszczyński – zwrócił uwagę, że wnioskodawca rozmawiał z wieloma ludźmi, ale radni
też rozmawiają. Jeśli zapytamy się ludzi, czy chcą płacić podatki i za bilety, to powiedzą, że
nie. Zapewnił, że nie jest krytycznie nastawiony do tego projektu uchwały, bo cel jest słuszny.
Każdy chce być dobry i pomagać dzieciom. Wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia programu
pilotażowego, bo co będzie, kiedy okaże się, gdy program nie wyjdzie. Zgodził się, że pomysł
jest godny uwagi, ale nie teraz, bo trzeba przygotować się i zobaczyć, jak będzie wyglądała
oświata po reformie, a do tematu wrócić można przy budżecie na 2018 r.
p. J. Kowalski – zaproponował, aby udać się do sejmiku województwa i w całym
województwie wprowadzić tego typu rozwiązania, bo wiele młodzieży korzysta z komunikacji
międzymiastowej dojeżdżając z wiosek do szkół. Zapewnił, że do II czytania stanowisko klubu
będzie jasne i poczeka klub na wyliczenia. Na teraz radni PiS nie mówią „nie”.
p. M. Czyżniewski – dodał, że statut sejmiku nie przewiduje społecznych projektów uchwał.
p. M. Olszta – Bloch – przyznała, że podoba się jej projekt uchwały. W tym przypadku jest
mowa o środowisku, smogu, który różnie rozkłada się w porach roku, ale ważną kwestią jest
wypracowanie zdrowych nawyków. Zaproponowała, żeby w szacunkach kosztów uwzględnić
nie tylko dzieci w szkołach podstawowych, które z reguły są odprowadzane przez opiekunów,
ale rozszerzyć to na dzieci ze szkół ponadpodstawowych. Stwierdziła, że w ramach programu
pilotażowego miasto byłoby stać na realizację tej propozycji.
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p. M. Cichowicz – przypomniał, że to nie jest tak, że przy zmianie obwodów szkół wszystkie
dzieci mogą dojść do szkoły. Część dzieci będzie dojeżdżała do szkół komunikacją publiczną
i to jest argument dla wnioskodawców.
p. M. Frąckiewicz – zwrócił uwagę, że projekt długo przeleżał w urzędzie zanim prezydent
odniósł się do niego. To jest poniekąd odpowiedź, jaki jest stosunek i podejście do tego
zagadnienia. Zwrócił uwagę, że wydziały nie uzgadniają ze sobą informacji, bo pani skarbnik
pisze o 40% dzieci, które są poza obwodami w szkołach, a pani dyrektor mówiła o 20-30%.
Stwierdził, że nikt nie jest w stanie wyliczyć dokładnie kosztów, bo jest zbyt wiele
niewiadomych. Jeśli nie zacznie się od dzieci, to nie wypracuje się nigdy nawyków i nigdy
transport publiczny nie będzie akceptowany w pełni przez społeczeństwo i wykorzystywany.
Należy zacząć od czegoś, co łatwo wprowadzić i zaakceptować, stąd pomysłem były bezpłatne
przejazdy dla dzieci do czasu ukończenia szkoły podstawowej. Była mowa o 6 latach, ale
tymczasem zmieniała się potrzeba liczenia na 10 roczników w pewnym roku.
Jedyną możliwością sprawdzenia będzie przyjęcie projektów, bo wtedy będzie wiadomo
o mniejszych wpływach. Stwierdził, że angażowane są ogromne pieniądze w mieście
w transport publiczny, w drogi, w tramwaje. Komu to ma służyć w przyszłości, jeśli nie nauczy
się nawyków korzystania z transportu. Nie zmusimy mieszkańców, aby korzystali z transportu
publicznego.
Poprosił o przemyślenie sprawy, bo nie wiadomo, czy uda się wyliczyć koszty w przypadku
rozszerzenia programu na dzieci ze szkół podstawowych.
p. M. Czyżniewski – nie zgodził się ze słowami radnego, że projekt przeleżał, bo są 3 miesiące
na rozpatrzenie projektu mieszkańców, a projekt jest z 29.11.2016 r., więc trudno uznać, że jest
przeterminowany.
p. M. Cichowicz – zaproponował, aby projekt został skierowany do właściwej komisji.
Zasugerował, aby przewodniczący komisji gospodarki komunalnej spojrzał całościowo na
problem, bo od dłuższego czasu jest mowa o wprowadzeniu karty miejskiej. Ona ma swoje
koszty chociażby poprzez dystrybucję. Gdyby przeanalizowano np. to, że dzieci szkół
podstawowych miałyby darmowe przejazdy, ale tylko te z kartą miejska, a zapłaciłyby za niego
kwotę 25-30 zł, którego koszt wytworzenia jest znacznie mniejszy, to może okazałoby się, że
stanowi to 10% kosztów wprowadzenia tego rozwiązania. Zasugerował, żeby komisja
spróbowała znaleźć pozytywne rozwiązania.
p. J. Gołębiewski – powtórzył argument radnego M. Frąckiewicza, że nie da się wyliczyć
kosztów, bo zmiana taryfy spowoduje całkowitą zmianę przyzwyczajeń i sposobu korzystania
z komunikacji i dlatego jest to decyzja, którą trudno oprzeć na rachunku ekonomicznym.
Chodzi o budowę nowoczesnego miasta, gdzie usługi wspólne pozwalają obniżać koszty
ekonomiczne i społeczne.
p. D. Stajnbert – poinformował, że postara się wyliczyć koszty dla wprost przeniesionego
rozwiązania z belgijskiego miasta Hasselt. Na system transportu należy spojrzeć całościowo,
ale inicjatywa mieszkańców z jednej strony ma wzbudzić dyskusję, a z drugiej strony pchnąć
ku zintegrowanemu systemowi transportu publicznego. Zgodził się z wnioskiem radnego
M. Cichowicza, że optymalnym byłoby połączenie tych rozwiązań z kartą miejską, którą
zapowiada urząd marszałkowski w ramach BiT City, ale efektów prac nie można zauważyć.
Wyraził nadzieję na pozytywną opinię dla projektu.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Toruń –
DRUK NR 343.
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p. L. Szuba – poprosił o 5 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. M. Jakubaszek – poprosił o 5 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. P. Gulewski – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – przypomniał, że był jednym z inicjatorów powołania komisji. Z dyskusją
i argumentami padającymi na komisji można zapoznać się z protokołów. Były szanse na
wprowadzenie pewnych zmian, ale postąpiono zachowawczo, wychodząc z założenia, że znane
jest lepsze niż nieznane. Niestety wolą większości nie wprowadzono zmian.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 343 z autopoprawką. Wynik głosowania: 18 – 0 – 2. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 543/17).
Oświadczenie
p. M. Czyżniewski – podziękował przewodniczącemu komisji oraz wszystkim jej członkom
za udział w pracach.
p. P. Gulewski – przyznał, że praca nad statutem była dla niego niezwykłym doświadczeniem,
ale wszyscy stanęli na wysokości zadania. Podziękował dyrektorowi BRM, przewodniczącemu
rady oraz wszystkim członkom, za merytoryczną dyskusję i prace.
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 stycznia
2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 672.
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 lutego 2017r.
na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 673.
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia
2017r. na Prezydenta Miasta Torunia –DRUK NR 674.
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli realizacji umów w zakresie oświetlenia ulicznego przy realizacji
inwestycji drogowych – DRUK NR 675.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 672. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 544/17).
Uchwała według druku nr 673. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 545/17).
Uchwała według druku nr 674. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 546/17).
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Uchwała według druku nr 675. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 547/17).
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przekazania petycji z dnia
8 lutego 2017r. – DRUK NR 679.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – przyznał, że sprawa poruszana w petycji jest kompetencją BTCM.
Zastanawia w petycji druga część, która mówi o toruńskim twórcy rękodzieła artystycznego.
Toruński twórca mieści się w ramach przywoływanej uchwały. Wyraził przepuszczenia, że
zanim doszło do napisania petycji odbyły się rozmowy, a osoba składająca petycję nie uzyskała
pozytywnej oceny. Przyznał, ze nie można jednoznacznie stwierdzić, że nie należy się miejsce
przy Dworze Artusa, gdzie wiele lat handlowała ta osoba. Zaapelował do prezydenta, żeby
jeszcze raz rozważył, czy jest to osoba prowadząca działalność handlową rękodziełem
artystycznym.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 679. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 548/17).
XXIV. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
Zapytania:
radny M. Cichowicz – zapytał:
Jakie analizy przeprowadził UMT w związku z planowaną budową nowej siedziby sądu
w Toruniu w kontekście potrzeb parkingowych w tym miejscu. Proszę o ewentualne
udostępnienie tych analiz. Jednocześnie zwracam uwagę, aby nie planować budowy parkingów
kosztem zieleni, której w Toruniu drastycznie ubywa.
Ponawiam pytanie, ilu radnych otrzymało zwolnienia z opłat w SPP w latach 2012-2016?
Proszę o wskazanie tych radnych i pojazdy, na które otrzymali zwolnienia.
W jaki sposób rozstrzygnięto mój wniosek o przesadzenie lip rosnących w bezpośredniej
bliskości domu przy ulicy Andersa/Armii Ludowej? Czy drzewa te zostaną przesadzone? Jeśli
tak, to kiedy?
Na jakim etapie są nasadzenia zastępcze, które miały być realizowane w związku
z wycięciem drzew pod rozbudowę szpitala na Bielanach? Przypominam, że drzew na
Bielanach już nie ma, nie ma też nowych drzew, co znacząco zmniejsza powierzchnie zielone
w mieście.
Dlaczego dyrektor MZD podjął decyzję o wyłączeniu parkingu będącego w SPP na ulicy Wały
gen. W. Sikorskiego przy kasie MZD? Czy jest to w kompetencji dyrektora MZD? Czy parking
ten był nielegalny? Jeśli tak, to od kiedy? Czy GMT zamierza zwrócić parkującym tam
kierowcom wpłacone pieniądze za parkowanie w czasie nielegalności parkingu?
Co z automatem, który się tam znajduje? Czy parking ten jest teraz bezpłatnym parkingiem
ogólnodostępnym? Czy potwierdza to oznakowanie parkingu?
Jakie wpływy uzyskiwała GMT z tytułu SPP w latach 2012-2016?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
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radny J. Gołębiewski –
1. W związku ze złym stanem powietrza w Toruniu i zakwalifikowaniem miasta do kategorii
C pod względem zapylenia zapytał, w którym roku prezydent przewiduje osiągnięcie
wytycznych zero przekroczeń 24 godzinnych dla pyłów PM 10 i PM 2.5 ? Jakie były
konkretnie podejmowane działania w tym zakresie ?
2. Ile pieców na paliwo stałe znajduje się w Toruniu? Proszę przedstawić zestawienie
w podziale na jednostki urbanistyczne oraz na mienie komunalne i prywatne.
3. Ile źródeł niskiej emisji wymieniono przy wsparciu gminy w latach 2010-2016 z podziałem
na lata? Ile kolejnych planuje Pan wymieniać w kolejnych latach?
4. Ile budynków prywatnych/publicznych udało się ocieplić, aby obniżyć zapotrzebowanie na
ciepło? Ile kolejnych budynków rocznie planuje Pan termomodernizować?
5. Czy wprowadza Pan oświetlenie LED w budynkach gminnych? Do kiedy planuje Pan
przejść całkowicie na oświetlenie LED w budynkach gminnych?
6. Na ilu budynkach zainstalował Pan instalacje OZE?
7. O ile zwiększył Pan wskaźnik zadrzewienia miasta od roku 2010?
8. Ile razu skorzystał Pan z art. 363 Prawa o ochronie przyrody zezwalającemu Panu „w drodze
decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko,
wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko”? Wykorzystanie tego artykułu sugeruje nawet przyjęty przez
RMT Plan zaopatrzenia w ciepło z 2010 r.
9. Ile dokładnie drzew zostało wyciętych przy ul. Moniuszki na odcinku między Mickiewicza,
a Krasińskiego? W jakim wieku i o jakim obwodzie były to drzewa? Ile drzew zostanie
nasadzonych w zamian, w jakim gatunku, wieku i o jakim obwodzie? Informacja ta
niezbędna jest do oszacowania czasu, w jakim nowe drzewa efektywnie zastąpią stare pod
względem produkcji tlenu.
10. Dlaczego wycięto drzewa na terenie SP 7 w północno-zachodnim rogu posesji?
11. Czy właściciel posesji na tyłach siłowni zewnętrznej pod Piekarskimi Górami
(prawdopodobnie adres przy ul. Matejki 47), gdzie dziś rano leżały ścięte dwie dorodne
sosny, uzyskał zgodę konserwatora zabytków?
12. W jakim okresie roku tworzone są przez WŚiZ plany nasadzeń dla Miasta Torunia,
a w jakim faktycznie dokonywane?
13. Wnoszę również o to, aby funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali uczuleni na to, by
podczas patroli odnotowywali nasilające się wycinki, gdyż nawet w świetle nowej ustawy,
na niektórych terenach na przeprowadzenie wycinki niezbędne są dodatkowe zgody (tereny
objęte nadzorem konserwatorskim, użytkowanie wieczyste itp.), a samowolna wycinka
powinna spotkać się z reakcją Prezydenta i naliczoną opłatą.
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Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
2. Wnioski:
a) radna D. Zając – 4 wnioski,
b) radna S. Kowalska – 2 wnioski,
c) radny M. Cichowicz – 2 wnioski,
d) radny M. Rzymyszkiewicz – 8 wniosków,
e) radny Ł. Walkusz – 4 wnioski,
f) radny W. Klabun – 4 wnioski,
g) radny B. Jóźwiak – 4 wnioski.
XXV. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XXVI. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXXVI sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/ Marcin Czyżniewski

25

