Protokół z XXXVIII sesji
Rady Miasta Torunia
z 18 maja 2017 roku
XXXVIII sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 18 maja 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXXVIII sesję Rady Miasta Torunia. Powitał posłów na Sejm
RP I. Michałek i A. Myrchę, zastępcę komendanta miejskiego Policji – K. Lewandowskiego,
prezes ZNP o. Toruń – U. Polak radnego sejmiku wojewódzkiego P. Przybylskiego. Powitał
prezydenta z zastępcami, skarbnika, dyrektorów wydziałów, radnych oraz wszystkich gości.
Poinformował, że nieobecność na sesji zgłosili radni P. Gulewski, L. Szuba i J. Gołębiewski.
II. Przyjęcie protokołu z 37. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Prezydent Miasta Torunia przekazał Radzie Miasta Torunia następujące dokumenty:
- ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 wraz z rekomendacjami;
- sprawozdanie za 2016 rok z realizacji uchwał regulujących zasady bezprzetargowej
sprzedaży na rzecz najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta
Toruń.
Powyższe dokumenty otrzymaliście Państwo Radni drogą elektroniczną.
2. Informuję Państwa Radnych, że do Prezydenta Miasta Torunia wpłynęła kolejna opinia
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
dotycząca zmiany nazwy ul. Wincentego Pstrowskiego w konsekwencji obowiązywania
ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Powyższa opinia Instytutu Pamięci Narodowej omawiana była na posiedzeniu Komisji
Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury i Promocji Rady Miasta Torunia, właściwej ds.
nazewnictwa ulic. Na spotkaniu w dniu 15 maja br. Komisja sformułowała wniosek, aby
Kluby Radnych przedstawiły propozycję nowej nazwy dla aktualnej ulicy Wincentego
Pstrowskiego. Proszę Państwa Radnych o przedstawienie takich propozycji do 16 czerwca br.
Jednocześnie przypominam Państwu, że przedmiotem przeprowadzonych w 2015 roku
konsultacji z mieszkańcami była zamiana nazwy ul. Wincentego Pstrowskiego na generała
Gustawa Orlicza-Dreszera. Nazwa taka została zaproponowana przez Stowarzyszenie
„Stawki”, propozycja ta zastała pozytywnie zaopiniowana przez Towarzystwo Miłośników
Torunia. Dotąd opinie ToMiTo były zawsze kluczowe przy podejmowaniu przez Radę Miasta
Torunia uchwał dotyczących nazw ulic, placów, skwerów lub rond. Ponadto rozwiązanie
takie nawiązuje do istniejącego w tym rejonie nazewnictwa, bowiem w sąsiedztwie znajdują
się ulice gen. Józefa Hallera i gen. Karola Kniaziewicza.
Pragnę ponownie przypomnieć Państwu Radnym, że decyzje w tych sprawach, zgodnie
z cytowaną ustawą, Rada Miasta Torunia powinna podjąć do 2 września 2017 roku, zatem
właściwe projekty uchwał powinny zostać przedstawione najpóźniej podczas 40. sesji Rady
Miasta zaplanowanej na 20 lipca 2017r.
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Pismo z Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną.
3. Pragnę Państwa Radnych poinformować, że 10 maja br. do Przewodniczącego Rady
wpłynęła skarga na Radnego Karola Marię Wojtasika. Konwent Seniorów Rady Miasta
Torunia rozpatrzy tę sprawę na swoim dzisiejszym posiedzeniu.
4. Wczoraj, tj. 17 maja br. do Rady Miasta Torunia został doręczony odpis prawomocnego
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy stwierdzający nieważność
§ 2 uchwały nr 281/03 Rady Miasta Torunia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego
parkowania w mieście Toruniu.
5. Informuję, że w piątek 19 maja br. o godzinie 16.15 nastąpi uroczyste nadanie nazwy
„rondo dr. Tadeusza Ładniaka” na skrzyżowaniu ulic: Polnej, Traktorowej i Fortecznej.
Stosowną uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Torunia podjęła na ostatniej sesji 27 kwietnia
br.
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:
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 18.05.2017 r.
1. Dziś, 18 maja o godz. 10.30 w Dworze Artusa rozpoczyna się 4. Kongres Azjatycki.
Tegoroczna edycja pod hasłem Jak Jedwabny Szlak Zmienia Świat potrwa dwa dni.
O godz. 17:45 koszykarze Polskiego Cukru Toruń podejmują Energę Czarni Słupsk
w pierwszym meczu o półfinał.
Także dziś rozpoczynają się trzydniowe Juwenalia. Klucze do miasta zostaną przekazane
studentom o godz. 20:45
2. Jutro, w piątek 19 maja w parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu odbędzie się 11
edycja Biegu św. Jana Pawła II, w którym udział weźmie około 1500 dzieci. Początek
imprezy o godz. 11.00, dekoracje zwycięzców i wręczenie pucharów zaplanowano na godz.
12.30.
O godz. 11.00 zaplanowano uroczyste otwarcie parku obok siedziby Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy ul. Fredry 8.
O godz. 16.15 rozpocznie się uroczystość, podczas której rondo u zbiegu ulic Polnej,
Traktorowej i Fortecznej otrzyma nazwę „ronda doktora Tadeusza Ładniaka”.
3. W najbliższą sobotę 20 maja o godz. 9.30 w Centrum Nauki Młyn Wiedzy nastąpi otwarcie
międzynarodowej konferencji dot. eksploracji przestrzeni kosmicznej.
Także w sobotę 25-lecie funkcjonowania świętuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej. Początek uroczystości w CKK Jordanki o godz. 12.00.
O godz. 13.50 na basenie Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, przy ul. Św. Józefa,
odbędzie się otwarcie 8. Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Masters „O błękitną wstęgę
Wisły”.
Na dwudniowa imprezę w randze Pucharu Polski przyjazd planuje ponad 300 zawodników
z kraju i z zagranicy.
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O godzinie 17:45 Polski Cukier Toruń ponownie zmierzy się z drużyną Energi Czarni Słupsk
w drugim meczu fazy play off o półfinał.
O godz. 19:00 koncertem w Katedrze śś Janów rozpocznie się 32. Świętojański Festiwal
Organowy.
Również w tą sobotę odbędą się festyny osiedlowe na Rudaku i Chełmińskim Przedmieściu.
4. W czwartek 25 maja o godz. 19.00 w CKK Jordanki 8. Festiwal Piosenki i Ballady
Filmowej, zainauguruje Teatr Syrena spektaklem muzycznym „Kariera Nikodema Dyzmy”.
5. W piątek 26 maja rozpoczyna się trzydniowy, jubileuszowy 10 Ogólnopolski Zlot
Samochodów Mercedes – Benz. Zaplanowano wystawy samochodów oraz rajd turystyczny.
O godzinie 19.00 na scenie plenerowej przy CKK Jordanki odbędzie się koncert Prezydencki
z okazji Dnia Matki. Zaśpiewa trio Singin’Birds.
6. W sobotę 27 maja o godz. 10:50 w hali sportowej Uniwersyteckiego Centrum Sportowego
zainaugurowane zostaną Mistrzostwa Polski Seniorów w szermierce. W zawodach udział
weźmie ok. 140 zawodników
27 maja przypada także dzień samorządowca. Okolicznościowe spotkanie odbędzie się
w centrum targowym PARK o godz. 17.00.
O godz. 20.30 w CKK Jordanki rozpocznie się koncert galowy wieńczący Festiwal Piosenki
i Ballady Filmowej. Znanym postaciom sceny teatralnej i filmowej towarzyszyć będzie TOS
pod batutą Krzesimira Dębskiego.
7. W niedzielę 28 maja, od godz. 16.00 na ulicach Starówki już po raz trzeci odbędą się
Mistrzostwa Polski dla Kobiet „Tour de Fitness 2017” o puchar Prezydenta Miasta Torunia.
W wyścigu kolarskim zapowiedziało udział około 100 najszybszych w Polsce zawodniczek.
Start i meta zlokalizowana będzie obok Dworu Artusa.
W tym samym czasie, o godz. 16.00 na toruńskiej Motoarenie drużyna Get Well Toruń
podejmie drużynę ROW Rybnik.
8. W środę 31 maja przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji w godz. 10.00-15.00
na Starówce uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, odbędzie się także szereg wydarzeń
i akcji profilaktycznych.
9. W czwartek 1 czerwca rozpoczyna się w naszym mieście 8. Turniej siatkówki plażowej
Plaża Gotyku Toruń 2017, który potrwa aż do 11 czerwca. Po raz pierwszy od 8 lat wszystkie
rozgrywki będą odbywać się w obrębie Starego Miasta w Toruniu. Dzięki współpracy z TVP
Sport impreza będzie transmitowana na żywo.
10. W piątek, 2 czerwca o godz. 19.00 na terenie Przystani Toruń, nastąpi uroczyste otwarcie
52 Długodystansowych Regat na Wiśle. Udział weźmie około 200 uczestników. Trasa regat
poprowadzi przez Włocławek, Toruń, Solec Kujawski, Bydgoszcz i Brdy Ujście.
O godz. 21.30 inauguracja nowej aranżacji multimedialnej na fontannie Cosmopolis z muzyką
z Gry Wiedźmin 3 Dziki Gon.
11. W sobotę, 3 czerwca od godz. 9.00 już po raz 23. w Parku Miejskim na Bydgoskim
Przedmieściu odbędzie się rodzinny festyn z okazji dnia dziecka – Michayland.
12. W niedzielę 4 czerwca o godz. 11.00 w Ratuszu staromiejskim wręczone zostaną Nagrody
Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego.
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13. W poniedziałek 5 czerwca we Włocławku odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, połączona z nadaniem naszemu województwu
patrona Jana Pawła II.
14. W środę 7 czerwca o godz. 10.00 w Dworze Artusa rozpoczyna się konferencja
„Finansowanie inwestycji mieszkaniowych przez grupę BGK”, współorganizowana przez
Miasto Toruń i Grupę BGK.
15. W piątek 9 czerwca rozpoczyna się Jarmark Katarzyński. Stoiska, czynne w godz. 10.0018.00, zlokalizowane będą przy ul. Różanej, Rynku Staromiejskim, na placu Rapackiego
i pod Łukiem Cezara. Jarmark potrwa do 25 czerwca.
16. W sobotę 10 czerwca o godzinie 14.00 na terenie osiedla JAR rozpocznie się festyn
w parafii św. Andrzeja Apostoła.
O godz. 22.00 z parkingu przed Centrum Handlowym Atrium Copernicus rusza Nocna Dycha
Kopernikańska, czyli bieg na 10 kilometrów ulicami miasta. Zakończenie biegu połączone
z dekoracją zwycięzców i losowaniem nagród zaplanowano na godz. 23:15 na Stadionie
Miejskim.
17. W dniach 17-18 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa i Puchar Polski we wspinaczce
sportowej. Zawody odbędą się w hali bocznej przy ul. Bema, na jednej
z najnowocześniejszych ścianek wspinaczkowych w Polsce.
18. W niedzielę 18 czerwca na toruńskiej Motoarenie drużyna Get Well Toruń zmierzy się
z zawodnikami Falubazu Zielona Góra.
O godz. 20.00 inauguracja tegorocznego cyklu Koncertów Pod Gwiazdami. W CKK Jordanki
wystąpi Susan Vega.
Tego samego dnia na Błoniach Nadwiślańskich odbędzie się 4 edycja Festiwalu Kolorów.
19. W środę 21 czerwca o godz. 17.00 wręczenie nagród Prezydenta Miasta Torunia.
Inwestycje miejskie
1. Trwają prace budowlane przy rozbudowie pawilonu warsztatów Zespołu Szkół
Samochodowych oraz przebudowa i remont basenu ZSMEiE, DPS-u przy Szosie
Chełmińskiej, rozbudowa PM nr 15 przy ul. Bażyńskich, przebudowa budynku przy
ul. Buszczyńskich na potrzeby przedszkola miejskiego.
2. Trwa przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku ul. Lipnowska – Zdrojowa,
kolejnych odcinków dróg na osiedlu JAR, przebudowa infrastruktury na ul. Szosa
Chełmińska od trasy średnicowej do ul. Polnej i przebudowa ul. Polnej od Szosy
Chełmińskiej do fortu VII.
V. Przyjęcie porządku obrad: porządek pozostał bez zmian.
VI. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów
społecznych dla miasta Torunia na lata 2014-2020”.
p. J. Bochenek – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytanie wygłoszone poza mikrofonem.
p. J. Bochenek – odpowiedział, że spółdzielnia socjalna jest tworzona przy schronisku dla
bezdomnych mężczyzn, bo to jest spółdzielnia osób fizycznych, czyli utworzona przez osoby
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bezdomne. To jest jedyna i pierwsza taka spółdzielnia w Polsce, którą tworzą osoby
bezdomne. Ta spółdzielnia przygotowuje się do utworzenia sklepu na starówce, gdzie będzie
sprzedawane rękodzieło osób starszych, która pracują w warsztatach w ramach zajęć
terapeutycznych np. w dziennym DPS-ie, klubach seniora. Te osoby poczują, że ich praca to
nie jest tylko rehabilitacja. Dzięki temu osoby bezdomne zaczną pracować. Druga sprawa to
będzie świadczenie drobnych usług remontowych. Jest też pomysł, aby bezdomni mogli
uprawiać choinki na święta, chryzantemy itp., co pozwoli na zarobienia na spółdzielnię.
VII. Przedstawienie informacji na temat stanu pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację projektów w ramach nowego okresu programowania na lata 2014-2020.
p. M. Lewandowska – Robak – przedstawił sprawozdanie z prezentacją multimedialną.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał o modernizację linii kolejowej Toruń Główny – Wschodni
o wartości 300 mln zł. Czy to zawiera remont mostu kolejowego?
p. M. Lewandowska – Robak – potwierdziła, że tak. Planowany zakres działania to
infrastruktura między dworcami, budowa 2 toru pod pl. Pokoju Toruńskiego, budowa zespołu
wiaduktów na ul. Równinnej, modernizacja mostu kolejowego, budowa przystanków Garbaty
Mostek, Podgórz i Kluczyki.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy wydział monitoruje poziom dofinansowania w innych
miastach ?
p. M. Lewandowska – Robak – odpowiedziała, że tak, ale nie można porównywać sobie rok
do roku. We wszystkich przypadkach Toruń stara się o maksymalny poziom dofinansowania.
Jeśli jest 85% kosztów kwalifikowanych do obiektów zabytkowych, to miasto występuje o to.
p. M. Jakubaszek – zapytał o kwoty dofinansowania w porównaniu do podobnych miast
oraz miast z województwa ?
p. M. Lewandowska – Robak – odpowiedziała, że porównuje się, ale nie można podać
danych za 2017 r. Jest specjalny system, w którym sprawdzane są podpisywane umowy
i w perspektywie 2007-13 było to monitorowane. Obecna perspektywa dopiero rozkręca się.
p. W. Klabun – zapytał, czy w ramach projektu BiT City jest brane pod uwagę wypożyczenie
dodatkowego taboru kolejowego ? Czy jest infrastruktura towarzysząca przy Garbatym
Mostku i parku na ul. Poznańskiej ?
p. M. Lewandowska – Robak – odpowiedziała, że obecnie najistotniejsze jest zgłoszenie
projektu i zachęcenie PKP PLK do tego kroku, bo to jest po ich stronie. Przyznała, że nie ma
informacji o taborze.
p. W. Klabun – zapytał, kto odpowiada za to z ramienia UMT ?
p. M. Lewandowska – Robak – odpowiedziała, że Wydział Gospodarki Komunalnej.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych – DRUK NR 703 – I i II CZYTANIE.
p. Z. Fiderewicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 1.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 703. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 581/17).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz pokrycia straty netto za 2016 rok Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im.
M. Kopernika – DRUK NR 709.
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2016 rok Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. J. Popiełuszki – DRUK NR
710.
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2016 rok Miejskiej Przychodni Specjalistycznej – DRUK NR 711.
Opinie:
KB – zał. nr 2, 4, 6.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 3, 5, 7.
p. A. Przybysz – przedstawił projekty uchwał.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał o robota operacyjnego Da Vinci w szpitalu miejskim.
W sprawozdaniu jest napisane, że robot został wzięty w leasing. Czy to jest jednorazowa
opłata leasingowa za korzystanie z robota, czy to jest rozłożone na lata, czy opłata
w sprawozdaniu dotyczy całości okresu ?
p. A. Przybysz – odpowiedział, że leasing jest spłacany w ratach i jest na 2 lata.
p. M. Krużewski – zapytał o wykorzystanie tego robota w szpitalu.
p. A. Przybysz – odpowiedział, że został on wzięty w leasing w ramach projektu badawczego
finansowanego z Komitetu Badań Naukowych. Do czasu zakończenia pracy naukowej nie
może być wykorzystywany do celów leczniczych. Zabiegi są wykonywane tylko w ramach
projektu, a po skończeniu projektu będzie własnością szpitala i będzie wykorzystywany
w świadczeniu usług dla chorych.
p. M. Krużewski – zapytał, czy pacjenci trafiający do szpitala są badani w ramach procesu
badawczego ?
p. A. Przybysz – odpowiedział, że nie. Robot robi to samo, co urolodzy i chirurdzy, ale on
zapewnia większa precyzję. Jeśli trzeba wyciąć coś, gdzie można uszkodzić nery, to chirurg
wykonuje to „na oko”, natomiast przy pomocy robota można komputerowo zaprogramować
cięcie. To daje precyzję zabiegów. W tym programie badawczym szpital jest jednym
z elementów konsorcjum. Podał przykład funkcjonowania zasad programu badawczego na
zasadzie zabiegu operacji moczowodów i raka pęcherza moczowego, gdzie stosuje się
wstawki. Wskazał, że metody zastosowane w tych zabiegach mogą być dopuszczone do
powszechnego używania po zaakceptowaniu. Obecnie u pewnej grupy stosuje się zabiegi
w postaci wstawek. Pacjenci są informowani o tym i wyrażają zgodę na zastosowanie tej
metody.
p. M. Krużewski – zapytał, kiedy zakończy się projekt ?
p. A. Przybysz – odpowiedział, że trudno powiedzieć, bo był zaplanowany na 5 lat, ale to
zależy od kolejnych etapów, bo na każdym z nich trzeba uzyskać pozytywny wynik.
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p. M. Krużewski – zapytał, czy robot jest elementem programu badawczego dla konkretnej
metody ?
p. A. Przybysz – potwierdził, że tak i jest finansowany z grantu Komitetu Badań Naukowych.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że MPS wprawdzie wykazuje księgową stratę, ale nie jest to
związane z potrzebą pokrywania straty przez miasto, bo strata jest pokrywana przez placówkę
do wysokości amortyzacji.
Wyraził zaniepokojenie sytuacją szpitala w kontekście planowanej specjalistki. Obecnie MPS
funkcjonuje tak, jak wszystkie inne placówki zdrowia. Z posiadanej wiedzy wynika, że
specjalistka będzie musiała startować w konkursach. Na ile to będzie zapewniało właściwe
funkcjonowanie poszczególnych dziedzin medycyny, to nie wiadomo. Niepokojące jest to, że
to działanie może zrodzić pomysł, który już był w Toruniu i został odrzucony, żeby MPS
połączyć ze szpitalem. To będzie niepełny twór, bo szpital może prowadzić w przychodni
gabinety, które są odpowiednikami oddziałów, natomiast pozostałe gabinety nie mogłyby być
prowadzone przez szpital miejski i część przychodni musiałaby startować w konkursach.
Poprosił prezydenta, aby rada otrzymywała informacje, gdy pojawią się nowe fakty odnośnie
finansowania zdrowia.
p. M. Krużewski – wskazał, że w uzasadnieniu do sprawozdania ze szpitala miejskiego jest
napisane, że jest brak gwarancji na długofalową stabilność finansową placówki, pomimo
różnych działań. Biorąc pod uwagę, że buduje się nowy szpitala wojewódzki, który za 2-3 lata
będzie potężną placówką, to być może dziś już trzeba rozpocząć debatę na temat
strategicznych kierunków działania dla szpitala miejskiego w powiązaniu z innymi
placówkami, które zajmują się opieką nad chorymi na Alzheimera, osobami starszymi itp.
Zaapelował, żeby zastanowić się, co dalej ze szpitalem, bo ma on doskonałe osiągnięcia
w zakresie urologii i hematologii. Ma być budowane centrum przeszczepów, są duże
osiągnięcia w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych. Pojawiają się nowe zadania
badawczo-rozwojowe, stąd pytania o robota Da Vinci i zespoły badawcze w zakresie rozwoju
innych specjalizacji. Ten konglomerat powinien być omówiony w zakresie specjalistów,
lekarzy i pacjentów, żeby mieć jasną drogę, jak miasto chce mieć opracowane usługi dla
swoich obywateli.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 709. Wynik głosowania: 18 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 582/17).
Uchwała według druku nr 710. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 583/17).
Uchwała według druku nr 711. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 583/17).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 40 C
w Toruniu, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 704.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 8.
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KPSiZ oraz KiP – zał. nr 9.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 704 z autopoprawką. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 585/17).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania w roku
2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń
– DRUK NR 728.
p. Z. Fiderewicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 9.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 728. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 586/17).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Torunia przeprowadzenia kontroli
– DRUK NR 714.
p. M. Jakubaszek – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 714. Wynik głosowania: 19 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 587/17).
XV. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
p. M. Czyżniewski – przypominam, że zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia
zasady zgłaszania interpelacji, zapytań i wniosków są następujące:
- interpelacja składana jest na piśmie i elektronicznie przewodniczącemu rady przed sesją.
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych przedmiotem interpelacji, może być wygłoszona
na sesji;
- zapytanie jest składane ustnie na sesji. Czas wystąpienia nie może przekroczyć dwóch
minut;
- wnioski radni składają na piśmie i elektronicznie do prezydenta lub przewodniczącego
według właściwości i kompetencji.
Zapytania:
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radny M. Cichowicz – w związku z informacjami, które pojawiły się w mediach
o problemach z nasadzeniami zastępczymi realizowanymi w związku z wycinką drzew pod
rozbudowę szpitala zapytał:
•

co jest problemem w realizacji nasadzeń w Parku Tysiąclecia?

•

jaki jest poziom realizacji tych nasadzeń?

•

czy ulica Andersa od Armii Ludowej do Łódzkiej zostanie uwzględniona jako
lokalizacja takich nasadzeń?

•

jakie założenia mają być zrealizowane w ramach tych nasadzeń?

Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny W. Klabun – zapytał, czy w ramach wyznaczonych na terenie miasta obszarów
pielęgnacji zieleni, za które odpowiadają firmy wybrane przez UMT w przetargu ofertowym,
są wyznaczone priorytety obsługi ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
2. Wnioski:
a) radny M. Rzymyszkiewicz – 6 wniosków,
b) radny W. Klabun – 3 wnioski,
c) radny M. Cichowicz – 3 wnioski,
d) radny M. Krużewski – 1 wniosek.
XVI. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XVII. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXXVIII sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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