Protokół z XXXVII sesji
Rady Miasta Torunia
z 27 kwietnia 2017 roku
XXXVII sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 27 kwietnia 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXXVII sesję Rady Miasta Torunia. Powitał radnego sejmiku
wojewódzkiego P. Przybylskiego, M. Pawlika – dyrektora delegatury w Toruniu
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, komendanta Straży Miejskiej
M. Bartulewicza i J. Paralusza, dr. P. Ładniaka. Powitał prezydenta z zastępcami, skarbnika,
dyrektorów wydziałów, radnych oraz wszystkich gości. Poinformował, że nieobecność na
sesji zgłosili radni W. Klabun i J. Gołębiewski.
II. Przyjęcie protokołu z 36. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
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
25 marca br. w toruńskiej Katedrze śś. Janów odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia
istnienia diecezji toruńskiej.
6 kwietnia br. w Centrum Kultury Dwór Artusa odbyły się uroczystości z okazji Światowego
Dnia Zdrowia (obchodzonego 7 kwietnia).
7 kwietnia br. miejska procesja Drogi Krzyżowej.
9 kwietnia br. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny Kowalskiej
odprawiona został Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej.
15 kwietnia br. na Rynku Staromiejskim uroczyste święcenie pokarmów.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 26 marca br. w Teatrze „Baj Pomorski” odbyły się toruńskie obchody Międzynarodowego
Dnia Teatru,
- 9 kwietnia br. w CKK „Jordanki” – Koncert Palmowy,
- 12 kwietnia br. w CK „Dwór Artusa” koncert „Sacrum – najpiękniejsze pieśni sakralne”
w wykonaniu Opera Night Group,
- 21-25 kwietnia br. 17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki,
- 22 kwietnia br. I Toruńska Noc Muzealna (Muzeum Podróżników, Muzeum Historii
Torunia, Kamienica Pod Gwiazdą),
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- 24 kwietnia br. w Ratuszu Staromiejskim ogłoszenie laureatów Nagrody Miast Partnerskich
Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego (laureaci Juli Zeh i Magdalena Tulli),
- 24 kwietnia br. w Teatrze im. W. Horzycy XXV Finałowy Koncert Toruńskiej Mini Listy
Przebojów,
- 26 kwietnia br. w CKK Jordanki Koncert Galowy w ramach V Festiwalu Kultury
Białoruskiej na Pomorzu.
Wydarzenia sportowe i turystyczne(wybrane):
- 25 marca br. na Motoarenie – zawody Speedway Best Pairs 2017,
- 6-9 kwietnia br. w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK – Akademickie Mistrzostwa
Polski w piłce siatkowej kobiet,
- 8-9 kwietnia br. na torze kartingowym przy Motoarenie - I Runda ROTAX MAX Challenge
Polska,
- 23 kwietnia br. na Bulwarze Filadelfijskim inauguracja sezonu turystycznego, pod hasłem
Roku Rzeki Wisły.
Inne wydarzenia (wybrane):
Imprezy targowe i promocyjne
- 1-2 kwietnia br. w Centrum Targowym „PARK” - Targi Turystyczne „WYPOCZYNEK”
i Toruński Festiwal Smaków,
- 21-23 kwietnia br. „Toruń za pół ceny” – akcja rabatowa z udziałem prawie 200 podmiotów
(gastronomia, kultura, rekreacja, usługi, zakupy, turystyka i hotelarstwo),
- 22-23 kwietnia br. w Centrum Targowym „PARK” Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy,
- 22-23 kwietnia br. na Rynku Nowomiejskim II Festiwal Smaków Food Trucków,
- 7 kwietnia br. w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO – Finał XVII Miejskiego Konkursu
Historycznego „Dzieje Torunia”,
- 25 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury - finał Samorządowego Konkursu Nastolatków
„8 Wspaniałych”.
Inne
- 24 kwietnia br. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę upamiętniającą
Mikołaja Kopernika. Srebrna dziesięciozłotówka inauguruje serię Wielcy Polscy Ekonomiści.
Moneta została oficjalnie odsłonięta w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”,
- 24 kwietnia br. w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Miasta gościł parlamentarzystów
okręgu toruńsko-włocławskiego. Podczas spotkania poruszone zostały tematy istotne dla
miasta i regionu, w których wsparcia na szczeblu parlamentarnym mogą udzielić posłowie
i senatorowie z naszego regionu, poruszono sprawy kluczowych inwestycji dla miasta,
środków unijnych, kwestie formalno – prawne, czyli odpowiedzialności za dane osobowe
gromadzone w związku z monitoringiem. Okazuje się, że nie ma rozwiązań prawnych w tej
sprawie, bo nie wiadomo, kto odpowiada za dane zgromadzone w systemie. Tam są dane
osobowe, wizerunki, nry rejestracyjne i ktoś musi odpowiadać za te dane. Druga sprawa to
koncesje na sprzedaż alkoholu. Ten problem czeka od lat na rozwiązanie.
- 24 kwietnia br. Toruń gościło XXXI Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Toruń znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych celów podróży w Polsce w 2017 r.
Ranking opublikował największy portal turystyczny TripAdvisor. Gród Kopernika został
doceniony za wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Starówkę i niemal
niezmieniony od czasów krzyżackich układ zabytkowych uliczek. Jako miejsce warte
odwiedzenia wskazano Ratusz Staromiejski.
28 firm z Torunia znalazło się wśród laureatów tegorocznej edycji Diamentów Forbesa.
W województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. laureatami Diamentów Forbesa zostało
179 firm, z czego 28 prowadzi działalność na terenie Torunia. Wyróżnienia wręczono
podczas uroczystej Gali Diamentów Forbesa, 20 kwietnia br. w toruńskim Hotelu Bulwar.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Do 31 marca br. można było składać wnioski do budżetu partycypacyjnego na 2018 rok.
Od 1 kwietnia (do 31 maja br.) - trwa weryfikacja formalna wniosków.
Dalsze działania:
- 5 czerwca br. - ogłoszenie list projektów do głosowania,
- od 17 do 26 czerwca br. - głosowanie na projekty (10 dni, w tym 2 weekendy),
- do 25 lipca br. - ogłoszenie wyników głosowania.
Stan realizacji najważniejszych inwestycji w mieście
Rozbudowa Zespołu Szkół Samochodowych o warsztaty szkolne – zaawansowanie 1/6,
Rozbudowa i modernizacja basenu ZSMEiE – zaawansowanie 1/5,
Rozbudowa DPS-u przy Szosie Chełmińskiej – zaawansowanie 1/6,
Przedszkole Miejskie nr 12 przy ul. Bażyńskich – początek robót,
Zmiana funkcji budynku przy ul. Buszczyńskich 11 – początek robót,
Przebudowa ul. Łódzkiej, etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej – zaawansowanie 1/5,
Drogi na osiedlu JAR –zaawansowanie ponad 1/3,
Rusza przebudowa Szosy Chełmińskiej od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej –
rozpoczęto prace ziemne,
Rozbudowa ul. Polnej – zaawansowanie ¼.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 18.05.2017 r.
1 .Dziś, 27 kwietnia o godz. 18:00 w Młodzieżowym Centrum Spotkań Młodzieży wręczone
zostaną nagrody w konkursie „Obiekt Roku” Zgłoszone do niego zostały obiekty
zrealizowane na terenie Torunia od 1 stycznia 2015 roku 31 grudnia 2016.
2. W piątek 28 kwietnia o godz. 15.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego 9 par
otrzyma Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
3. Długi majowy weekend w naszym mieście będzie obfitował w wydarzenia patriotyczne,
kulturalne i sportowe. Zaplanowano szereg imprez dla dzieci i dorosłych, koncertów,
festiwali, zawodów, warsztatów, pokazów, jarmarków i festynów:
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- w sobotę 29 kwietnia o godz. 12.00 na Scenie plenerowej na Wiśle, odbędzie się uroczyste
podpisanie porozumienia o współpracy organizacji działających na rzecz Wisły – „Królowa
(nie tylko) polskich rzek”,
- z okazji Święta Tańca, na Rynku Staromiejskim w godzinach 12:00-18:00 odbędą się
pokazy taneczne,
- między 13:00 a 19:00 na Zamku Dybów trwać będą pokazy grup rekonstrukcyjnych (od
wczesnego średniowiecza po czasy współczesne) oraz konkursy, gry i zabawy historyczne.
4. W niedzielę 30 kwietnia ulicami miasta pobiegną uczestnicy 6. imprezy biegowej Run
Toruń. Zaplanowano zmagania na dystansach 5 i 10 kilometrów. Pierwszy start o godzinie
11.45 spod Centrum Handlowo-Rozrywkowego Plaza. Trasa biegów wiedzie z Bydgoskiego
Przedmieścia na Starówkę. Dekoracja zwycięzców o godz. 13.15 i 14.25.
Na Rynku Nowomiejskim od 11.00 do 15.00 Fundacja Zdrowego Życia we współpracy
z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta organizuje trzeci Wolny Jarmark Śniadaniowy.
O godz. 17:00 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się koncert inauguracyjny 7. Festiwalu
Cichej Muzyki, prezentującego muzykę barokową na instrumentach historycznych.
5. W poniedziałek 1 maja:
- w godz. 10:00 – 15:00 na Rynku Nowomiejskim odbędzie się coroczny Festyn Sportowo –
Rekreacyjny zaś w godz. 9:00 – 15:00 w Stawie Komtura zaplanowano Turniej Piłkarski. Na
uczestników imprez czekają liczne gry i zabawy sportowe w godzinach 10.00 – 17.00.
Warsztaty piernikarskie organizuje Muzeum Toruńskiego Piernika
- w godz. 15.00 – 19.00 gotyckie potyczki rycerskie w inscenizacjach historycznych na
Zamku Krzyżackim,
- o godz. 18:00 w CKK Jordanki odbędzie się inauguracja 24. Festiwalu PROBALTICA –
koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina pod dyrekcją
Mariusza Smolija.
6. We wtorek 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej:
- o godz. 14:00 na Skwerze im. Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej rozpocznie się
uroczystość wojskowa, a tuż po niej festyn patriotyczny na Bulwarze Filadelfijskim,
- w godz. 22.00-23.00 na scenie na Wiśle zobaczymy nocny pokaz walk rycerzy z ogniem
w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej z Czech.
7. W środę 3 maja przypada 226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja:
- między godz. 11:00 a 14:00 w Zamku Krzyżackim odbędzie się Profesjonalny Ogólnopolski
Turniej Rycerski; od godz. 14:00 parada historyczna ulicami Rynku Staromiejskiego, a od
godz. 15:00 Rycerski Turniej Konny w fosie zachodniej,
- obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpocznie złożenie kwiatów pod tablicą
upamiętniającą protesty 1 i 3 maja, o godz. 11.30, po czym o godz. 12:00 na Rynku
Staromiejskim odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem
Ordynariusza Diecezji Toruńskiej,
- uroczystość wojskowa połączona z przemarszem wojsk historycznych z Rynku
Staromiejskiego na Zamek Krzyżacki z udziałem Chorągwi Husarskiej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego rozpocznie się o godz. 13:00,
- w godz. 11:00 – 18:00 odbędzie się inauguracja sezonu żeglarskiego w Marinie.
Zaplanowano prezentację sprzętu wioślarskiego i żeglarskiego, zwiedzanie Przystani Toruń,
4

animacje i zabawy sportowe dla dzieci oraz turniej siatkówki plażowej. Ponadto o godz. 12:00
odbędą się pokazowe regaty między mostami. Na godz. 15:00 zaplanowano paradę łodzi
wioślarskich, kajaków, żaglówek, łodzi ratowniczej WOPR oraz łodzi flisaczej,
- o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Przystani Toruń rozpocznie się I Toruńskie Forum
Wiślane. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane pomysły związane z działaniami na
rzecz Wisły oraz możliwości współpracy pomiędzy podmiotami. Konferencję zakończy
projekcja archiwalnego filmu regat Toruń – Bydgoszcz oraz pokaz kolekcji fotografii.
- o godz. 18:00 na scenie na Wiśle w ramach festiwalu Probaltica odbędzie się plenerowe,
koncertowe wykonanie opery „Flis” Stanisława Moniuszki.
8. W czwartek 4 maja o godz. 13.30 w Ratuszu Staromiejskim w obecności prof. Piotra
Glińskiego zostanie podpisana umowa na realizację projektu "Toruńska Starówka II",
- o godz. 21.00 w kościele Akademickim pw. św. Ducha odbędzie się jeden z dwóch
zaplanowanych w naszym mieście koncertów 27. Międzynarodowego Festiwalu Gaude
Mater.
9. W sobotę 6 maja o godz. 9.00 rozpoczynają się dwudniowe Mistrzostwa Polski Amatorów
w tenisie stołowym. W zawodach udział weźmie prawie 150 osób z całej Polski. Impreza pod
patronatem Polskiego Związku Tenisa Stołowego odbędzie się w hali Uniwersyteckiego
Centrum Sportu UMK.
10. Na niedzielę 7 maja zaplanowano Skoda Velo – kolarski wyścig szosowy organizowany
we współpracy z Mistrzem Świata w Kolarstwie Michałem Kwiatkowskim, który sam
weźmie udział w imprezie. Będzie to wyścig otwarty organizowany z myślą o amatorach
kolarstwa. Konkurencje obejmują 4 dystanse od 16 do 100 kilometrów. Start i meta wyścigów
znajdują się w Toruniu.
O godzinie 19.00 żużlowcy Get Well Toruń podejmą na Motoarenie zawodników FOGO Unii
Leszno.
11. W środę 10 maja o godz. 19:00, w ramach festiwalu Probaltica, w Ratuszu Staromiejskim
odbędzie się koncert z okazji obchodów 100. rocznicy proklamowania niepodległości
Finlandii.
12. W piątek 12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji
o godz. 12.00 odbędzie się uroczyste spotkanie w hotelu „Filmar” w Toruniu.
13. W dniach 12-14 maja w Centrum Sztuki Współczesnej odbędzie się 8. edycja
Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii PLASTER, która poświęcona będzie
grafice projektowej ze Słowacji.
14. W sobotę 13 maja od godz. 10:00 odbywać się będzie 6 Toruńska Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych. Jest to największa tego typu impreza w regionie. Zawody rozegrane
zostaną na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także w Centrum
Wspinaczkowym Gato i w galerii Plaza Toruń, tego samego dnia odbędzie się
Międzynarodowy Memoriał bokserski im. dr. Witolda Makarewicza. Impreza rozpocznie się
o godz. 16:00 w sali bocznej hali przy ul. Bema. Udział w imprezie zapowiedziało ponad 100
zawodników z kraju i z zagranicy m.in. Łotwy, Litwy oraz Niemiec.
15. W niedzielę 14 maja odbędzie się Jubileuszowy 50. Toruński Rajd Samochodowy.
Impreza rozpocznie się o godz. 10.00 na Parkingu Podziemnym Galerii „Atrium Copernicus”.
Uczestnikami rajdu są zawodnicy z całej Polski. Jest to najstarsza i największa impreza
rajdowa w naszym województwie.
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16. W środę 17 maja o godz. 18:00 w CKK Jordanki odbędzie się koncert inauguracyjny
25. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci
i Młodzieży
17. W czwartek 18 maja rozpoczyna się IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki.
18. W wyniku działań kontrolnych prowadzonych z inicjatywy UMT ujawniono
domniemanie zawłaszczenia środków finansowych w ZS nr 7 na kwotę ponad 700 tys. zł.
Prawdopodobnym sprawcą jest główna księgowa, która działając w sposób świadomy, ciągły
przez co najmniej 7 lat doprowadziła do zawłaszczenia tej kwoty głównie z funduszu
świadczeń socjalnych, a więc na szkodę pracowników szkoły, ale też ponad 110 tys. zł było
ze środków rachunku własnego szkoły. W porę podjęto decyzję o powołaniu Centrum Usług
Wspólnych w zakresie księgowości i spraw administracyjnych, najpierw jednostek
oświatowych, a potem kolejnych. Takie działanie praktycznie wyeliminuje podobne
zdarzenia. Wdrożona została procedura szczegółowej kontroli za ostatnie kilka lat sposobu
dysponowania środkami z ZFŚS. Te środki są wykorzystywane w trybie przewidzianym
innymi przepisami. Główną dyspozycję nad środkami ma dyrektor szkoły przy współpracy
z komisją socjalną.
19. Poinformował, że podjęto kroki zmierzające do przeorganizowania sposobu
funkcjonowania przestrzeni staromiejskiej, co jest związane z licznie odwiedzającymi Toruń
turystami, a także ostatnimi zdarzeniami tj. zabójstwem, chociaż statystyka jest dobra, bo
w I kwartale br. spadła ilość zdarzeń rozbójniczych, agresywnych, naruszenia cielesności. Od
bieżącego weekendu zostanie zwiększona ilość patroli, zmienione zostaną ich trasy, pełna
mobilność staży miejskiej i policji. Lokale gastronomiczne i wszystkie miejsca rozrywki będą
wyposażane w bezpośrednie kontakty do straży i policji, zafunkcjonuje tzw. cichy kontakt
pozwalający wysyłać smsy o zdarzeniach, jeśli ktoś boi się wyciągnąć telefon i zadzwonić.
Uruchomiony zostaje stały punkt informacyjny straży miejskiej na Rynku Staromiejskim.
4 maja br. odbędzie spotkanie z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą
w zespole staromiejskim, żeby ustalić wspólnie, co można zrobić, żeby podnieść jakość
bezpieczeństwa w lokalach i otoczeniu. W dyskusji będą brane po uwagę rozwiązania
zastosowane w Sopocie, bo niektóre wydają się oczywiste, czyli żeby ochrona znajdowała się
nie tylko wewnątrz lokalu, ale także na zewnątrz, szkolenia dla ochrony i pracujących
w lokalach, żeby wiedzieć jak współpracować i reagować na zagrożenia. W Sopocie zostały
zaproponowane 2 rozwiązania; jedno weszło w życie tj. ograniczenie dostępu do lokali
z alkoholem osobom do 21 lat, a drugie, które nie weszło w życie, to funkcjonowanie lokali
do 3 w nocy, a nie tak, jak bywało wcześniej do godzin porannych. Podał, że w Toruniu
będzie prowadzona akcja informacyjna dla właścicieli i obsługi lokali o konsekwencjach
związanych z podawaniem alkoholu osobom nieletnim. Będą podjęte działania sprawdzające,
czy nie dochodzi do łamania prawa w tym zakresie.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował, aby druki dotyczące zmian w WPF i budżecie
rozpatrywać po druku dotyczącym wniesienia wkładu pieniężnego do TARR. Po punkcie 17
wprowadzenie druku nr 725 przygotowanego przez komisję rewizyjną.
p. K. Wojtasik – poprosił o wprowadzenia projektu uchwały dotyczącego nazwania ronda.
p. M. Czyżniewski – zaproponował, aby powyższy druk był obradowany jako nowy pkt 10.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Porządek został zmieniony.
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VI. Przedstawienie sprawozdania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
z działalności za 2016 rok.
p. M. Pawlik – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. P. Gulewski – zapytał, z czego bierze się nagłe zwiększenie poziomu smogu ? Czy
rozmieszczone punkty pomiarowe dają nam pełne rozeznanie odnośnie rzeczywistego
poziomu pyłów ? Czy planowana jest rozbudowa sieci monitoringu na terenie miasta ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że w 2 pierwszych miesiącach br. była nietypowa pogoda, jeśli
popatrzy się na zimy z poprzednich lat. Były długie okresy bez wiatru, a jeśli on był, to był
o małych prędkościach. Dominowały wyże i do tego inwersja powodowała, że nad miastami
tworzył się pęcherzyk powietrza. Nic nie zmieniło się w zakresie komunikacji i ogrzewania.
Sytuacja pogodowa była specyficzna. Podał, że w styczniu jechał w kierunku gór i widać
było, jak stan atmosfery tężeje im bliżej do granicy. Zanieczyszczenia idą wysoko w
atmosferę i przykryte poduszką powietrzną załamywały się w pewnym momencie. To było
widać na kominach Bełchatowa.
Zapewnił, że liczba stacji, ich rozlokowanie następuje zgodnie z prawem. Trwają prace, aby
od 01.01.2018 r. stacja mierząca SO2, tlenki azotu i pył PM 10 stanęła na Wrzosach.
Potwierdził, że jest wiarygodna informacja na temat powietrza w Toruniu. Inspektorat
wspiera się programami komputerowymi, które mają na celu modelowanie sytuacji. Możliwe,
że przydałoby się trochę więcej stacji. Na szczeblu centralnym rozważa się możliwość
pozyskania środków z POIiŚ, aby wzmocnić wojewódzkie inspektoraty w stacje.
p. L. Szuba – zapytanie wygłoszone poza mikrofonem.
p. M. Pawlik – odpowiedział, że główną przyczyną złego stanu powietrza jest niska emisja.
To jest spalanie w instalacjach domowych złej jakości paliw oraz stosowania złych pieców.
Na ten segment wojewódzkie inspektoraty nie mają oddziaływania. Zaznaczył, że
inspektoraty kontrolują podmioty gospodarcze, które mają swoje kotłowanie. W latach 90.
XX w. dużym podmiotom były wymierzane kary, a teraz ich nie ma. W większości te zakłady
prowadzą automonitoring, który podlega kontroli inspektoratu. Każdy z zakładów, który
posiada decyzję o dopuszczalnej emisji do atmosfery, musi prowadzić swoje własne badania,
które przesyła do WIOŚ. Cały sektor bytowo-komunalny, jak również komunikacja,
tworzenie korytarzy przewietrzania miast, czy tworzenie pasów zieleni, jest poza władzą
inspektoratu.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy WIOŚ wykorzystuje drony do badania czystości powietrza,
lokalizowania źródeł zanieczyszczeń ? Jaką ilością pojazdów mobilnych dysponuje
inspektorat w celu lokalizowania zanieczyszczeń ? Czy w tym zakresie jest współpraca ze
Strażą Miejską ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że drony nie są wykorzystywane. Przyznał, że jest możliwość
postawienia samochodu w celu mierzenia zanieczyszczeń, ale tego nie czyni się. Na tym
samochodzie jest przewożona platforma miernicza, która stanie na Wrzosach. Typową
aparaturą do mierzenia miejscowych zanieczyszczeń dysponuje Włocławek.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy straż miejska prosi o pomoc WIOŚ w konkretnych
przypadkach, gdy pojawia się sygnał, że spalane są odpady ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że WIOŚ nie ma kompetencji, żeby prowadzić kontrole
domowych palenisk.
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p. M. Cichowicz – zapytał, jak są postrzegane rzeki w naszym terenie ? Czy WIOŚ zajmuje
się częścią przyrodniczą przy wydawaniu decyzji środowiskowych ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że od stycznia br. WIOŚ ma kompetencje kontroli decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Zapewnił, że Wisła w ostatnich latach waha się w stanie dobrym/umiarkowanym. Dobry stan
ekologiczny jest wymagany dyrektywą UE, który powinien być osiągnięty w 2015 r. i tak
było. Za 2016 r. Wisła jest kwalifikowana do umiarkowanego stanu. Zadecydowały o tym
fosforany, chlorki i odczyn PH.
p. M. Cichowicz – zapytał, w jaki sposób można zwrócić się do WIOŚ o skontrolowanie
trasy wschodniej ? Zieleń na trasie jest w złym stanie, kilkaset drzew nie ma oznak życia.
p. M. Pawlik – stwierdził, że rozumie to jako zachętę do kontroli.
p. L. Szuba – zapytał, czy jeśli jest zagrożenie np. w kwietniu, to informacja jest po
zakończeniu roku ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że taka informacja jest w sprawozdaniu rocznym, natomiast
jest obowiązek przekazywania informacji o podwyższonym stężeniu pyłu PM 10. Jeśli ten pył
ma wartość 200-300 mikrogramów/m3, to trzeba poinformować Wojewódzki Sztab
Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, który przekazuje informacje do miejskich
wydziałów zarządzania kryzysowego.
p. Ł. Walkusz – zapytał, jakie choroby może wywoływać wdychanie zanieczyszczeń ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że to są choroby górnych dróg oddechowych. Wyższe stężenia
pyłu PM 2,5 powodują jego wchłanianie do krwiobiegu, a benzoapiren ma oddziaływanie
rakotwórcze.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, jak inspektor ocenia zakup dronu dla straży
miejskiej i jak to będzie przekładało się na prowadzone badania ?
p. M. Pawlik – odpowiedział, że na pewno to urządzenia ma postawione jakieś funkcje.
Przypomniał, że inspektorat kontroluje zakłady pracy, a nie osoby fizyczne. Są
wykorzystywane urządzenia na potwierdzenie faktów w prowadzonych sprawach. Urządzenia
muszą być wiarygodne w pomiarach, z certyfikatami, z akredytacją. Podkreślił, że urządzenia
muszą być na tyle dobre, aby w procesie odwoławczym, gdy następuje decyzja o ukaraniu,
decyzja była utrzymana w mocy. Dron ma udowodnić miejsce zanieczyszczeń.
p. B. Jóźwiak – zapytał o stan wody w Strudze Toruńskiej w celu ewentualnego
zastosowania w nawadnianiu terenów zielonych w mieście.
p. M. Pawlik – odpowiedział, że odstąpiono od prowadzania badań wód powierzchniowych
w takim zakresie, jak kilka lat temu. Wówczas były badania Strugi Toruńskiej. W wyniku
zmiany przepisów trzeba było przemieścić środki na inne cieki. Zaznaczył, że Struga
pozostaje pod wpływem oddziaływania rolniczego. Struktura fizyko-chemicznych
zanieczyszczeń jest kształtowana na górnych odcinkach. Trudno powiedzieć, czy nadaje się
do podlewania, ale obaw nie ma. Ten ciek nie jest skażony toksycznie. Zapewnił, że postara
się przedstawić charakterystykę Strugi na podstawie najświeższych badań.
VII. Przedstawienie sprawozdania z konsultacji społecznych realizowanych przez
Gminę Miasta Toruń w 2016 r.
p. P. Piotrowicz – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
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p. M. Olszta – Bloch – zapytała, kiedy będzie dostępny raport z konsultacji o reklamach
w przestrzeni miejskiej ?
p. P. Piotrowicz – odpowiedział, że to był wstęp do działania związanego z tworzeniem
dokumentu. Ankieta będzie służyła przygotowaniu wstępnych założeń do sposobu utrzymania
ładu reklamowego i zostanie przedstawiony dokument przygotowywany przez MPU. Ankiety
będą załącznikiem, dokumentu jeszcze nie ma.
p. M. Krużewski – zapytał, czy będzie analiza co do rodzaju konsultacji, efektów i form ?
Podał przykład konsultacji tramwaju na Rubinkowo, który wzbudził emocje.
p. P. Piotrowicz – potwierdził, że tak. To jest dokonywane w ramach pracy Rady ds.
Konsultacji Społecznych. Konsultacje powinny być prowadzone na jak najwcześniejszym
etapie działania, żeby zapytać, czy jest ono konieczne, czy nie. Przypomniał, że czasami
konsultacja będzie sztuką dla sztuki, bo oceny eksperckie, głosy mieszkańców, organizacji,
przedsiębiorców wskazują, jakie działanie jest oczekiwane. Czasami działania te wynikają
z dokumentów o strategicznym działaniu, więc nie pytamy, czy zrobić zadania, ale jak je
zrobić. Przyznał, że dla wielu projektów warto zapytać na jak najwcześniejszym etapie, żeby
nie było zarzutów. Analiza jest prowadzona i za każdym razem dostosowuje się formę
konsultacji, termin, narzędzia do specyfiki tematu.
VIII. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasta
Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.
p. P. Piotrowicz – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy dysproporcja w środkach miejskich na wspieranie
aktywności i integracji mieszkańców wynika z przyjętych priorytetów, czy to jest odpowiedź
na ofertę ze strony organizacji pozarządowych ?
p. P. Piotrowicz – odpowiedział, że jest polityka stosowana w organizacjach pozarządowych.
W ogłoszeniach dla różnych sfer aktywności miasta udział dotacji jest różny i niezmiennie
jest wskazywany poziom dla pomocy społecznej i walki z uzależnieniami jako
dofinansowanie na poziomie 75-80%. Pozostałe konkursy mają poziom wsparcia do 60%.
Ponieważ organizacje mają też inne źródła finansowania, stąd proponują niższy poziom
dofinansowania i miasto finansuje na poziomie np. 30%.
Poinformował, że nie ma priorytetów, to jest odpowiedź na ofertę pozarządówek. Gdy są
ogłaszane konkursy, to dyrektorzy działów patrzą, jakie było zapotrzebowanie w poprzednim
roku na realizację zadań. Jeśli dysproporcja między zakładanymi środkami a potrzebami jest
znacząca, to mają obowiązek przedstawienia propozycji kwoty prezydentowi, którą chcieliby
wydać zgodnie z potrzebami miasta. W przypadku seniorów na początku było 100 tys. zł, ale
z uwagi na duże potrzeby została zwiększona do 200 tys. zł w br.
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Przemysłu
Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącemu medalu „Za Zasługi dla Miasta
Torunia” na wstędze – DRUK NR 706.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 706. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 568/17).
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X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo dr. Tadeusza
Ładniaka – DRUK NR 727 – I i II CZYTANIE.
p. J. Kowalski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 727. Wynik głosowania: 21 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 569/17).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
SA w Toruniu – DRUK NR 712.
p. K. Wojtasik – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy jest decyzja samorządu wojewódzkiego o nabyciu akcji ?
p. E. Kossakowska – odpowiedziała, że ma on nieco inny tryb podejmowania decyzji, ale
przyznała, że były już rozmowy z samorządem i spółką.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jakie uzasadnienie przedstawiła Agencja Rozwoju Przemysłu
dla złożonego wniosku, który powoduje, że procedowana jest uchwała ?
p. E. Kossakowska – odpowiedziała, że nie przedstawiła informacji. To jest postępowanie
kodeksowe. Kodeks pozwala na wystąpienie mniejszościowych akcjonariuszy
reprezentujących poniżej 5% kapitału.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jakie są wyniki finansowe spółki za minione 2 lata ?
p. M. Korolko – prezes TARR – odpowiedział, że sprawozdanie finansowe za ubr. nie
zostało przyjęte jeszcze przez walne zgromadzenie. Szacuje się, że będzie to strata 800 tys. zł.
Pierwszy raz od lat spółka zanotuje stratę.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jakie podmioty i spółki dzięki wsparciu TARR powstały
w Toruniu i jakie jest stan zatrudnienia ?
p. M. Korolko – odpowiedział, że w toruńskim parku technologicznym na ok. 12 ha jest 70
firm, które łącznie zainwestowały ok. 230 mln zł. W ramach parku łącznie utworzono 800
miejsc pracy. Kolejnym etapem jest uzbrojenie gruntu na zbiegu S 10, ul. Andersa
i Poznańskiej. Została już przygotowana koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Będą
starania o środki z RPO na uzbrojenie terenu. Powstanie tam porównywalna liczba miejsc
pracy. To będą 34 działki o pow. 17 ha, łączne nakłady inwestycyjne to 14 mln zł.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy to są miejsca pracy w Toruniu, czy to jest praca zdalna ?

10

p. M. Korolko – odpowiedział, że takich danych nie ma.
p. M. Cichowicz – zapytał, co spowodowało stratę ?
p. M. Korolko – odpowiedział, że główną przyczyną straty jest wygaszenie Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przypomniał, że TARR pełniła funkcję regionalnej
instytucji finansującej, która udzielała wsparcia przedsiębiorcom poprzez dotacje w imieniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na obsługę dotacji od wielu lat agencja miała
umowę z PARP-em. Wartość tej umowy to 2-3 mln zł. W ubr. skończyła się perspektywa
2007-13.
Zaznaczył, że wszystkie Regionalne Instytucje Finansujące zabiegały, aby te same funkcje im
powierzyć w perspektywie finansowej 2014-20. Decyzja była inna. Dotacje z nowego
programu Inteligentny Rozwój obsługuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kontrakt
wygaszano, zostali dosyć doświadczeni pracownicy, którzy obsługiwali dotacje, a zniknęło
pokrycie kosztów po stronie przychodów.
Dyskusja:
p. P. Gulewski – wyraził zadowolenie, że działalność TARR-u zachęca do działania
przedsiębiorców na terenie Torunia, a nie innych gmin. Dobrym przykładem jest też park
w Bydgoszczy, który ciągle powiększa się i udziałowcem w 94 % jest miasto Bydgoszcz,
napędzając potencjał inwestycyjny. Wyraził nadzieję, że w przypadku toruńskim będzie
podobnie i park będzie cieszył się równie dużym potencjałem co bydgoski.
p. M. Frąckiewicz – przypomniał, że rada miasta podjęła decyzję o rozwoju TARR-u,
przekazując następne hektary dla rozwoju spółki. To jest pomoc nam wszystkim, bo powstają
nowe miejsca pracy i firmy, które będą pracowały na rzecz środowiska i miasta.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 712. Wynik głosowania: 17 – 0 – 5. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 570/17).
XII. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041
– DRUK NR 682,
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 - DRUK NR 683 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 1, 6.
KB – zał. nr 2, 7.
KGKISiG – zał. nr 3, 8.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 4, 9.
KBiOŚ – zał. nr 5, 10.
I czytanie
Pytania:
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p. M. Cichowicz – zapytał, co stało się, że rozbudowy CSW nie przedyskutowano podczas
dyskusji w listopadzie/grudniu na temat planowanych inwestycji ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że temat nie powstał tydzień temu.
Możliwość pozyskania zewnętrznych środków monitoruje dział UMT. Zapewniła, że
o możliwości rozbudowy CSW rozmawiano z dyrektorem w ubr. W listopadzie ubr. nie było
tego w budżecie, bo nie było wiadomo, czy będzie można rozbudować obiekt. Podkreśliła, że
problem jest w tym, że nowy obiekt musi wpisywać się w istniejącą architekturę. Nadal są
ważne prawa autorskie wizualizacji bryły pierwszego budynku. Poinformowła, że pod koniec
ubr. rozpoczęto rozmowy z autorem budynku, który musiałby wyrazić zgodę i nadzorować
prace dokumentacyjne nad rozbudową drugiego budynku. W tym czasie nie było pewności,
czy uda się zdążyć z pracami dokumentacyjnymi do konkursu, tj. 28.04.2017 r. Brak
pewności, czy uda się przygotować projekt spowodowało, że nie wpisano tego do budżetu.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy budynek CSW jest wynikiem konkursu architektonicznego ?
Czy osoba projektująca pierwszy budynek w wyniku negocjacji doprojektuje go, czy będzie
to oddzielny konkurs ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że jeśli wszystko będzie rozstrzygane
w konkursach, to w pół roku nie da się przygotować żadnego projektu, bo konkursy, to długa
procedura. Przypomniała, że pierwsza bryła CSW nie była wynikiem konkursu, ale są prawa
autorskie wykonawcy pierwszego budynku i trzeba uszanować to przy robieniu dokumentacji
drugiego budynku. Dokumentację wykonuje firma wybrana w postępowaniu przetargowym
przez CSW, a prawa autorskie przysługuję autorowi dokumentacji pierwszego budynku.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – odniósł się do ostatniego wątku. Konkursy trwają rok lub dłużej, ale jeśli
prowadzi się planowe działania, to uwzględnia się w czasie i przeprowadza konkursy.
Podjęcie decyzji o zmianie w budżecie spowoduje, że nie będziemy mieli wpływu na kształt
budynku.
Poruszył temat paralizatorów, które są nowoczesne i najmniej mogą zaszkodzić ludziom.
Przyznał, że nie zna statystyk mówiących o czynnej napaści na funkcjonariuszy straży
miejskiej. Gdy wchodzi się w starcie z osobami agresywnymi, to należy prosić o wsparcie
policję. Wyraził wątpliwość odnośnie wyposażania straży w takie urządzenia. Poprosił
o 5 min. przerwy przed głosowaniem dla klubu radnych Czas Mieszkańców.
p. P. Gulewski – podziękował prezydentowi i skarbnik za uwzględnienie w części postulatów
PO związanych z zakupem urządzeń przyczyniających się do kontroli zanieczyszczenia
pyłami. Wyraził przekonanie, że działania te będą zmierzały do poprawy egzekwowania
prawa tam, gdzie mamy do czynienia z osiedlowymi trucicielami palącymi w piecach. To
ułatwi pracę straży i przyniesie poprawę jakości powietrza.
Wyraził pogląd, że zakup narzędzi obezwładniających dla straży nie jest w jakiś sposób
niedozwolony, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń w mieście. Uzbrojenie
strażników w broń, która nie powoduje jakiś skutków dla osoby, która zostanie nią
potraktowana, jest na miejscu.
p. M. Jakubaszek – zwrócił uwagę, że przy zmianach do budżetu istotne wsparcie otrzymuje
straż miejska, bo mieszkańcy chcą bezpiecznego miasta. Strażnicy głównie zapewniają
bezpieczeństwo miasta i turystów w weekendy na starówce, stąd decyzja o zakupie tzw.
taserów. Podał przykład osoby po narkotykach, która nie panuje nad sobą i atakuje
wszystkich. Jak taki strażnik ma reagować ? Może założyć kajdanki i zastosować tonfę, ale on
jest narażony na niebezpieczeństwo. Wyraził przekonanie, że zakup sprawdzi się.
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Drony są testowane w innych miastach w celu ustalenia źródeł zanieczyszczeń. Czy to się
sprawdzi, to czas pokaże. Drona może wykorzystać MPU, która zleca robienie zdjęć
z wysokości, aby zlokalizować samowolę budowlaną. Z tego może też skorzystać Wydział
Promocji, TAK do rejestrowania filmów promujących miasto.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że prosił o przerwę przed zamknięciem dyskusji.
p. Ł. Walkusz – wyraził aprobatę dla zmian w budżecie, szczególnie dla rozbudowy CSW.
Nie podzielił obaw wiceprzewodniczącego M. Cichowicza, ponieważ radzie miasta
i prezydentowi zawsze przyświecało myślenie, że w momencie możliwości pozyskania
pieniędzy unijnych należy je pozyskiwać. Przyznał, że nie będzie ogłoszony konkurs
architektoniczny, ale to jest rozbudowa obiektu, czyli nawiązanie do istniejącego obiektu,
więc trudno proponować coś nowego. Skoro można pozyskać pieniądze, to trzeba to robić.
p. M. Olszta – Bloch – wyraziła zadowolenie odnośnie obiektu na ul. Bydgoskiej 50/52. Ten
obiekt jest kosztochłonny i z jednej strony byłoby żal, gdyby pochłonął znaczną część
pieniędzy na rewitalizację, a z drugiej strony byłaby szkoda, gdyby nic nie działo się
z obiektem.
p. M. Frąckiewicz – wyraził zadowolenie z przeznaczenia sporej kwoty na służbę zdrowia.
Zadania inwestycyjne mają służyć poprawie dostępności pacjentów do przychodni w szpitalu
miejskim. Przychodnie są w różnych miejscach i przez to trudno dostępne.
Zaapelował, aby w następnych zmianach do budżetu pomyśleć o MPS, gdzie też potrzeba
poprawy dostępności dla pacjentów poprzez montaż windy zewnętrznej.
p. M. Rzymyszkiewicz – zwrócił uwagę na instalacje fotowoltaiczne, które pozwalają na
oszczędność energii i kosztów. Przypomniał, że w styczniu 2016 r. zwrócił się z takim
pismem do prezydenta i wówczas otrzymał informację, że w momencie pojawienia się
możliwości pozyskania zewnętrznych środków nastąpi powrót do tematu. Podziękował za
konsekwentną pracę nad zadaniem.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 5 min. przerwy dla klubu radnych Czas Mieszkańców.
Po przerwie.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 682. Wynik głosowania: 15 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 551/17).
Uchwała według druku nr 683. Wynik głosowania: 15 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 552/17).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego w Toruniu – DRUK NR 705.
p. W. Cetkowski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 11.
Pytania:
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p. M. Cichowicz – zapytał, czy przystąpienie do planu, którym jednym z głównych
elementów jest budowa parkingów park&ride nie powinno być przeprowadzone dyskusją
o roli i ich znaczeniu ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że być może powinno być poprzedzone dyskusją. Budżet na
2017 r. był powszechnie znany i można było takie dyskusje na komisji przewidzieć. Teraz na
komisjach jest jak najbardziej miejsce, żeby o tym rozmawiać.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy parkingi będą spełniać oczekiwania mieszkańców, bo
pojawiają się wątpliwości i pytania mieszkańców ?
Warto byłoby ująć w projekcie nasadzenia, bo przy okazji budowy parkingu będą wycięcia
drzew.
p. W. Cetkowski – wspomniał, że MPU analizowała potrzeby parkingowe w mieście na
osiedlach. Wszędzie jest niedobór parkingów. Z pewnością parking będzie pożądanym
obiektem. Część konsultacji dotyczyła uciążliwości dla mieszkańców. Zapewnił, że nikt nie
kwestionował potrzeby tworzenia miejsc. Lokalizacja jest trafiona, bo nie przylega do
zabudowy mieszkaniowej, ale też nie jest odległa. Przypomniał, że w planie nie ustala się
kwestii nasadzeń, ale ze strony samorządu będzie wola, żeby rekompensaty zieleni
wprowadzić.
p. M. Jakubaszek – wskazał, że mówiąc o konsultacjach miał na myśli formułę działania
parkingów. Z informacji wynika, że przez czas trwałości projektu będzie konieczność
wykupywania miejsc i to może być kwestia, która zainteresuje mieszkańców, którzy być
może będą mogli korzystać z podziemnych parkingów.
Nowe drzewa można nasadzić w miejscach, gdzie widać gołe place trawy.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – poprosił, aby najpierw pokazać zasady, na jakich będzie można korzystać
z parkingów, czy to będzie parking dla mieszkańców, czy dla przyjezdnych, czy będzie
obarczony opłatą jak na starówce, czy to będą opłaty na zasadach ogólnych. Przy budowie
parkingu powinna być uwzględniona zasada, że będą mogli z niego korzystać mieszkańcy
miasta, czy w skupiskach mieszkańców, a drugie, to niezabieranie terenów zielonych na tego
typu budowle, a jeśli nie da się, to odtwarzać zieleń.
p. P. Gulewski – zaznaczył, że długo rozmawiano na komisji o sensie budowy takich
obiektów. Jeśli teraz nie skorzysta się z tej możliwości, to przejdą obok spore środki
finansowe, z których można skorzystać w ramach ZIT-u.
Była mowa, żeby może poczekać z budową parkingów. Przypomniał, że jest mowa o 2
lokalizacjach; na ul. Gagarina, gdzie przestrzeń była niedostępna dla mieszkańców lokalnych
osiedli, bo tam były baraki, a drugi teren to zajezdnia tramwajowa Na Skarpie, gdzie nie ma
infrastruktury rekreacyjnej. Gdyby nie inicjatywa urzędników i radnych, to przedmówca
grzmiałby, że miasto nie inwestuje w takie rozwiązania.
p. M. Cichowicz – zwrócił uwagę, że nie mówił, żeby z czymkolwiek czekać. Przypomniał,
że mówił, żeby przy zajmowaniu terenów zielonych rekompensować jakość zieleni w terenie.
p. M. Jakubaszek – stwierdził, że dodatkowe parkingi Na Skarpie i Rubinkowie są
potrzebne. Wyraził nadzieję na ich powstanie i że będą niedrogie, bo początkowo będzie
trzeba płacić, a po skończeniu trwałości projektu będą one bezpłatne dla mieszkańców miasta.
p. M. Krużewski – stwierdził, że od kilku miesięcy jest pomieszanie pojęć, bo jeśli mówi się
o pieniądzach, to są to środki unijne. Przypomniał, że nie ma pieniędzy unijnych na
budowanie parkingów w krajach członkowskich. Z tymi problemami kraje te powinny sobie
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poradzić tak samo jak z mieszkalnictwem itd. Jest dyskusja, czy jest sens budować park&ride
w klasycznym stylu, czyli przyjeżdzający do Torunia parkują i korzystają z komunikacji
publicznej, bo łatwiej dojechać w różne miejsca. Pewnie tak nie będzie, bo w Toruniu nie ma
korków, a podróżowanie samochodem jest tańsze i szybsze. Stwierdził, że brakuje mu
całościowej dyskusji, bo trzeba byłoby zacząć od podsumowania, czym jest komunikacja
publiczna w mieście i jaka ma być docelowa, jaki jest system parkowania w mieście. Wyraził
nadzieję, że powstaną parkingi i będą służyły mieszkańcom, pewnie będą płatne. To nie mogą
być fragmentaryczne dyskusje, bo za chwilę pojawi się nowy plan zagospodarowania, nowy
problem społeczny w nowej lokalizacji. Trzeba umieć wytłumaczyć mieszkańcom, jaki to ma
sens, jakie są bariery, jakie miasto ma obowiązki, jeśli chce finansować to ze źródeł
zewnętrznych i wtedy zdecydować strategicznie i całościowo. Jest aktualizacja strategii
rozwoju miasta i ten problem powinien być tam przedstawiony. Zauważył, że to będzie punkt
wyjścia do tego, jak miasto będzie rozwijało się w transporcie publicznym. Inaczej rozmawia
się z mieszkańcami, gdy powie się im, ile to ma kosztować i jak będzie można korzystać
z parkingów. Stwierdził, że póki co jest takie nastawienie, że miasto buduje parkingi
park&ride dla przyjezdnych, a mieszkańców to nie dotyczy. Mieszkańcy mówią, że wybuduje
się pod oknami jakieś betonowe klocki, które nie dość, że zabiorą zieleń, to będą powodowały
hałas itp. Tego typu parkingi to zielona architektura, która może być jedną z miejsc atrakcji,
gdzie powstaną. Przy okazji tego planu będzie okazja do dyskusji nad całością problemu,
który dotyczy nie tylko tego parkingu.
p. Ł. Walkusz – przypomniał, że temat parkingów był proponowany wiele lat temu, wtedy
przyjmowany z niedowierzaniem i wyśmiewany. W Europie lata temu wymyślono, że
jedynym rozwiązaniem braku miejsc parkingowych są parkingi wielopoziomowe. Podzielił
zdanie przedmówcy, że trzeba wypracować formułę, żeby jasno powiedzieć mieszkańcom, na
jakich zasadach będą mogli korzystać z tego i kiedy to nastąpi. Zaapelował, żeby projekt
dotyczący kilku lokalizacji był rozwijany i żeby na tym nie poprzestać.
p. J. Beszczyński – przypomniał, że nie wyśmiewano się z pomysłu i nie podchodzono
sceptycznie do samej idei, tylko nie było wiadomo, skąd brać pieniądze. Teraz byłoby
grzechem zaniechania, gdyby ten temat porzucono. Przyznał, że na Rubinkowie parking
faktycznie jest bliżej budynków i część ludzi mogła być zaniepokojona, natomiast lokalizacja
Na Skarpie jest rewelacyjna, bo mieszkańcy będą mogli korzystać w przyszłości z parkingu,
który będzie w miarę blisko, ale nie będzie kolidował z blokami.
p. Ł. Walkusz – zaznaczył, że nie twierdzi, że ktokolwiek z tej rady wyśmiewał ten pomysł,
a szczególnie radny J. Beszczyński.
p. M. Cichowicz – wskazał, że w dyskusji pojawia się stwierdzenie, że trzeba pochylić się
nad problemem. Trzeba przeprowadzić dyskusję dotyczącą parkingów, bo Czas Mieszkańców
jako jeden z punktów przedstawiał parkingi wielopoziomowe na osiedlach i ten postulat
trzeba realizować. Trzeba znaleźć najlepsze rozwiązania i zastanowić się, czy przy zjazdach
z autostrad nie budować parkingów i doprowadzać komunikację publiczną. Zgodził się, że to
są inne gminy, ale wspólne działania budują metropolie, bo gminy przy wsparciu środkami
z samorządu wojewódzkiego mogą budować dobre rozwiązania dla siebie i Torunia.
p. B. Jóźwiak – przypomniał, że postulat budowy parkingów wielopoziomowych zgłosił jako
pierwszy klub radnych PO w kadencji 2006-10. Wówczas członkiem klubu był radny
J. Beszczyński, postulatorem Ł. Walkusz i tak toczyło się to. W kolejnej kadencji członkiem
był przewodniczący M. Cichowicz i również to było wpisane do realizacji. W następnej
kadencji też to zostało wpisane do realizacji i teraz to zmaterializuje się. Wyraził
zadowolenie, że radni, którzy teraz są w innych klubach, będą mogli razem przystąpić do
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realizacji pomysłu, którego postulatorem był radny Ł. Walkusz i zainspirował klub PO do
zgłaszania tego postulatu.
p. M. Jakubaszek – podziękował radnemu M. Cichowiczowi za kulturalną dyskusję.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 705. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 573/17).
XXXI. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
Zapytania:
radny M. Cichowicz – zapytał:
1. Czy istnieją narzędzia oddziaływania na markety w celu likwidacji magazynów na ich
parkingach ? Przykładem jest market OBI, który bardzo dużą część swojego towaru
składuje na parkingu.
2. Jak oceniane jest skrzyżowanie Okrężna/Bydgoska przy CH Plaza pod kątem
bezpieczeństwa ? Pojawiają się wnioski, aby zweryfikować skrzyżowanie pod kątem
bezpieczeństwa, szczególnie chodzi o wjazd na to skrzyżowanie z dopuszczalną
prędkością 70 km/h.
3. Skrzyżowanie na pl. Daszyńskiego posiada wąskie gardło w kierunku mostu wschodniego
od Szosy Lubickiej. Czy istnieje możliwość wyłączenia sygnalizacji na skręcie w lewo,
dopuszczając wjazd do świateł przy torowisku – umożliwi to dodatkowo wjazd kilku aut
na skrzyżowanie (chodzi o wjazd ze strony Rubinkowa).
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radna S. Kowalska – poinformowała, że złożyła pytania dotyczące strefy płatnego parkowania
(zgodnie ze statutem pytania należy odczytywać na sesji).
2. Wnioski:
a) radny M. Jakubaszek – 8 wniosków,
b) radny M. Rzymyszkiewicz – 2 wnioski,
c) radny M. Cichowicz – 3 wnioski,
d) radna M. Olszta – Bloch – 2 wnioski,
e) radna D. Zając – 1 wniosek,
f) radny K. Wojtasik – 1 wniosek,
g) radna S. Kowalska – 1 wniosek.
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Łódzkiej i Zdrojowej w Toruniu –
DRUK NR 510 – I i II CZYTANIE.
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p. W. Cetkowski – przedstawił projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę
jego sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada
Miasta Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformował, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformował, że do projektu planu wpłynęły uwagi – zał. nr 2 do projektu uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 12.
I czytanie
Pytania:
p. M. Jakubaszek – zapytał, jaka jest funkcja dla terenu, na którym aktualnie jest tartak ?
p. W. Cetkowski – wskazał na zdjęciach, że został zrealizowany budynek jako samowola
budowlana i zgodnie z aktualnie obowiązującym planem z 2007 r. teren jest przeznaczony
pod zieleń leśną. Proponowany nowy plan utrzymuje funkcje zieleni leśnej. Były dyskusje na
etapie projektu planu, czy teren przeznaczyć pod usługi, jednak ze względów
komunikacyjnych, utrudnień dla jadących ul. Łódzką, nie zrobiono tego. Obecnie były już
takie sytuacje, że pojazdy zjeżdżające tamowały ruch wylotowy przy zjeździe w lewo.
W planie nie można takich sytuacji prowokować, żeby blokować ruch i należy utrzymać
funkcję leśną.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy dla obszaru dla którego jest ustanowiona funkcja leśna, nie
można prowadzić działalności gospodarczej w postaci sprzedaży drewna ?
p. W. Cetkowski – odpowiedział, że nadleśnictwa prowadzą taką działalność. Głównym
powodem utrzymania terenu pod funkcje leśne było to, że wprowadzenie funkcji usługowej
utrudniałoby ruch na ul. Łódzkiej. Jest to ulica klasy głównej, gdzie przepisy nakładają
ograniczoną ilość zjazdów, stąd nieruchomość jest źródłem potencjalnych utrudnień w ruchu.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy to jest budynek powyżej 35 m2 trwale związany z gruntem
czy samowola budowlana jak powiedział jeden z radnych ?
p. W. Cetkowski – odpowiedział, że o tyle to jest samowola budowlana, że funkcja jest
niezgodna z przeznaczeniem terenu. Teren jest przeznaczony pod funkcje leśne,
a użytkowanie terenu odbywa się w odmienny sposób.
p. M. Jakubaszek – przypomniał, że samowola budowlana dotyczy konkretnego budynku,
a nie prowadzonej działalności, stąd pytanie o samowolę budowlaną.
p. K. Szymczak – odpowiedział, że budynek taki wymaga zgłoszenia, a został zgłoszony
sprzeciw wydziału architektury.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy po nowelizacji ustawy wymagane jest zgłoszenie ?
p. K. Szymczak – odpowiedział, że nie, ale wymagał wtedy gdy budynek powstawał
w tamtym stanie prawnym.
Dyskusji nie było
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 510. Wynik głosowania: 16 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 574/17).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 4
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu – DRUK NR 692.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 13.
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy w myśl przepisów oświatowych to jest nowa jednostka ?
Jeśli to jest nowa jednostka, to nie ma nazwy patrona.
p. A. Łukaszewska – potwierdziła, że tak. Tu jest sytuacja związana z przekształcaniem.
Będzie to nowa szkoła podstawowa, jednak nie jest od początku tworzona, bo jest na bazie
dotychczasowego gimnazjum, stąd jest przekształcenie. Za zgodą rady pedagogicznej
pozostaje imię.
p. M. Czyżniewski – zapytał, czy to oznacza, że będą 2 szkoły podstawowe z tym samym
patronem ?
p. A. Łukaszewska – potwierdziła, że tak.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 692. Wynik głosowania: 17 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 575/17).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej
w Toruniu przy ul. Kociewskiej 24a i Polnej stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń
na nieruchomość położoną przy ul. Niesiołowskiego w Toruniu – DRUK NR 713.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 14.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy 360 zł/m2 gruntu na ul. Niesiołowskiego to realna wartość za
grunt w tamtej lokalizacji, bo to są grunty orne ?
p. W. Krawiec – przyznał, że grunty są użytkowane jako orne, ale w planie miejscowym są
przeznaczone jako usługi podstawowe. Obecnie jest jedna jednostka, gdzie jest Netto
i Intermarche. Grunty pod Intermarche zostały sprzedane 4 lata temu za ceną ponad 500
zł/m2. Te grunty w planie miejscowym są odrolnione, ale obecnie są wykorzystywane jako
użytki rolne.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 713. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 576/17).
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XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia
zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK NR 702 – I i II
CZYTANIE.
p. K. Kisielewski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 15.
I czytanie
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, co ma spowodować wykreślenie § 11, ponieważ stoiska będą
mogły być wystawione przed sklepami ?
p. K. Kisielewski – potwierdził, że tak, ale będą one likwidowane. Stoiska niezwiązane ze
sklepami stały cały sezon, kiedy handlu nie było. One nie wyglądały ciekawie, gdy były
zamknięte.
p. S. Kruszkowski – zapytał, czy przy podpisywaniu umów można określać sprzedawany
asortyment ? Chodzi o to, że są sprzedawane pamiątki niezwiązane z miastem.
p. A. Iżycka – wyjaśniła, że w zarządzeniu PMT nr 342/16 wymienione są artykuły, jakie
mogą być sprzedawane. Każdy przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie handlu
przedstawia listę sprzedawanych artykułów. 21 kwietnia br. została przeprowadzona kontrola,
czy asortyment na stoiskach jest zgodny z umową. Zaznaczyła, że kilka osób otrzymało
pouczenia. Kolejną formą jest kara finansowa, a następnie kara finansowa z wypowiedzeniem
umowy. Kontrolowane są stoiska na drogach wewnętrznych i publicznych. W każdym z tych
przypadków okazuje się, że są sprzedawane tzw. diabełki, czy „gluty” niezwiązane
z Toruniem.
p. S. Kruszkowski – zapytał, czy miasto ma wpływ na sprzedawany asortyment, żeby było
więcej oferowanych rzeczy związanych z miastem ?
p. A. Iżycka – przyznała, że na stoiskach na Rynku Staromiejskim jest okrojony dobór
asortymentu.
p. M. Jakubaszek – zapytał, na czym polega problem związany z uwagami obecnej na sali
sesji pani Ewy i dlaczego uwagi nie zostały uwzględnione ?
p. A. Iżycka – wyjaśniła, że aby zawrzeć umowę cywilno-prawną, to trzeba być posiadaczem
tytułu prawnego do lokalu w zespole staromiejskim. W tej przestrzeni było tak, że byli
przedsiębiorcy funkcjonujący cały rok oraz ci, którzy dostawiali stoiska na sezon. Obecnie
można funkcjonować na terenie dróg wewnętrznych, gdy jest się posiadaczem lokalu,
w którym prowadzi się czynną działalność polegającą np. na sprzedaży pamiątek.
Wspomniana pani była u prezydenta i została poinformowana o tym. Zasady zmieniły się od
1.01.br. i nie można być stroną w umowie, jeśli nie ma się lokalu w zespole staromiejskim.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy szukano złotego środka, aby pogodzić te interesy, bo to jest
konflikt ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że pani funkcjonuje na ul. Mostowej i Pod Krzywą Wieżą.
p. M. Jakubaszek – stwierdził, że to są gorsze lokalizacje.
p. A. Iżycka – zaznaczyła, że lepsze są zarezerwowane dla posiadaczy lokali. Jeśli byliby na
sali handlujący od 20 lat pamiątkami, to pewnie powiedzieliby, że doczekali się porządku.
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p. S. Kowalska – zapytała, czy ogródki zimowe będą mogły być przez cały rok ? Jak to ma
się do dwusezonowości parkowania ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że była mowa o drogach wewnętrznych, a ul. Łazienna nie jest
taką.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy na dziś funkcjonują stoiska osób, które nie mają prawa do
lokalu na starówce ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że w br. jeszcze tak.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – stwierdził, że niepotrzebnie wokół tej sprawy robi się tyle kontrowersji,
nie pozwalając na pracę i handel tym, którzy nie mają prawa do lokalu na starówce. Zapytał,
dlaczego miałby bronić interesów jednej grupy mającej lokale na starówce przeciwko drugiej
nie mającej lokali ? To BTCM wydaje pozwolenia i określa komu i gdzie pozwolić na
obwoźną sprzedaż, jakie pamiątki mogą być sprzedawane. Pani dyrektor podkreślała, że
robiona jest krzywda osobom mającym lokale na starówce. A nie robi się krzywdy tym,
którzy nie mają lokali ? Zaproponował poprawkę polegającą na wykreśleniu w pkt. 1 ppkt. b.
p. A. Iżycka – przyznała, że umowy są podpisywane w oparciu o zarządzenia PMT, które
były poprzedzone szerokimi konsultacjami z przedsiębiorcami i jeśli ma być ożywiane stare
miasto, to najpierw był RESTART, potem stworzono program działań społecznogospodarczych dla zespołu staromiejskiego. Przypomniała, że już ubiegłoroczne zmiany
uchwały polegały na tym, że obecnie na ul. Żeglarskiej i ul. Różanej nie ma całosezonowych
tzw. bud z pamiątkami, co spowodowało, że wzrosło zainteresowanie najmem lokali na
terenie starówki i to chodziło. Podała, że w ubr. były wynajęte 4 lokale pod handel
pamiątkami, a obecnie jest już 7. Wszystkie osoby, które poprzednio miały sezonowy handel
i płaciły za zajęcie pasa drogowego, obecnie zdecydowały się na lokal w kamienicy i przed
lokalem można wystawiać stoisko na czas działania sklepu, co jest estetyczne i korzystne, bo
pieniądze z wynajmu zostają w mieście.
p. J. Beszczyński – wyraził zrozumienie dla prowadzonej polityki na starówce. Zapowiedział,
że nie poprze poprawki, ale poprosił, aby spróbować promować toruńskich rzemieślników,
którzy promują Toruń. Poprosił, aby w czasie wzmożonego ruchu turystycznego było więcej
śmietników, bo wysypują się śmieci.
p. M. Jakubaszek – przyznał, że chciałby promować toruńskich kupców i handlowców, ale
wprost nie można stworzyć takiego zapisu, bo byłoby to niezgodne z prawem. Stwierdził, że
nie trzeba być właścicielem nieruchomości, bo można być najemcą. Tak naprawdę wystarczy
umowa użyczenia albo bycie najemcą, który płaci symboliczną złotówkę. Wartość
nieruchomości, która daje zarobek rośnie i wzbogaca właściciela. Pytanie, czy osoby chcące
prowadzić własny biznes nie będą pokrzywdzone, wydaje się aktualne.
p. L. Szuba – poprosił o 5 min. przerwy przed głosowaniem.
p. M. Olszta – Bloch – wskazała, że historyczne centrum miasta jest jeszcze bardziej
historyczne niż miasto i w związku z tym wymaga ono szczególnej opieki. Dzięki staraniom
BTCM-u widać, że centrum wychodzi z kryzysu. Ten kryzys wynikał z braku tożsamości
centrum, bo wydawało się, że turyści nadadzą tożsamość samym faktem bycia. Zapomniano
o mieszkańcach, a potem o przedsiębiorcach. Mieszkańców jest coraz mniej, ale
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przedsiębiorców jeszcze trochę zostało. Patrząc na stare miasto trzeba mieć jakiś plan, żeby
wszystkie starania i procesu rewitalizacji nie pogubić. Mimo wszystko pewne obostrzenia
wobec osób są potrzebne, żeby miasto zyskało swoich stałych całorocznych opiekunów.
p. A. Iżycka – podała przykład, że nie można organizować ogródków bez lokali, bo lokal bez
zaplecza jest lokalem, gdzie ktoś siedzi 8 h i nie może skorzystać z toalety i umyć rąk.
Podobnie jest z ogródkami, gdzie nie można komuś, kto płaci miesięcznie tysiące za najem
stawiać bike caffe. Zaznaczyła, że przed sklepami z pamiątkami nie można wystawiać komuś
konkurencji, która płaci 50 gr za metr. Podała przykłady slajdów pokazujące zmiany, jakie
zaszły na poszczególnych ulicach w zakresie ustawienia ogródków przy lokalach. Wszystkie
budki to są bariery architektoniczne. O tym mówili także przewodnicy. Takich budek nie ma
we Wrocławiu i Trójmieście. Zmiany to tworzenie przestrzeni bardziej przyjaznej dla
turystów i mieszkańców.
p. M. Frąckiewicz – zgodził się, że w wielu kwestiach trzeba przyznać rację pani dyrektor.
Przypomniał, że przed laty był podobny problem ze sprzedażą kwiatów. Trzeba było
uporządkować zarządzeniem formę sprzedaży kwiatów. Dlaczego nie pójść w kierunku
takim, żeby postawić warunki, jakim musi odpowiadać handel obwoźny na zewnątrz. Nie
byłoby problemem uporządkowanie tego w ten sposób, że stawiamy warunki, w jakich można
handlować i wtedy daje się pozwolenie. Trzeba pójść w takim kierunku, że broni się
mieszkańców miasta, żeby przestrzeń była coraz ładniejsza i dostępna, ale stworzyć
możliwości wszystkim, którzy będą chcieli to robić i będzie ich na to stać.
p. A. Iżycka – dodała, że przepisy mają na celu ochronę mieszkańców Torunia, ponieważ
wnioskodawcami o stoiska sezonowe nie są mieszkańcy Torunia. W większości są to osoby
prowadzące działalność gospodarczą poza Toruniem. Nieliczni są z Torunia.
p. M. Olszta – Bloch – ad vocem. Przyznała, że wnioskodawcami często nie są mieszkańcy
Torunia. Wyraziła zrozumienie co do obostrzeń dla tzw. handlu obwoźnego, ale sprzedaż
pamiątek to nie jest to samo, co sprzedaż kwiatów. Chodzi o to, żeby pamiątki toruńskie nie
były np. ciupagą czy łukiem. Kwiaty można sprowadzać z różnych źródeł. Pamiątki mają
mieć charakter lokalny odnoszący się do toruńskiego dziedzictwa.
p. M. Jakubaszek – wskazał, że została pokazana uporządkowana przestrzeń na ul. Różanej,
gdzie nie ma handlu różnościami, a taki handel jest na ul. Mostowej. Podał przykład ulicy
przy Bramie Floriańskiej w Krakowie, gdzie jest prowadzony handel w luźny sposób, gdzie są
powywieszane różne obrazy i antyki i to ma swój klimat. Taka przestrzeń powinna być
udostępniona.
p. A. Iżycka – zgodziła się z tym, dlatego punkt dotyczący handlu dziełami prowadzony
przez artystów jest pozostawiony w całości. Zaznaczyła, że do tego zostały wprowadzone
preferencyjne stawki i Pod Krzywą Wieżą każdy artysta może wystawiać się po 10 gr/m.
Dopowiedziała, że planowana jest likwidacja w obecnym kształcie handlu na ul. Mostowej.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jaka jest granica między sztuką a rękodziełem i kto dokonuje
oceny ?
p. A. Rakowicz – wyjaśnił, że koncepcja związana z uprządkowaniem przestrzeni
staromiejskiej to jest wynik uchwał. Mamy 2 mln turystów przy 6 tys. mieszkańców. Należało
zapewnić właściwą komunikację i zabezpieczyć turystów przed zagrożeniami. Zaznaczył, że
największym problemem były zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych. Przez ponad rok
pracowano, żeby ustalić właściwą odległość do ogródków od kamienic oraz zabezpieczyć
możliwość korzystania osobom z ogródków z elementów sanitarnych. Osoby nie mające
sklepów, nie mogą korzystać z elementów sanitarnych. Ci ludzie nie siedzieli przez 12 godzin
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na stoiskach, a wynajmowali ludzi w urągających warunkach pracy. To jest istotny element,
bo nie twórca, a pracownik siedział w sklepiku.
Zwrócił uwagę, że kolejnym elementem był fakt, że większość turystów gromadziła się na
płycie starego rynku. Ulica św. Ducha z racji największej liczby galerii miała być wiodącą
i prowadzić turystów do Krzywej Wieży, Bulwaru, Bramy Klasztornej. Generalnie chodziło o
to, żeby turyści mogli znaleźć ofertę w całej przestrzeni starego miasta.
Zaznaczył, że zaproszenie artystów było problemem, bo mieli oni niedobre sąsiedztwo. To
była współczesna forma łóżka polowego. Stragan to jest sprzedaż z takiego łóżka, gdzie
sprzedaje się wszystko, co się chce. Żaden artysta nie chciał przyjąć zaproszenia, żeby
w takim sąsiedztwie sprzedawać, stąd zaproszenie do przestrzeni Pod Krzywą Wieżą. Chcąc
osiągnąć wspomniany klimat trzeba podjąć decyzje, bo trudno zaprosić artystę do
przedstawienia swoich dzieł w sąsiedztwie gipsowego Kopernika.
p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał, jak projekt zaopiniowała rada społeczna do spraw rozwoju
społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że na posiedzeniu 5.04.br. rada zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie projekt uchwały.
p. M. Cichowicz – pochwalił to, co dzieje się w mieście. To jest ruch w bardzo dobrą stronę.
Wyraził zadowolenie, że urzędnik mówi, że skora są ławki, to ludzie chcą na nich usiąść.
Istotną rzeczą jest to, że próba zmiany naraża pewne interesy. Przewodniczący
M. Frąckiewicz i inni wskazywali problem twórców, którzy mogliby pokazywać swoją
twórczość, mogliby działać nie tylko na preferencyjnych zasadach, ale dobrze byłoby
zaproponować im najlepsze miejsce, które będzie najlepiej dostępne dla turystów do ich
oferty. Gdyby chciano wprowadzić takie rozwiązanie to w oparciu o informację turystyczną
można byłoby zrobić jakieś zaplecze dla sprzedaży dzieł, ale wykluczyć z niego wymieniane
wcześniej łuki itp. Doceniając pracę dyr. Iżyckiej, K. Kisielewskiego i prezydenta trzeba
tworzyć lepsze rozwiązania.
p. A. Rakowicz – wyjaśnił, że nie jest tworzona nadzwyczajna rzecz, bo pozostawiany nadal
handel dziełami sztuki na terenie zespołu staromiejskiego. Problem jest w tym, że osoby
zabiegające o to nie są twórcami i nie należą do żadnego związku. Nazwali się twórcami,
żeby mieć stoisko.
p. M. Jakubaszek – stwierdził, że o artyzmie nie decyduje wykształcenie. Przypomniał
Nikifora – twórcę z podstawowym wykształceniem, którego prace są cenione na całym
świecie. Poprosił o wyjaśnienie, co stanie się z takimi osobami jak pani Ewa, gdzie i w jakiej
formie będą mogły prowadzić działalność. Czy miejsce, gdzie będą sprzedawały pamiątki,
będzie uczęszczane przez turystów i czy te osoby będą mogły zarabiać ?
p. A. Iżycka – odpowiedziała, że ul. Pod Krzywą Wieżą to miejsce odwiedzane przez
każdego turystę. To jest miejsce, od którego przewodnicy zaczynają zwiedzanie.
Przypomniała, że wspomniana pani Ewa ma tam swoje stoisko w br. Dziwi fakt, że jedna
osoba powoduje zamieszanie wokół tego tematu, gdzie 20 przedsiębiorców prowadzących
taką działalność postulowało przyjęcie takich przepisów.
p. M. Jakubaszek – zaznaczył, że każda osoba jest ważna.
p. K. Wojtasik – wskazał, że Bramę Floriańską tworzą sami studenci, absolwenci, a my na
siłę próbujemy zmusić ich, żeby wystawiali swoje prace. W Krakowie jest ASP, a w Toruniu
jest wydział. Wykładowcy wiele razy mówili, że to są studenci, a nie artyści, którzy chcą
tworzyć. Trudno będzie powielić wzór z Krakowa, natomiast wrzucanie Pod Krzywą Wieżę
osób, które jednak coś tworzą, jest odbieraniem im możliwości dorobienia lub utrzymania się.
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p. M. Cichowicz – zaznaczył, że jego żona jest artystką-plastykiem po toruńskim WSP
i realizuje wiele prac malarskich, które swego czasu wygrywały konkursy i nie można
założyć, że to są tylko studenci.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 5 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
Po przerwie.
p. M. Jakubaszek – wyraził wątpliwości, czy to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce, ale
klub radnych PiS będzie głosował „za” i przyglądał się funkcjonującym rozwiązaniom. Pani
dyrektor nie potrzebnie osobiście odbiera uwagi i komentarze radnych, bo przecież na sesjach
radni powinni zastanawiać się i otwarcie mówić o tym, co jest najlepsze dla mieszkańców.
p. M. Frąckiewicz – wycofał poprawkę.
p. M. Olszta – Bloch – poprosiła, żeby wyobrazić sobie księgarnię, która walczy
z sieciówkami i nagle ktoś wystawia się przed nią z książkami i sprzedaje książki.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 702. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 577/17).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla
Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022” – DRUK NR 701.
p. T. Wierzba – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiOŚ– zał. nr 16.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy rada miasta może wprowadzać jakieś zmiany do programu,
skoro przyjęła go już rada powiatu ?
p. T. Wierzba – odpowiedział, że radni mają prawo do poprawek i wtedy trzeba byłoby
wycofać program uchwalony przez radę powiatu toruńskiego i od nowa procedować.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – złożył poprawkę do projektu uchwały następującej treści:
w rozdziale III Realizacja i monitorowanie Programu dopisać zdanie:
„Ocena wstępna i określenie wskaźników bazowych nastąpi do końca roku 2017"
w rozdziale IV. Harmonogram realizacji poszczególnych działań w obszarach (I)
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych. - w zadaniach dla celów 4,5 i 6 - dodać zapis: „8)
Monitorowanie stosowania przepisów wynikających z art 18 ust. l Ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
oraz „9) Przedstawienie zintegrowanego planu działań operacyjnych w zakresie zapobiegania
przestępczości na terenie zespołu staromiejskiego do końca czerwca 2017 r.
w rozdziale w rozdziale IV. Harmonogram realizacji poszczególnych działań w obszarach.
2. Bezpieczeństwo w komunikacji lądowej - w zadaniach dla celu 15 tj. 6) Przeciwdziałanie
agresji wśród uczestników ruchu drogowego"
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w rozdziale w rozdziale IV. Harmonogram realizacji poszczególnych działań w obszarach.
4. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - w zadaniach celu 201. 2) Analiza i wsparcie poprzez
instalację czujników (dymu, czadu) we wskazanych budynkach.
w rozdziale w rozdziale IV. Harmonogram realizacji poszczególnych działań w obszarach.
5. Bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne oraz weterynaryjne - w zadaniach celu 26 –
5) Analiza i spełniania wymogów art. 18 ust. 10 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
p. M. Frąckiewicz – zauważył, że przedmówca przedstawił szczegółowe rozwiązania. Zanim
poprawki zostaną poddane pod głosowania dobrze byłoby usłyszeć opinię dyrektora,
prezydenta, na ile to są poprawki realne i możliwe do realizacji.
p. T. Wierzba – odpowiedział, że to są dość szczegółowe propozycje, a w programie
uwzględniono to w sposób hasłowy. Czujki dymu są zawarte w programie, ale nie jest to
szczegółowo opisane. Podczas posiedzenia komisji przewodniczący mogą zaproponować
przedstawienie zasad monitorowania programu do końca 2017 r. Pozostałe propozycje to
szczegółowe sprawy, które odnoszą się do przepisów szczegółowych i gdyby się do tego
odnosić, to program wyglądałby inaczej. Nie pisano szczegółowych programów, że jest
zachwiane bezpieczeństwo rowerzystów, bo to jest ujęte hasłowo.
p. D. Tuszyńska – wypowiedź poza mikrofonem.
p. M. Krużewski – zwrócił uwagę, że to jest ważny program, że monitorowanie programu
jest istotne, bo rada miasta otrzymuje informacje od przedstawicieli służb i sprawozdania,
może zadawać pytania, ale nie ma dyskusji na temat rozwiązań. Ten program jest przestrzenią
do koordynacji działań wszystkich służb w mieście. Poinformował, że wycofuje poprawki
i skieruje je do komisji.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 701. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 578/17).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Casino sp. z o.
o. w Warszawie dotyczącego lokalizacji kasyna gry – DRUK NR 707.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy we wniosku jest wyjaśnienie, dlaczego spółka już teraz
chce opinię ?
p. M. Czyżniewski – odpowiedział, że nie.
p. M. Jakubaszek – zapytał, jaki cel przyświeca wnioskodawcy, bo może chce on kupić
jakąś nieruchomość, żeby mieć przekonanie w przyszłości o właściwości lokalizacji ?
p. M. Czyżniewski – odpowiedział, że to jest pytanie do wnioskodawcy.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 707. Wynik głosowania: 19 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 579/17).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 kwietnia
2017r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Dyrektora
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Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia – DRUK NR 725 – II
CZYTANIE.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 725. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 580/17).
XXVII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu
okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK NR 715.
XXVIII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie założenia Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli wchodzącego w skład CKU w Toruniu – DRUK NR 716.
XXIX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie ustalenia dla dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie
1 m2 pasa drogowego w mieście Toruniu – DRUK NR 717.
XXX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
w Toruniu – DRUK NR 718.
XX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na
terenie miasta Torunia – DRUK NR 719.
XX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Toruń” – DRUK NR 720.
XX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso – DRUK NR 721.
XX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów
kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych – DRUK NR 722.
XX. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest GMT oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów – DRUK
NR 723.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekty obwieszczeń.
GŁOSOWANIE:
Obwieszczenie według druku nr 715. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 49/17).
Obwieszczenie według druku nr 716. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 50/17).
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Obwieszczenie według druku nr 717. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 51/17).
Obwieszczenie według druku nr 718. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 52/17).
Obwieszczenie według druku nr 719. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 53/17).
Obwieszczenie według druku nr 720. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 54/17).
Obwieszczenie według druku nr 721. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 55/17).
Obwieszczenie według druku nr 722. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 56/17).
Obwieszczenie według druku nr 723. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 57/17).
XXXII. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XXIII. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXXVII sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
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