Protokół z XXXIX sesji
Rady Miasta Torunia
z 22 czerwca 2017 roku
XXXIX sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 22 czerwca 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył XXXIX sesję Rady Miasta Torunia. Powitał radnego sejmiku
wojewódzkiego P. Przybylskiego. Powitał prezydenta z zastępcami, skarbnika, dyrektorów
wydziałów, radnych oraz wszystkich gości.
II. Przyjęcie protokołu z 38. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. 1. Prezydent Miasta Torunia przekazał Radzie Miasta Torunia:
- raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015,
- sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia za rok 2016,
- informację o przebiegu wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016,
- informację dotyczącą stanu realizacji uchwał podjętych na sesjach w I kwartale bieżącego
roku.
Powyższe dokumenty otrzymaliście Państwo Radni drogą elektroniczną.
Ponadto do Urzędu Miasta Torunia i Rady Miasta Torunia wpłynęły następujące dokumenty:
2. 17 maja br. - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały nr 834/01 Rady
Miasta Torunia z 13 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla „Kaszczorek” w Torunia, będącego zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.
3. 5 czerwca br. - dwa tożsame wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zakresie uchwały
nr 538/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie
stacji paliw zlokalizowanych na obszarze miasta Torunia stałego zakazu sprzedaży,
podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży. Pierwszym podmiotem kierującym wezwanie jest firma BP Spółka Europejska
Oddział w Polsce, natomiast drugim osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod
nazwą BP Sevice Center.
4. 12 czerwca - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przypominające o zbliżającym się
terminie wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej. Przypominam Państwu Radnym, że do Prezydenta Miasta
Torunia wpłynęły opinie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu dotyczące zmiany nazw ulic Armii Ludowej oraz Wincentego
Pstrowskiego. W konsekwencji Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Kultury
i Promocji Rady Miasta Torunia, właściwa ds. nazewnictwa ulic, na posiedzeniu w dniu
19 czerwca br. podjęła inicjatywę uchwałodawczą w tej sprawie i zaproponuje Radzie Miasta
zamianę nazw ulicy: Armii Ludowej na generała Tadeusza Rozwadowskiego natomiast ulicy
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Wincentego Pstrowskiego na generała Gustawa Orlicza-Dreszera. Przedmiotowe projekty
uchwał pojawią się w porządku obrad 40. sesji Rady Miasta zaplanowanej na 20 lipca br. po
akceptacji harmonogramu sesji przez Konwentu Seniorów.
5. 20 czerwca br. – odpis prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy odrzucający skargę na uchwałę nr 355/2016 Rady Miasta
Torunia z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia.”
6. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów radnych
zaplanowanych do końca września bieżącego roku.
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:
20 maja br. jubileusz 25-lecia funkcjonowania obchodziła Państwowa Straż Pożarna.
6 czerwca br. w Katedrze śś. Janów – w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko –
Pomorskiego uroczysta msza św. z okazji przyjęcia św. Jana Pawła II na Patrona
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
15 czerwca br. Święto Bożego Ciała. Uroczysta Msza św. w Katedrze śś. Janów oraz procesja
ulicami Starówki.
21 czerwca br. w Dworze Artusa doroczna gala wręczenia Nagród Prezydenta Miasta
Torunia.
Cykl wydarzeń z okazji: Dnia Matki, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Dnia Dziecka.
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- od 20 maja br. (do 25 czerwca br.) 32. Świętojański Festiwal Organowy,
- 25-27 maja br. w CKK Jordanki VIII Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej,
- 2 czerwca br. inauguracja nowej aranżacji fontanny Cosmopolis,
- 4 czerwca br. w Ratuszu Staromiejskim uroczystość wręczenia Nagrody Miast Partnerskich
Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego,
- 7-17 czerwca br. 23. Toruński Festiwal Książki,
- 8 czerwca br. w Ratuszu Staromiejskim otwarcie wystawy „Reformacja w Polsce – wpływ
kultury ewangelickiej na rozwój miasta”,
- 16 czerwca br. Scena na Wiśle – Koncert Toruńskie Gwiazdy 2017,
- 17 czerwca br. w CKK Jordanki Koncert TOS kończący Sezon Artystyczny 2016/2017,
- 18 czerwca br. w CKK Jordanki inauguracja festiwalu „Koncerty pod Gwiazdami” (trwa do
30 lipca br.),
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 19 maja br. na Błoniach Nadwiślańskich – Bieg Św. Jana Pawła II,
- 27 i 28 maja br. Mistrzostwa Polski Seniorów we florecie kobiet i we florecie mężczyzn
(drużynowo wśród kobiet najlepiej wypadły zawodniczki Budowlanych Toruń, które zdobyły
mistrzostwo Polski),
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- 27 maja br. rowerowy przejazd na trasie Hala Arena Toruń – Barbarka, w ramach
Europejskiej Rywalizacji Rowerowej, a 2 czerwca br. - na Przystani Toruń - podsumowanie
akcji i wręczenie nagród,
- 28 maja br. zawody kolarskie kobiet Nestlé Fitness Tour de Toruń o Puchar Prezydenta
Miasta Torunia, będące jednocześnie V Eliminacją Mistrzostw Polski w kryterium ulicznym,
- 1-11 czerwca br. (na Rynku Nowomiejskim i boiskach ZS nr 10) 8. Turniej Siatkówki
Plażowej – BELLA Plaża Gotyku Toruń 2017,
Inne wydarzenia (wybrane): konferencje, kongresy, debaty, gale, festyny osiedlowe
i okolicznościowe.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W najnowszym rankingu magazynu „Forbes” - „Miasta przyjazne dla biznesu” Toruń zajął
3. miejsce w kategorii miast od 150 do 299 tysięcy mieszkańców.
Muzeum Okręgowe w Toruniu otrzymało wyróżnienie w konkursie na Muzealne Wydarzenie
Roku Sybilla 2016, w kategorii „projekty naukowo – badawcze” za projekt „Nauka. Sztuka.
Edukacja. 140 lat działalności Towarzystwa Naukowego w Toruniu”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu zostało wyróżnione
„Brylantowym listem gratulacyjnym” za unowocześnianie polskiego systemu gospodarki
odpadami oraz za wieloletni wkład w działalność branżowego stowarzyszenia - Krajowego
Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.
Uczniowie toruńskich gimnazjów uzyskali na egzaminie gimnazjalnym w 2017 r. wyniki
wyższe od wyników ich rówieśników z województwa kujawsko-pomorskiego oraz kraju.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Budżet partycypacyjny na 2018 rok
5 czerwca br. ogłoszona została lista projektów do głosowania mieszkańców.
Głosowanie potrwa od 17 do 26 czerwca 2017 r.
Głosować będzie można za pośrednictwem strony internetowej www.budzet.torun.pl lub
wypełniając kartę do głosowania. Kartę można wrzucić do urny w wyznaczonych punktach.
INNE INFORMACJE
Toruń otrzymał ponad 2 mln dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę
hali tenisowej przy Szosie Chełmińskiej oraz modernizację obiektów MOSiR.
Realizacja hali tenisowej rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wniosek o dofinansowanie
uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Sportu i Turystyki, które uwzględniło inwestycję
w „Planie Rocznym 2017 Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”,
przyznając dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Szacowany koszt inwestycji to 5,5 mln zł.
Inwestycje
Adaptacja pomieszczeń szkolnych wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół
Samochodowych -1/3 zaawansowania,
Przebudowa części szatniowej i basenu w ZSMEiE -1/3 zaawansowania,
Rozbudowa DPS-u przy Szosie Chełmińskiej -1/5 zaawansowania,
Rozbudowa i przebudowa PM nr 15 przy ul. Bażyńskich -1/5 zaawansowania,
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Przystosowanie budynku przy ul. Buszczyńskich na potrzeby PM nr 11 – 40%
zaawansowanie,
Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej – poniżej 1/3 zaawansowania,
Drogi na os. JAR - 60% zaawansowanie,
Rozpoczęła się rozbudowa Szosy Chełmińskiej poniżej 10% zaawansowania,
Rozbudowa ul. Polnej - 60% zaawansowanie,
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 20.07.2017 r.
1.
Dziś w godz. 10.00 – 13.00 na Stadionie Miejskim, zawodami Sportowe Lato na start
zainaugurujemy cykl wakacyjnych imprez sportowych dla dzieci
Od godz. 17.00 pomiędzy Dworem Artusa i Muzeum Okręgowym odbędą się pokazy
linoskoczków w ramach Festiwalu Slackline Games.
2.
Jutro, w piątek 23 czerwca, obchody 95. Rocznicy powstania Akademii Marynarki
Wojennej połączone z obchodami dni Morza. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz.
13.00 w Kościele Garnizonowym, po której nastąpi przemarsz ulicami Starego Miasta, apel
odbędzie się na Bulwarze Filadelfijskim przy Kotwicy. Pokaz musztry paradnej w wykonaniu
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej odbędzie się na Rynku
Staromiejskim
O godz. 17.00 w Muzeum Historii Torunia zostanie otwarta wystawa „Miasto – Ludzie –
Muzeum. Kultowe osiedla. Historia Rubinkowa i Osiedla Na Skarpie”
O godz. 20.00 uroczyste odsłonięcie Katarzynek Tomasza Organka i prof. Mariana Filara
w Piernikowej Alei Gwiazd. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert zespołu Organek
W tym samym czasie w Centrum Sportowo– Rekreacyjnym Przy Skarpie odbędzie się
ceremonia otwarcia Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar
Prezydenta Miasta Torunia. W turnieju udział weźmie ok. 150 zawodników, także z miast
zaprzyjaźnionych – Czadcy i Kaliningradu.
Także jutro rozpoczynają się turnieje koszykarskich trójek – Zelmer 3x3 Quest oraz
Kujawsko – Pomorskie 3x3 Basket Tour. Imprezy odbędą się na placu przy CKK Jordanki.
W imprezie udział weźmie około 400 zawodniczek i zawodników z kraju oraz z zagranicy
3.
W sobotę 24 czerwca od godziny 8.00 do godz. 19.30 Rynek Nowomiejski stanie się
areną zmagań strażaków w zawodach sprawnościowych. Udział weźmie 300 strażaków
z szesnastu krajów świata
O godz. 12.00 na Błoniach Nadwiślańskich rozpoczynają się II Mistrzostwa Polski Służb
Mundurowych w wieloboju siłowym.
O godz. 12.00 teatr Baj Pomorski przestawi spektakl pt. Robinson Cruzoe na scenie wiślanej.
Równocześnie na ulicy Browarnej rozpoczną się pokazy 9 Festiwalu Tańca i Kultury
Miejskiej Urban Dance Meeting.
W godz. 15.00 - 22.00 na Błoniach Nadwiślańskich odbędzie się Piknik Rodzinny W kręgu
żywiołów, czyli urodziny miasta Torunia, którego zwieńczeniem będzie występ Czesława
Mozila z zespołem Czesław Śpiewa
O godz. 16:00 oraz 22:00, w ramach Festiwalu Teatrów Ulicznych, na Rynku Staromiejskim
zaprezentowany zostanie spektakl Spark! artystów z Wielkiej Brytanii. Jest to połączenie
widowiska muzycznego ze sztuką światła, odgrywane zarówno w świetle dziennym, jak
i w ciemności. Powtórzenie spektaklu zaplanowano na 25 czerwca w tych samych godzinach
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O godz. 16.00 w Galerii ZPAP odbędzie się wernisaż wystawy Gdańsk-Toruń, prezentująca
prace artystów Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
O godz. 17.00 wernisaż wystawy „Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria
wodniaków wiślanych” w Muzeum Etnograficznym.
O godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej pw. ŚŚ. Janów odbędzie się msza święta w intencji
miasta
Od godz. 18.00 do północy, Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na 3 Toruńską Noc
Muzealną. czynne będą wszystkie oddziały muzeum, do których wstęp będzie bezpłatny
Regaty ósemek wioślarskich ze sternikiem o Puchar Prezydenta Miasta Torunia, wystartują
o godz. 19.30 na Błoniach Nadwiślańskich. Dekoracja zwycięskiej osady około 19.50 na
Bulwarze Filadelfijskim
O godz. 22.30 w ruinach Zamku Krzyżackiego odbędzie się Kupalnocka - ogień i woda czyli walentynki po słowiańsku. Odtworzone zostaną obrzędy słowiańskie m.in. taniec
i ogniska, następnie nad Wisłą panny puszczą wianki i odbędzie się pokaz ognia. Tej
magicznej nocy nie zabraknie również nimf i rusałek
4.
W niedzielę 25 czerwca o godz. 9.00 na kortach tenisowych przy Skarpie
zainaugurowany zostanie 23. Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup. Mecze
finałowe odbędą się 1 i 2 lipca
W godz. 11.00 - 17.00 Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy organizuje piknik
popularnonaukowy pod Krzywą Wieżą.
W godz. 11.00 - 17.00 w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego odbędzie się trzecia edycja
festynu „Senioriada”.
W godz. 15.00 – 18.00 w ruinach Zamku Krzyżackiego odbędzie się Zamkowy Festyn
Integracyjny
O godz. 16.00 na Rynku Staromiejskim Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu zaprasza na
Intronizację Króla Kurkowego.
O godz.16.30 żużlowcy Get Well Toruń podejmują drużynę BETARDU Sparty Wrocław.
O godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim w ramach 7 Festiwalu Cichej Muzyki, po raz
pierwszy zabrzmi odnowiony pozytyw Towarzystwa Bachowskiego
O godz. 19.00 w Dworze Artusa rozpocznie się koncert „Tango Project” inaugurujący
5 Edycję Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego PER MUSICAM AD
ASTRA
O godz. 20.00 na scenie wiślanej inauguracja festiwalu Nova Muzyka i Architektura. Koncert
zatytułowano: „Taniec, Taniec!!! W 80 min dookoła świata”.
5.
Od poniedziałku 26 czerwca do 1 lipca, codziennie w godz. 9.00 – 18.00, na terenie
lotniska Aeroklubu Pomorskiego, odbywać się będą 22 Mistrzostwa Polski w Akrobacji
Szybowcowej i 51 Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej.
6.
W czwartek 29 czerwca w Centrum Handlowym Plaza odbędzie się gala otwarcia
Muzeum Sportu Żużlowego.
W tym samym dniu rozegrane zostaną zawody Puchar Europy Juniorów na Żużlu. Impreza
odbędzie się na Motoarenie od godz. 19:00. Przewidywany jest udział 24 zawodników
w wieku 13-16 lat z Anglii, Danii, Szwecji, Niemiec, Czech, Rosji, Australii, Holandii,
Ukrainy, Francji, Włoch i Polski.
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7.
W piątek 30 czerwca będziemy gościć w naszym mieście ekipę państwowej Telewizji
Litewskiej, która przygotuje reportaż prezentujący najważniejsze miejsca w Toruniu o godz.
19.00 na toruńskiej Motoarenie zainaugurowany zostanie tegoroczny cykl zawodów
Indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu.
8.
W sobotę 1 lipca o godz. 20.00 na Wieży i Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego
w ramach Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” odbędzie się koncert z okazji 500-lecia
Reformacji.
9.
W czwartek 6 lipca o godz. 18.00 w amfiteatrze Baja Pomorskiego zostaną wręczone
stypendia kulturalne.
W dniach 6 – 9 lipca odbędzie się 3 edycja Festiwalu Wizje, prezentującego sztukę
współczesną w przestrzeni Starego Miasta.
Do udziału w tegorocznej edycji zostali zaproszeni artyści między innymi z Polski, Litwy
i Ukrainy.
10.
W piątek 7 lipca o godz. 11.00 planowane jest podpisanie listu intencyjnego
pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a spółką Energa S.A. o współpracy w zakresie zdefiniowania
potrzeb oraz możliwości rozwoju i realizacji w mieście transportu opartego na pojazdach
napędzanych energią elektryczną wraz z infrastrukturą niezbędną do ich ładowania
i systemem zarządzającym tą infrastrukturą.
W dniach 7 – 9 lipca na Stadionie Miejskim rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów
w Lekkiej Atletyce. W zmaganiach udział weźmie około 800 najlepszych polskich juniorów
ze 120 klubów z całej Polski.
11.
W czwartek 13 lipca o godz. 21.00 w Amfiteatrze Muzeum Etnograficznego, wystąpi
zespół HEY, w ramach Koncertów pod Gwiazdami.
12.
W dniach 14 – 15 lipca odbędzie się Festiwal muzyki chrześcijańskiej Song of Songs.
Na scenie plenerowej CKK Jordanki wystąpi łącznie 12 zespołów.
13.
W sobotę 15 lipca o godz. 11.00 na niemieckim cmentarzu wojennym w Bartoszach
odbędzie się pogrzeb szczątków 2974 ofiar II Wojny Światowej odnalezionych na początku
br. podczas prac budowlanych w Toruniu.
14.
W środę 19 lipca odbędą się miejskie uroczystości Święta Policji. W programie
przemarsz z Rynku Nowomiejskiego do Katedry. Główne uroczystości zaplanowano na
Rynku Staromiejskim.
Pogratulował przewodniczącemu rady nadania przez Senat UMK godności profesora
nadzwyczajnego na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Doświadczenie
i umiejętności naukowe zostały potwierdzone tą decyzją. Dotychczasowy dorobek naukowy
to 42 publikacje w języku polskim, angielskim i czeskim, w tym 3 monografie naukowe.
p. Ł. Walkusz – złożył gratulacje w imieniu rady miasta. Życzył profesury belwederskiej,
aby godnie i dynamicznie przewodniczący rady reprezentował swoją uczelnię i miasto.
p. M. Czyżniewski – podziękował za życzenia.
V. Przyjęcie porządku obrad: porządek pozostał bez zmian.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulic: Konstytucji 3 Maja i ul. Przy Skarpie w Toruniu – DRUK NR 740.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
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Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 1.
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, na czym ma polegać uporządkowanie dotychczasowego planu
na tym terenie ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że obowiązuje na tym terenie plan miejscowy dotyczący terenów
sportowych. Na bazie tego planu zorganizowano usługi sportu od południa i jest wolny teren
U1. Plan obejmuje terenu do kościoła OO. Paulinów i cała ul. Przy Skarpie. W celu
uporządkowania linii rozgraniczających ul. Przy Skarpie obecna uchwała o przystąpieniu do
planu jeszcze raz objęła tę ulicę. Plan stanowi zmianę dla sąsiednich terenów i jest to nowy
plan dla obszarów położonych od strony zachodniej.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy to miałaby być dalsza budowa drogi, czy usługi, parking, bo
to wyklucza się ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że zostanie zachowana rezerwa pod drugą jezdnię
ul. Konstytucji 3 Maja. Żadne inne funkcje niż komunikacyjne nie będą mogły znaleźć się.
Pokazała obszar ul. Przy Skarpie, gdzie jest rezerwa i zostanie ona zachowana. Nie
przewiduje się funkcji mieszkaniowej. Rezerwy będą mogły być wykorzystywane
tymczasowo jako miejsca postojowe.
p. M. Cichowicz – zapytał, ile wniosków jest złożonych obecnie o zmianę planu albo
przystąpienie do planu i z czego wynika priorytet, że ten wniosek jest przygotowany, a inne
nie ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że prezydent w marcu i kwietniu rozpatrywał ok. 40
wniosków o zmianę planu. Wnioski są rozpatrywane raz w roku. Czasem wnioskodawca
czeka 2-3 lata na zmianę planu. Zaznaczyła, że w tym przypadku zmiany planu nie ma, nie
można wydać decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ jest odmowa ustalenia decyzji. Są
zainteresowani inwestorzy, którzy być może mogliby zagospodarować teren dawnego
parkingu. Z tymi inwestorami były rozmowy. Jest złożone pismo, że inwestor chciałby kupić
teren, ale po opracowaniu planu, żeby zagwarantować interesy gminy.
p. M. Jakubaszek – wskazał, że rondo na ul. Ślaskiego i druga nitka ul. Konstytucji 3 Maja
od ul. Ślaskiego są wybudowane. Zapytał, czy są przewidziane funkcje mieszkaniowe
i w którym miejscu ? Wskazał, że istnieje potrzeba dobudowania miejsc parkingowych na
drodze na wysokości ul. Konstytucji 3 Maja w kierunku ul. Przy Skarpie. Czy przeznaczenie
terenu na funkcji usługowe jest bardziej sprecyzowane, czy to jest ogólny zapis ?
p. A. Stasiak – stwierdziła, że na tym etapie nie przewiduje się funkcji mieszkaniowych.
Wydaje się, że obudowa ul. Przy Skarpie powinna posiadać funkcje usług w nawiązaniu tego,
co dzieje się po drugiej stronie. Wiadomo, że na osiedlu brakuje miejsc postojowych. One są
sukcesywnie budowane przez MZD i to było omawiane na komisji. Zapewniła, że będzie
analizowany wskaźnik miejsc postojowych. Być może na nowych terenach usług znajdą się
miejsca postojowe.
p. Ł. Walkusz – zapytał, jak będzie wyglądało parkowanie osób biorących udział
w nabożeństwach w nowym kościele OO. Paulinów ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że trudno odpowiedzieć na tym etapie. Będzie analizowany
problem i omawiany na posiedzeniu komisji. Zapewniła, że temu aspektowi zostanie
poświęcona uwaga.
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p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy będą brane pod uwagę funkcje biurowe
i do jakiej wysokości ?
p. A. Stasiak – potwierdziła, że tak i będzie to szeroki pakiet usług niekolidujących
z osiedlem i funkcją mieszkaniową. Handel i usługi będą wskazane. Co do wysokości, to
trzeba dokonać analizy wysokościowe.
p. B. Jóźwiak – zwrócił uwagę, żeby nie ograniczać przestrzeni komunikacyjnej, czyli
przechodzenia przez ul. Przy Skarpie w kierunku lasu i nie ograniczać jej pawilonami
handlowymi. Czy można zapewnić korytarze komunikacyjne prostopadłe do ul. Przy Skarpie?
p. A. Stasiak – pokazała zdjęcie z planem, który przewidywał takie połączenia
komunikacyjne. To nie może zostać zaprzepaszczone. Ul. Suleckiego i teren przy szkole,
gdzie są istniejące wjazdy i miejsca postojowe muszą zostać zachowane jako układy
komunikacyjne.
p. B. Jóźwiak – zaapelował, żeby przejścia między obiektami były skorelowane z przejściami
przez ulicę.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy po przedłużeniu ul. Konstytucji 3 Maja będzie można
w południowej części zbudować chociaż dwa ciągi parkingowe ?
p. A. Stasiak – przyznała, że jeszcze nie może na to odpowiedzieć. Jest problem z miejscami
parkingowymi i będą starania, aby wpisać możliwość parkowania w pas drogowy
ul. Konstytucji 3 Maja.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, jaka powierzchnia będzie przeznaczona na
część usługową i biurową ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że nie więcej niż 2 ha.
p. M. Cichowicz – zapytał o ul. Turystyczną przechodzącą w ul. Przy Skarpie i charakter tej
drogi. Tam jest droga wojewódzka. Jaka tam jest klasa drogi ? Czy przy okazji tego planu
charakter drogi powinien ulec zmianie, bo to jest naturalne wyjście na tereny rekreacyjne ? Im
wyższa kategorii, tym trudniej ją przekroczyć.
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że droga miała planistycznie charakter ulicy zbiorczej. Po
wybudowaniu ul. Ligi Polskiej komunikacja skupiła się na tamtej ulicy.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wyraził obawę, że nie traktuje się równorzędnie różnych podmiotów.
Gdzie jest ewidentnie konieczna potrzeba społeczna, to planów nie sporządza się. Wyraził
zrozumienie, że są ograniczenia, natomiast jednym z ograniczeń jest wielkość budżetu MPU
i jest potrzeba analizy, które zadania w ramach budżetu pracowni powinny być realizowane.
Martwią wnioski ludzi, którzy długo czekają, a jest wiele innych miejsc, gdzie plan byłby
bardzo potrzebny, bo rozwiązywałby problemy społeczne.
p. W. Klabun – poprosił przedmówcę, żeby podał konkretne przykłady, bo dyskusja
o ogólnikach nie posuwa nas do przodu.
p. M. Cichowicz – wskazał, że dyskusja służy wypowiadaniu opinii, bo nie chodzi o to, żeby
zadawać pytania. Chodziło o przeniesienie dyskusji bardziej na teren MPU.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 740. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 588/17).
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VII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 20152020”– DRUK NR 747.
p. R. Woźnicki – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 2.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 747. Wynik głosowania: 14 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 589/17).
p. S. Kowalska – poprosiła o 15 min. przerwy dla klubu radnych Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nabywania
nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 746 – I i II CZYTANIE.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 3.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 746. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 590/17).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Toruń lokalu mieszkalnego nr
2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Rolniczej 21 w Toruniu – DRUK NR
735.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 4.
Pytania:
p. S. Kowalska – zapytała, jak często są robione takie wyjątki ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że to robi się sporadycznie, bo ludzie zazwyczaj sprzedają
nieruchomości, ale w ciągu roku nabywają inne nieruchomość. Przyznał, że w tym przypadku
prawdopodobnie z niewiedzy pospieszyli się, bo mogli poczekać z nabyciem nieruchomości
w Mierzynku w momencie, gdy sprzedadzą lokal i gdyby nabyli po sprzedaży, to nie trzeba
byłoby tego projektu uchwały, bo z mocy prawa przysługuje zwolnienie.
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Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 735. Wynik głosowania: 20 – 1 – 4. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 591/17).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą
Miasta Toruń a Skarbem Państwa – DRUK NR 755.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 5.
Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy w umowie będzie zapis, że zostaną
zatrudnieni mieszkańcy Torunia o ile spełnią wymagania Urzędu Statystycznego ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że być może będzie taki zapis, bo dyrektor Urzędu
Statystycznego zapewniała, że tak będzie.
p. Z. Rasielewski – dopowiedział, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, ponieważ wpłynęła
informacja z Urzędu Statystycznego, że prawdopodobnie nie będzie realizować projektu. Nie
wiadomo, jakie są szczegóły, natomiast miastu zależy na wyjściu z budynku, bo nic z tego nie
ma, a uporządkowana będzie sytuacja prawna.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 755 z autopoprawką. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 592/17).
XI. 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 GMT – DRUK NR
734.
p. M. Romaniszyn – przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 6.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o ogólną sumę wnioskowaną na dotacje ?
p. M. Romaniszyn – odpowiedziała, że było chyba 2,5 razy więcej niż jest. Tam było ponad
30 wniosków. Podała przykład, że benficjent dotacji na kamienicę na ul. Bydgoskiej planował
ogromny remont i nie dał się przekonać, żeby zrobić go etapami. Zaplanował remont na 700
tys. zł, a dostał dotacji 141 tys. zł, którą zwrócił. Nigdy nie można przewidzieć, ile osób
będzie przygotowanych na otrzymanie dotacji z własnym wkładem przy założeniu, że dotacja
może sięgnąć 50%. W ubr. było 30-40 wniosków. Ludzie uczą się, że co do zasady można
wnioskować o 50%. Nie wszyscy dadzą się przekonać, że 50% oznacza do 50 i w zależności
od liczby wniosków i zakresu. Wskazała, ze tam gdzie ratuje się życie zabytków, to dotacja
jest większa, a gdzie poprawia się kondycję, to dotacja jest mniejsza. Wymiana stolarki jest
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poprawą kondycji obiektu, a naprawa dachu, fundamentów, izolacja to ratowanie życia
obiektów.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy z roku na rok zainteresowanie dotacjami jest większe
i kwota na renowację zmniejsza się ?
p. M. Romaniszyn – przyznała, że jest większe zainteresowanie drugi rok z rzędu na
przestrzeni ostatnich 10 lat.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 734 z autopoprawką. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 593/17).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
nieruchomości i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
– DRUK NR 743.
p. E. Kowalska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 7.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 743. Wynik głosowania: 22 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 594/17).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pn.: „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń” – DRUK NR 744.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB– zał. nr 8.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 9.
KPSiZ
Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, ile osób zostanie objętych projektem ?
p. J. Bochenek – odpowiedział, że łącznie 80 osób.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, co z lokalizacją placówek na starym mieście ?
p. J. Bochenek – odpowiedział, że na starym mieście jest już prowadzony klub samopomocy
obok katedry śś. Janów.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 744. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 595/17).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do
obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na
terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 749.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 10.
Pytania:
p. L. Szuba – poprosił o 10 min. dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wskazał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały brakuje kilku ważnych
informacji, czyli wartość planowanych inwestycji, jaki będzie podział na działalność
produkcyjną, na centrum badawczo-rozwojowe. Problematyczną rzeczą jest to, czy opisy
w uzasadnieniu są deklaratywne czy obligatoryjne.
Problem polega na tym, że strefy są wygaszane i będą istniały do 2026 r. Inwestor deklaruje
inwestowanie od bycia w takiej strefie. Nie wiadomo, czy po tej dacie produkcja zostanie
zlikwidowana w tamtym miejscu, bo z mocy prawa strefa wygaśnie.
Wskazał, że działalność w strefie łączy się ze skutkami finansowymi dla gminy, bo poprzez
zwolnienie od podatku dochodowego będą mniejsze dochody z CIT-u.
W tamtym terenie gmina inwestuje już poprzez budowę dróg, żeby inwestorom udostępnić
infrastrukturę komunikacyjną, zatem jest jeszcze wiele pytań, które są zawieszone.
Poinformował, że wstrzyma się od głosu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 749. Wynik głosowania: 15 – 0 – 10. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 596/17).
p. M. Czyżniewski – poinformował, że punkty 15, 16, 17, 18 dotyczą uchwał o zaciągnięciu
zobowiązań finansowych i zgodnie z art. 58 ustawy o samorządzie gminnym wymagają
bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej ½ ustawowego składu rady.
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania
z Województwem Kuj.-Pom. w celu wspólnego aplikowania o środki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 –
DRUK NR 745.
p. E. Kossakowska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 11.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 745. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 597/17).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału GMT w projekcie pn. „Big Data
+ Sustainable Mobility = Urban Evolution”, planowanym do współfinansowania
z Programu Interreg Europa 2014 – 2020, w roli partnera projektu oraz zabezpieczenia
środków finansowych na lata 2018 – 2022. – DRUK NR 751.
p. M. Lewandowska – Robak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 12.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy ustalenia i ewentualnie wnioski z projektu znajdą
przełożenie w różnych politykach miasta ?
p. M. Lewandowska – Robak – odpowiedziała, że takie jest założenie tego projektu, który
nie pozwala na działania inwestycyjne, natomiast wszystkie wypracowane koncepcje
w ramach programu mają służyć poprawie różnych polityk. W przypadku tego partnerstwa
będzie mowa o regionalnych programach operacyjnych w innych państwach niż Polska.
W Toruniu nastąpi skupienie się na planie gospodarki niskoemisyjnej i jest taki plan, że
zaowocuje to nowymi rekomendacjami, żeby doszły do planu, o których jeszcze nikt nie
pomyślał w toku dyskusji.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – wyraził poparcie dla projektu uchwały i życzył zdobywania nowoczesnej
wiedzy.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 751. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 598/17).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń
w projekcie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz zabezpieczenia środków
finansowych na lata 2017 – 2020 – DRUK NR 753.
p. P. Konstanty – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 13.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy miasto Toruń posiada odpowiednią infrastrukturę, żeby
udźwignąć e-kulturę ?
p. P. Konstanty – odpowiedział, że projekt będzie realizowany w chmurze w technologii
SAS, czyli oprogramowanie będzie dostępne centralnie. To będzie koszt urzędu
marszałkowskiego.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 753. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 599/17).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Miasta Toruń
w projekcie pn. „Kultura w zasięgu 2.0” oraz zabezpieczenia środków finansowych na
lata 2017 – 2020 – DRUK NR 754.
p. P. Konstanty – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 14.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 754. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 600/17).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 10 kwietnia
2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 724.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 724. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 601/17).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 kwietnia
2017r. na Prezydenta Miasta Torunia oraz Dyrektora Biura Mieszkalnictwa Urzędu
Miasta Torunia – DRUK NR 748.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 748. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 602/17).
XXI. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w
mieście Toruniu – DRUK NR 756.
XXII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w gminnych przewozach pasażerskich. – DRUK NR 757.
XXIII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia
– DRUK NR 758.
GŁOSOWANIE:
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Obwieszczenie według druku nr 756. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 602/17).
Obwieszczenie według druku nr 757. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 602/17).
Obwieszczenie według druku nr 758. Wynik głosowania: 25 – 0 – 0. Obwieszczenie
zostało podjęta (obwieszczenie nr 602/17).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Torunia za rok 2016 – DRUK NR 738.
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi
Miasta Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016 – DRUK NR
739.
p. M. Czyżniewski – przedstawił procedurę absolutoryjną.
Panie i Panowie Radni,
Panie Prezydencie,
Zanim udzielę głosu panu prezydentowi i przewodniczącemu komisji rewizyjnej, chciałbym
przybliżyć procedurę absolutoryjną:
Prezydent miasta realizując postanowienia art. 267 ustawy o finansach publicznych w dniu 30
marca 2017r. złożył do Rady Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r. wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Miasta Toruń według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Ponadto stosownie do postanowień ww. ustawy prezydent złożył:
1.

sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2016 rok samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej - 27 marca 2017r.,

2.

sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych za 2016 rok nadzorowanych
przez gminę instytucji kultury – 30 marca 2017r.

Wypełniając dyspozycję § 57 ust. 2 Statutu Gminy przewodniczący rady w porozumieniu
z prezydentem i przewodniczącym komisji rewizyjnej ustalił harmonogram prac nad
rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
Regionalna Izba Obrachunkowa 25 kwietnia 2017r. przedłożyła uchwałę nr 1/S/2017 Składu
Orzekającego z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta
Miasta Torunia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie
mienia Gminy Miasta Toruń wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r. Opinia jest pozytywna.
Zgodnie z ustalonym harmonogramem komisje merytoryczne Rady Miasta odbyły
posiedzenia, na których zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016r. w
zakresie swoich kompetencji. Wszystkie opinie są pozytywne, bez uwag.
Następnie, zgodnie z treścią art. 270 ustawy o finansach publicznych 16 maja 2017 r.
wpłynęło do Rady Miasta sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Toruń za 2016 rok wraz
z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania z 12 maja
2017r.
W dniu 8 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzyła
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia Gminy Miasta Toruń wg
stanu na dzień 31 grudnia 2016r. oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego.
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Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta,
który wraz z projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania
budżetu miasta Torunia za rok 2016 przekazała do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu
14 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną do
przedłożonego wniosku.
Realizując ww. postanowienia rozpatrzymy wspólnie dwa projekty uchwał:
1. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016 według
druku nr 738.
2. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia
z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016 według druku nr 739.
Proszę Pana Prezydenta Miasta o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Torunia za rok 2016.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że przewodniczący mówił, że będzie wspólne rozpatrywanie
obydwu projektów uchwał, natomiast były już takie praktyki, że wystąpienie było wspólne
a głosowanie i dyskusja były oddzielnie. Poinformował, że Czas Mieszkańców ma
wystąpienie w punkcie dotyczącym absolutorium i chciałby zabrać głos.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że będzie wspólne wprowadzenie, a dyskusja
i głosowania będą oddzielnie.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 2016 r.
p. M. Czyżniewski – poprosił przewodniczącego komisji rewizyjnej o poinformowanie
o pracach komisji w związku z absolutorium, a następnie przedstawienie projektów uchwał
o numerach 738 i 739.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że przewodniczący RMT przedstawił procedurę. Uzupełnił, że
8.06. br. komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania
budżetu oraz opinię RIO, w tym informację o stanie mienia komunalnego i opinię biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Wszystkie opinie były pozytywne bez uwag.
Opinie wszystkich komisji RMT, które wpłynęły do komisji rewizyjnej dały podstawę do
tego, aby przygotować i przedstawić projekty uchwał rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Torunia oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Torunia za rok 2016. Poinformował, że po pozytywnym przyjęciu projektu uchwały KR
przygotowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Torunia z tytułu wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2016.
Podkreślił, że wykonanie budżetu jest zasługą wszystkich, którzy pracowali w mieście, którzy
podejmowali decyzje i byli zaangażowani w podejmowanie decyzji i realizację budżetu
miasta na czele z prezydentem.
W trakcie kontroli i oceny budżetu za 2016 r. nie stwierdzono naruszenia dyscypliny
budżetowej wynikającej z przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansowej z 17.12.2004 r.
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p. M. Czyżniewski – poinformował, że pytania i dyskusja będą dotyczyły obu projektów
uchwał jednocześnie.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Jakubaszek – zabrał głos w imieniu klubu radnych PiS.
Wskazał, że rozpoczyna ocenę od plusów, chociaż nie udało się ustrzec przed drobnymi
błędami. Niewątpliwym sukcesem jest nadwyżka w budżecie miasta 75 mln zł, która
stabilizuje finanse miasta. W tej kwocie jest 39 mln zł z oszczędności i dochody, kwota 35
mln zł to wydatki i inwestycje niezrealizowane.
Zaczął wystąpienie od omówienia oszczędności i dochodów.
Na uznanie zasługują oszczędności zarówno w wydatkach bieżących jak i inwestycjach na
łączną kwotę 14 i 11 mln zł. Większe dochody to dobra informacja, bowiem wynikają one ze
zwiększonej tendencji do zakupu nieruchomości miejskich, co spowodowało wpływ o 8 mln
zł większy niż planowano w 2016 r. Warto zadać sobie pytanie, czy taki ruch wynika tylko
z naturalnych okoliczności, które występują, czy miasto przeprowadziło jakieś działania.
Stwierdził, że z pewnością jest to długofalowa polityka, której jednym z elementów było
wprowadzenie systemu ulg i zniżek w podatku od nieruchomości oraz dobrze przygotowane
nieruchomości na Jarze i Stawkach. Skierował słowa uznania do zastępcy PMT
Z. Rasielewskiego, który nadzoruje prace urzędu w tym zakresie.
Wskazał, że dochody większe o 6 mln zł pochodzą z podatku PIT i CIT, ale także z tytułu
innych opłat i podatku od nieruchomości. To jest zasługa ogólnopolskiej koniunktury, bo
rozwija się gospodarka, co przekłada się na zwiększone dochody z podatków i mniejsze
bezrobocie, które w br. było na rekordowo niskim poziomie nieco ponad 5%.
Zauważył, że niewątpliwym sukcesem jest przygotowanie 26 wniosków preselekcyjnych na
dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę 750 mln zł. Z przeprowadzonych inwestycji
cieszą: przystań sportów wodnych, rewitalizacja parku Na Skarpie, przebudowa, remonty
i inwestycje ul. Podgórnej, Kołłataja, Starotoruńskiej. Cieszy, że w ciągu roku przybyło 750
miejsc w przedszkolach dla najmłodszych torunian. Na ul. Dekerta dobudowano dodatkowy
budynek. Z powodzeniem w Toruniu jest realizowany program 500+. Skierował słowa
uznania w stronę P. Stolarczyka. To był jeden z elementów programu wyborczego PiS,
a w programie radnych PiS było utworzenie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych.
Z powodzeniem przygotowano reformę oświaty, co jest zasługą dyrektor A. Łukaszewskiej
i urzędników.
Wskazał minusy i inwestycje, które nie zostały zrealizowane, co budzi niepokój. Nie
przygotowano dokumentacji na budowę trasy wschodniej, ul. Olsztyńskiej, a są to istotne
inwestycje dla układu komunikacyjnego miasta. Złym przykładem jest przebudowa tzw.
krowiego mostku, bo dopiero za szóstym razem udało się wyłonić wykonawcę, a jest to
fragment drogi, który na co dzień nie zwraca uwagi, ale przy zablokowaniu przejazdu przy
pl. Armii Krajowej, jest to przejazd nieoceniony dla kierowców. W końcu po kilku
przetargach udało się przystąpić do realizacji tej przebudowy.
Z minusów wskazał brak czujności i przygotowania pod inwestycje terenów na Glinkach,
gdzie okazało się, że spoczywają ofiary II wojny światowej. Urzędnicy przed przystąpieniem
do inwestycji powinni dużo uważniej przyglądać się historycznym uwarunkowaniom takich
terenów. Minusem jest brak właściwego nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu
nowych nasadzeń zieleni miejskiej.
Przyznał, że to nie był budżet przełomowy. To był spokojny budżet do realizacji, bez wielkich
fajerwerków, inwestycji, bez przecinania wstęg. Budżet przygotowywał miasto do przyjęcia
środków zewnętrznych.
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Podziękował wszystkim urzędnikom i osobom, które z zaangażowaniem i pasją włączyły się
w realizację zadań i rozwój miasta.
Poinformował, że klub radnych PiS udzieli absolutorium prezydentowi i zagłosuje za
zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
p. B. Jóźwiak – zabrał głos w imieniu klubu radnych PO.
Podziękował za ciężką pracę wszystkim urzędnikom, którzy pracowali nad wykonaniem
i realizacją budżetu w 2016 r.
Zaznaczył, że budżet, którego współautorem był klub radnych PO, w którym znalazły się
postulowane zapisy, został zrealizowany bardzo dobrze.
Poinformował, że klub radnych PO będzie głosował za udzieleniem absolutorium
z wykonania budżetu za 2016 r.
Przypomniał, że z planowanego deficytu na poziomie 60 mln zł skończyło się na nadwyżce
15 mln zł, z czego ponad połowa to zmniejszone wydatki i oszczędności realizacyjne.
Zwiększono wydatki na inwestycje ze środków własnych, w tym na wyposażenie szkół, na
dotacje dla instytucji, czyli nastąpiło wypełnianie treścią, bo oprócz inwestycji w mury trzeba
też wypełniać je treścią. Inwestowano w ogród zoobotaniczny, w Baj Pomorski i inne
instytucje. Zaznaczył, że bardzo ważną inwestycją był park Na Skarpie. Powstał
zintegrowany system informacji miasta, wspierano instytucje, które zajmują się sprawami
społecznymi czyli MOPR i DPS, a także inwestowano w MOSiR. Inwestycje to ponad 130
mln zł. Zwiększono wydatki na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych,
w tym UE, np. wsparcie i zakup instrumentów dla TOS-u, modernizacja basenów,
termomodernizacja komendy miejskiej PSP, czy rozpoczęcie budowy hali tenisowej na
ul. Bema.
Podkreślił, że systematycznie i regularnie realizowano budowę dróg lokalnych. Warto
wspomnieć o programie inwestowania i budowie osiedlowych placów zabaw, aż 17 obiektów
uzyskało takie wsparcie. Miasto aktywnie uczestniczyło w projekcie Erasmus na wszystkich
poziomach kształcenia. W zakresie ochrony zdrowia wspierano szpital miejski poprzez zakup
specjalistycznego wyposażenia i modernizacji pomieszczeń. Warto wspomnieć o programie
asystent rodziny.
Z inwestycji drogowej to przebudowa ul. Łódzkiej na odcinku ul. Lipnowska – Zdrojowa,
opracowano dokumentację na kolejne inwestycje drogowe, w tym przebudowę ostatniego
odcinka ul. Turystycznej. Pracowano także nad dokumentacją połączenia Torunia
z siecią T-ENT.
Policja została wsparta kwotą ponad 1 mln zł, w tym na dodatkowe patrole policyjne.
Rozbudowano ZS nr 14, a także wyremontowano szkołę nr 17 i 27. Z pewnością mieszkańcy
odczują poprawę, bo rozbudowano przedszkole nr 5.
Miasto aktywnie wspierało miejskie instytucje kultury poprzez dotacje celowe.
Zmodernizowano basen na ul. Bażyńskich – jest opracowana dokumentacja, modernizacja
będzie w przyszłości. Rozwijano komunikację rowerową na kwotę 1,2 mln zł.
Program KAWKA to ponad 1,5 mln zł. Na tereny rekreacyjne wydano 1,5 mln zł na
19 lokalizacji.
Zaznaczył, że trudna jest rola opozycji w przypadku tak dobrej realizacji budżetu. Zamiast 60
mln zł deficytu jest 15 mln zł nadwyżki w większości to oszczędności realizacyjne
i zwiększenie dochodów.
Przyznał, że w przypadku niezrealizowanych inwestycji np. ul. Olsztyńska przydałoby się
więcej wsparcia ze strony parlamentarzystów. Takie wsparcie w przeszłości było
w przypadku nowego mostu i Szosy Lubickiej.
p. S. Kruszkowski – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Gospodarzy.
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Zwrócił uwagę na 4 charakterystyczne elementy. Pierwsze to nadwyżka dochodów nad
wydatkami w wysokości 15 mln zł i to przy planowanym początkowo deficycie, który miał
sięgnąć prawie 60 mln zł. To już drugi rok z kolei, gdzie miasto zamyka budżet
z dodatnim wynikiem. Stało się to dzięki mniejszym wydatkom i większych dochodach, które
wzrosły o 14 mln zł. Ten wzrost to drugi charakterystyczny element. Wzrosły o 8 mln zł
dochody ze sprzedaży nieruchomości, przypominając, że są one rekordowo wysokie kolejny
rok z rzędu. Stwierdził, że Toruń dzięki działaniom władz jest miejscem atrakcyjnym dla
inwestorów. Nowi inwestorzy to nowe miejsca pracy, a tym samym wyższe wpływy z PIT.
Zwrócił uwagę, że wpływy z tego podatku od 2 lat wzrastają o 7% i w 2016 r. wyniosły 244
mln zł, co stawia Toruń w czołówce miast województwa w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Podkreślił, że w ubr. Toruń osiągnął najniższy od 2008 r. wskaźnik bezrobocia
6,1 % i to jest trzeci element.
Po czwarte wydatki inwestycyjne wzrosły w ubr. do 138 mln zł. Ktoś mógłby powiedzieć, że
to mało, bo w poprzednich latach wydawano średnio 300 mln zł. Nie można zapominać, że
był to rok, w którym nie nastąpiły jeszcze podziały środków unijnych. Zauważył, że służby
miejskie złożyły w 2016 r. 26 wniosków o dofinansowanie inwestycji na kwotę 750 mln zł.
Podpisano 20 umów na realizację tzw. projektów miękkich. Był to rok intensywnych
przygotowań i taka sama sytuacja była w wielu dużych miastach Polski.
W 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca Toruń wydał więcej niż inne miasta
województwa, czy Gdańsk, Częstochowa, Katowice. Zauważył, że w 2016 r. zrealizowano
bardzo dużo inwestycji służących poprawie jakości życia mieszkańców; drogi, parkingi,
oświetlenia, place zabaw, miejsca rekreacji, boiska, mieszkania komunalne.
Przypomniał, że służby miejskie w 2016 r. szybko i sprawnie przygotowały się do rządowego
programu 500+, w ramach którego miasto było liderem w zakresie szybkiej wypłaty
świadczeń. W ramach inwestycji i remontów utworzono 770 miejsc w ramach opieki
przedszkolnej, rozpoczęto program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na
drogach poprzez pomalowanie przejazdów rowerowych na czerwono, zwiększono
zatrudnienie na stanowiskach monitoringu miejskiego, zwiększano dostęp do programów
zdrowotnych; opieka stomatologiczna w szkołach, korekcja wad postawy, czy szczepienia
przeciwko grypie. Zrealizowano wiele innych imprez sportowych i kulturalnych. Na te
działania nie można patrzeć poprzez pryzmat wydatków w budżecie, ale ich celowości. Celem
jest jakość życia mieszkańców.
Stwierdził, że nie potrzeba strzelających korków od szampana, przecinania wstęg,
a wystarczy ciężka praca prezydenta i ludzi, którzy z nim współpracują.
Poinformował, że klub radnych Czas Gospodarzy uznaje, że budżet miasta na 2016 r. został
zrealizowany zgodnie z założeniami, a przy tym działo się to z pożytkiem dla mieszkańców
i miasta. Kolejny rok można mówić o rozwoju Torunia, coraz lepszych warunkach życia
i prowadzenia działalności gospodarczej, stąd klub będzie głosował za przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz udzieleniem absolutorium.
p. M. Cichowicz – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Mieszkańców.
Przytoczył fragment z ogólnopolskiej gazety: nadanie priorytetu budowie dróg wywodzi się
z komuny, gdy postrzegano je jako urządzenia obronne. Szerokie drogi uniemożliwiały
stworzenie demonstrantom barykad. Tak została zbudowana powojenna Warszawa i miasta
rosyjskie w czasach sowieckich. Tymczasem w mieście droga to ulica, a ulica to nie sama
jezdnia, tylko stojące przy niej domy, zieleń, chodniki. Zmiana myślenia po latach
komunistycznego dyktatu dróg musiała zająć trochę czasu. Mówił w udzielonym przed
rokiem wywiadzie p. Marek Janiak architekt miasta Łodzi.
Wskazał, że są urzędnicy, którzy patrzą inaczej niż to robi się w Toruniu. Inwestycje drogowe
najbardziej wpływają na budżet miasta, kształt miasta i przyszłość. Dzisiejsze zbudowane
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ulice będą przez dziesięciolecia towarzyszyły kolejnym pokoleniom. Oczywiste już na zachód
od Odry hasło „przemieszczamy ludzi a nie samochody” wciąż nie dociera do Torunia.
Stwierdził, że trzymając się archaicznego i niewydolnego paradygmatu komunikacyjnego
opierającego się na indywidualnym transporcie samochodowym prezydent Torunia nie potrafi
planować
i skutecznie rozwiązywać problemów transportu samochodowego w mieście. Doświadczenia
wielu miast pokazują, że ruchem w mieście można i należy zarządzać. Dlaczego nie jest tak
w Toruniu ? Jak inaczej nazwać fakt, że trasa średnicowa nie jest połączona od wschodu
i zachodu odpowiednimi wylotami, czego skutkiem wielosetmilionowa inwestycja świeci
pustkami. Może wystarczyłby jeden pas ruchu w każda stronę, skoro ta trasa przenosi
mniejsze obciążenia od niejednej zwykłej ulicy. Zaznaczył, że to jest mówione w kontekście
odrzuconego przez radę pomysłu, aby rok wcześniej przygotować się do kontynuacji budowy
tej trasy w stronę ul. Okrężnej, bo ona jest niezbędna, żeby łączyć komunikacyjnie Toruń,
a jednocześnie zapewnić możliwość obsługi rozbudowanego szpitala. Przypomniał, że
w czasie dyskusji Czas Mieszkańców postulował zbudowanie korytarza czy drogi, a nie
wielkiej arterii, która jest stworzona na innych odcinkach.
Stwierdził, że podobny absurd buduje się w postaci trasy staromostowej, która podzieli
Chełmińskie Przedmieście na dwie nieskomunikowane wyspy. Budowa kosztowała życie
dziesiątki drzew, pod którą wyburzono wiele historycznej zabudowy, która obniży
bezpieczeństwo, wprowadzi hałas i spaliny, a ostatecznie oprze się o jednojezdniowy most, by
go ostatecznie zakorkować i sparaliżować pl. Rapackiego. Wskazał, że już dziś jest problem
z przejazdem w godzinach szczytu przez most Piłsudskiego. W momencie zakończenia trasy
staromostowej most będzie zablokowany. Z drugiej strony nisko budżetowe rozwiązania bez
wsparcia EBI mało interesują prezydenta, nawet gdyby wydatnie poprawiały jakość życia
w mieście.
Przypomniał, że wielokrotnie przedstawiana przez Czas Mieszkańców koncepcja zielonego
ringu Torunia wciąż nie znajduje zrozumienia. Widocznie na takie korytarze nie ma unijnych
dotacji, a finansowanie takich korytarzy samemu to nie jest priorytet obecnego prezydenta.
Zwrócił uwagę, że drzew w Toruniu ubywa, a sadzone uważa się za uciążliwość wymaganą
prawem, a nie jak cenne dobro wspólne. Wspomniał o smutnych przykładach nasadzeń przy
trasie średnicowej i wschodniej.
Poruszył kwestie wpływów do budżetu. Kwestia Starego Browaru czy zezwolenia na
bezpłatne parkowanie w SPP to przykłady. Mogą zdarzać się różne wypadki w tak złożonym
organizmie, jakim jest miasto. Istotna jest reakcja na wychwycone nieprawidłowości.
Przypomniał, że w zaleceniach pokontrolnych prezydent zwrócił uwagę, że należy wyciągnąć
konsekwencje dyscyplinarne dla osób, które przyczyniły się do nieprawidłowości. Okazało
się, że przesunięcia personalne w MZD były związane z reorganizacją, a osoba
odpowiadająca za zezwolenia dalej jest kierownikiem.
Narzuca się refleksja, że chociaż dług miasta jest ogromny, a inwestycje niekoniecznie służą
rozwiązaniu deklarowanych problemów miasta, to w dalszym ciągu brnie się w mega
inwestycje, które można zastępować lepszymi i tańszymi rozwiązaniami. Przypomniał, że
rada przyjęła budżet na 2017 r., który nie uwzględniał postulatu połącznia trasy wschodniej
poprzez ul. M. Skłodowskiej – Curie z trasą średnicową. Pokazywane wyliczenia
wskazywały, że to połączenie można zrobić za 7 mln zł. Miasto przyjęło, że można to
zrealizować za 600 mln zł. Dramatyczne jest to, że żyje się w mieście, gdzie tak ogromna
różnica nie powoduje powołania niezależnego eksperta, który oceni skutki obu rozwiązań.
Przykładem nierównego traktowania mieszkańców są ul. Winnica i Torpo. W jednym
przypadku mieszkańcy oczekują na plan zagospodarowania i nie dostają go, a w innym on jest
i godzi w interesy mieszkańców.
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Poruszył temat Glinek. To jest ogromna porażka całego miasta, również rady. Nie
potrafiliśmy wytworzyć takiej presji na władze miasta, żeby odstąpiły od budowania bloków
na grobach ofiar wojny. Smutne jest to, że prezydent nie szukał sposobów na uniknięcie takiej
kompromitacji, bo podejmowane działania były odwrotne. Przypomniał, że rada otrzymała
projekty uchwał podnoszące kapitał zakładowy TTBS-u, przyjęła je, a po tym była informacja
o terenie na Glinkach.
Zwrócił uwagę, że inwestycje współfinansowane ze środków UE są okupione znaczącym
własnym wkładem. Niejednokrotnie w Toruniu wkład własny dochodzi do granic
wytrzymałości budżetu i wspierane jest masową wyprzedażą mienia, które topnieje. Co
w zamian za to otrzymujemy? Na zeszłorocznej konferencji w Gdyni duński urbanista Jan
Gel, nestor zrównoważonego rozwoju miast powiedział, że wy w Polsce nie musicie
popełniać błędów zachodnich miast. Wy już je popełniliście. W przypadku Torunia można by
dodać, że dalej uparcie popełniamy.
Poinformował, że w związku z tym klub Czas Mieszkańców nie widzi możliwości
zagłosowania za udzieleniem absolutorium dla prezydenta.
p. J. Beszczyński – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu radnych Czas Gospodarzy po
głosowaniach nad projektami uchwał.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że budżet utrzymywał prawidłowy rozwój miasta. Padały
słowa, że nie było fajerwerków, ale była mrówcza praca nad przygotowaniami na następny
czas. Cieszy fakt znalezienia równowagi na bieżące wydatkowanie jak i planowane
inwestycje. To, że nie zostały wykonane inwestycje w planowanym zakresie, to jest normalna
kolej rzeczy, tym bardziej, że nie ma to wpływu na jakość tego, co zostanie osiągnięte
w późniejszym czasie. To nie był łatwy rok dla budżetu, mimo że mówi się, że budżet był
prosty. Nie było łatwo, bo trzeba było zmierzyć się z kwestią oświaty i zmianą siatki szkół
w obliczu reformy. Z docierających sygnałów wynika, że podjęte zostały słuszne decyzje.
Przypomniał, że Program 500+ wymagał ogromnej pracy. Mamy osiągnięcia związane
z opieką społeczną i pozytywne efekty tego działania.
Stwierdził, że krytyka dotycząca układu drogowego jest sposobem postrzegania rozwoju
miasta. Prawem rady miasta jest przyjmowanie rozwiązań w tym zakresie. W ich ramach
wykonano wszystkie możliwe zadania.
Wskazał, że wieloletnia sukcesywna praca powoduje to, że z każdym rokiem można myśleć
pozytywnie o wykonaniu budżetu. To były wieloletnie działania, które doprowadziły do
obecnej sytuacji. Podziękował wszystkim, którzy angażowali się w wykonanie budżetu
w tych najdrobniejszych sprawach, ale dotyczących mieszkańców.
p. M. Zaleski – odniósł się do wypowiedzi przedmówców.
Zwrócił uwagę, że torunianie decydują o wyglądzie miasta. Oni też wiedzą, co chcą mieć. Oni
mówią też, że chcą mieć więcej samochodów i kupują je. Na koniec roku było 130 tys.
pojazdów zarejestrowanych w mieście. To jest o 100% więcej niż 14 lat temu. Tymi
samochodami torunianie chcą jeździć, stąd chcą ulice i te duże i te małe. Zwrócił się do
radnych, żeby spróbowali w swoich okręgach powiedzieć mieszkańcom, że nie będą
budowane ulice. Zobaczylibyśmy jak odpowiedzieliby na to. Każdy chce budowy małych
i dużych ulic, budowy infrastruktury miasta. Niczego nie zrobiono bez woli i wiedzy radnych
oraz bez oczekiwań mieszkańców. Taka jest rzeczywistość.
Zwrócił uwagę, że ubr. był rokiem inwestycji nisko nakładowych i niewielkich, bo tego
chcieli mieszkańcy. Były place zabaw, siłownie zewnętrzne i kumulacje tego typu inwestycji
powodują, że miliony mnożą się w dziesiątki milionów zł. Jeśli jest potrzeba, żeby było
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więcej dzieci w przedszkolach, to trzeba zainwestować w modernizację i rozbudowę, bo to są
dzieci mieszkańców, bo to jest Toruń.
Ponadto jeśli jest taki czas, że u decydentów trwa procedura wyłonienia tych, którzy dostana
dofinansowanie zewnętrzne z budżetu państwa, czy ze środków UE, to nie będziemy
wyrywali się przed szereg i mówili, że to nie jest ważne, bo i tak będziemy robili swoje. Po
prostu trzeba rzeczowo przygotować dokumenty i złożyć wnioski o pieniądze zewnętrzne.
Trzeba dać sobie szansę, bo często to jest szansa 1 do 5. Takie są realia w Polsce
w pozyskiwaniu środków UE. Czasem trzeba skupić się więcej na przygotowaniu,
programowaniu, studiach wykonalności, dokumentacjach technicznych, żeby móc mieć
pewność, że będą środki unijne.
Zapewnił, że miasto jest do przesady uważne w inwestowaniu, dlatego niektóre inwestycje są
etapowane. Kiedyś trasy połączą się. Gdyby to było od razu, to mówionoby, że budowana jest
jedna trasa, a pozostałe rozwiązania drogowe, kubaturowe zostawia się bez rozpoczęcia
i kontynuacji.
Czy inwestycje są potrzebne zarówno te nazwane mega jak i inne ? Potwierdził, że tak, bo na
sali koncertowej na Jordankach widzi radnych z rodzinami. Tam przyszło w ubr. 100 tys.
osób, mimo że ta inwestycja budziła dyskusje w radzie miasta i wśród mieszkańców. Ta
inwestycja opłaciła się, bo jest odwiedzana. Podobnie z nowym mostem, którym przejeżdża
25 tys. pojazdów na dobę. Trzeba kontynuować budowę połączeń drogowych, również tych
w mega skali, ale trzeba to robić rozważnie.
Wyjaśnił sprawę Glinek. Nikt nie był w stanie przewidzieć, w jakim miejscu i gdzie można
znaleźć miejsca pochówków szczątków ludzkich. To były szczątki niemieckiego
i radzieckiego okupanta. W tej sprawie uruchomiono procedurę archeologiczną, odsłonięto
szczątki i zostały one przeniesione na cmentarz, gdzie 15.07.br. w miejscowości Bartosze na
Mazurach będzie uroczysty pochówek. To jest cywilizowane postępowanie. Na Glinkach nie
było cmentarza, było nagromadzenie szczątków ludzkich.
Wyjaśnił kwestię Winnicy. To problem, który trzeba rozwiązać. Są 44 zabudowy, w których
mieszkają ludzie. Ani jedna nie jest wzniesiona na podstawie pozwolenia na budowę.
Wszystkie są wzniesione nielegalnie na gruntach nie będących własnością czyniącego
nakłady. W kilku przypadkach to są domy, ale większość to są sklecone domki. Urząd dociera
do każdej takiej rodziny, rozmawia i przygotowywane są lokale zamienne. Obiekty, które
mają szansę technicznej trwałości i funkcjonowania będą planistycznie pozostawione.
Zaznaczył, że problem formalny polega na tym, że od 2011 r. zaczęła obowiązywać
interpretacja Sądu Najwyższego, która określiła, że jeśli nakłady są poczynione nielegalnie na
grunt i na gruncie nie ma trwałej umowy dłuższej niż 10 lat, to gmina nie ma prawa dokonać
sprzedaży tego gruntu w sposób uprzywilejowany właścicielowi nakładów. Jeśli wszystkie są
zbudowane nielegalnie, to w stosunku do żadnego miasto nie ma prawa podjąć decyzji
o sprzedaży gruntów. Nie mniej jednak są poszukiwane rozwiązania przypadku, które będą
wypracowane w spokoju. Były rozmowy z rodzinami, część osób przyjęła wypowiedzenia,
część czeka na wyniki wycen nakładów przez rzeczoznawców, część oczekuje mieszkań,
a część pieniędzy za nakłady.
Wyraził zadowolenie z ubr., bo radni oceniali funkcjonowanie miasta i podejmowali decyzje
o mieście jako te, które są na dany czas właściwe i potrzebne. Nikt nie wychodził z inicjatywą
wyjątkowych inwestycji w czasie, gdy nie było na to pieniędzy. Nikt nie wymagał też
dodatkowych wydatków na bieżące funkcjonowanie miasta, skoro takich możliwości nie
było. To radni na wniosek prezydenta zdecydowali, że nie było podwyżek opłat lokalnych. To
był czas przygotowań do dużych projektów, był czas na reagowanie na bieżące zadania.
Przypomniał realizację Programu 500+, z którym nie było żadnego problemu. Również
dyrektorzy placówek ponieśli ogromny wysiłek remontowy w placówkach w związku
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z możliwością pozostawienia dzieci dłużej w przedszkolach, ale to wszystko nie odbiło się na
funkcjonowaniu tych placówek.
Podkreślił, że jest znakomita baza dla szkół specjalnych. Została przeprowadzona
termomodernizacja, przestronne ogrzewane sale, znakomita kadra nauczycielska. Teraz
zdecydowano, że przy tych szkołach zostaną dobudowane baseniki rehabilitacyjne. To jest
przygotowywane.
Skonstatował, że to są przykłady wszechstronnego spojrzenia rady miasta przy udziale
urzędu, co zapewnia właściwe w danym czasie funkcjonowanie miasta. Jeśli przyjdzie
kolejny czas mega inwestycji, to radni też spojrzą na to z właściwym zrozumieniem, oceną
i uwagą. Jeśli na jakiś zakres trzeba będzie ograniczyć wydatki, bo na to nie stać miasta, to
radni też spojrzą uważnie.
Zapewnił, że stan miasta przedstawiony w wypowiedziach 3 klubów i skarbnika jest dobry.
Nie ma powodu, do obaw. Ciągłe przypominanie niedobrych zdarzeń, które minęły pewnie
ma wartość ideologiczną. Nie ma sensu do nich wracać, bowiem zostały przeanalizowane
przez zewnętrzne podmioty.
Przyznał, że dobre dokonania 2016 r. to zasługa rady miasta, szefów jednostek miejskich,
działów UMT, pracowniczek i pracowników tych jednostek, zakładów, spółek.
Podziękował za informacje, oceny, uwagi w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu i absolutorium.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym – uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady.
Natomiast § 55 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Torunia brzmi następująco: „bezwzględna
większość głosów ustawowego składy rady – wniosek uważa się za uchwalony, gdy liczba
oddanych za nim głosów jest większa niż połowa ustawowego składu rady”.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 738. Wynik głosowania: 22 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 603/17).
Uchwała według druku nr 739. Wynik głosowania: 22 – 3 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 604/17).
XXVI. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
Zapytania:
radna S. Kowalska – zapytała, dlaczego brakuje aktualizacji rejestru umów na stronie BIP
Toruń? Ostatni kwartał za jaki opublikowano umowy to okres od 1 lipca od 30 września
2016r. Kiedy to zostanie uzupełnione?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny M. Cichowicz – zapytał przewodniczącego, czym staje się rada miasta, bo wystąpienie
radnego J. Beszczyńskiego jest przykrym zaskoczeniem. Poprosił przewodniczącego RMT
o wyjaśnienie na piśmie takiego zachowania.
1. W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi podejmowania działań przez
prezydenta na rzecz próbowania zablokowania wymiany kotłów w elektrociepłowni EDF
zapytał, jakie to były działania ?
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2. Jaką kwotę wydano na realizację zieleni (drzewa, krzewy, trawniki) w trakcie realizacji
trasy wschodniej wraz z mostem ? Poprosił o udostępnienie fragmentu kosztorysu
inwestorskiego i oferty firmy Strabag.
3. Dlaczego do dziś nie wykonano koszenia trawników na nowo oddanej ul. Łódzkiej od
mostu do Stawek Płd ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radna B. Królikowska - Ziemkiewicz – zapytała, kiedy rozpocznie się remont ul. św.
Antoniego?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny B. Jóźwiak – zapytał o drewniany mostek w Kaszczorku. Czy są już gotowe koncepcje,
warianty przebudowy mostku ? Kiedy radni będą mogli zapoznać się z tym i czy mieszkańcy
będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie ? Czy prowadzona jest bieżąca naprawa mostku ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny J. Gołębiewski – zapytał o drewniany mostek w Kaszczorku. Zaznaczył, że zadowoli
się wspólną odpowiedzią na wcześniej zadane pytania i wnioski.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
2. Wnioski:
a) radna S. Kowalska – 1 wniosek,
b) radna M. Olszta – Bloch – 2 wnioski,
c) radny M. Jakubaszek – 1 wniosek,
d) radna B. Królikowska – Ziemkiewicz – 6 wniosków (wnioski nie zostały złożone
pisemnie),
e) radny B. Jóźwiak – 3 wnioski,
f) radny J. Gołębiewski – 1 wniosek,
g) radny W. Klabun – 3 wnioski,
h) radny M. Rzymyszkiewicz – 5 wniosków,
i) radna D. Tuszyńska – 2 wnioski,
j) radny J. Beszczyński – zwrócił uwagę, że ostatni okres pracy RMT to festiwal jakiś
nikczemności, niegodziwości, donosów i pomówień, których autorami są koleżanki i koledzy
z Czasu Mieszkańców. Przykładami jest blokowanie I etapu ul. Łódzkiej, którego autorem był
radny M. Cichowicz. Po 2 latach udało się wreszcie zrealizować inwestycję. Podczas
uroczystości otwarcia tej inwestycji radny jako pierwszy idzie do wykonawcy po prezent, po
nagrodę, po upominek z ironią na twarzy. Używanie słów „wielki przekręt, afera” to słowa
jednego z członków klubu Czas Mieszkańców. Coś, co zakrawa na ironię, czyli jazda
z komórką w ręku, popełnienie ewidentnie wykroczenia, stwarzanie zagrożenia w ruchu
drogowym, nagrywanie kierowcy i prezydenta, który faktycznie źle zaparkował i doniesienie
na policję. Kolejny przykład, którego autorem jest radna S. Kowalska. Radna była bohaterem
artykułu red. Warty z Nowości, gdzie poddano wątpliwości dane zawarte w oświadczeniu
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majątkowym. Radna donosi na jednego z radnych do urzędu skarbowego. Nie godzi się tak.
Przypomniał, że przez 20 lat pracy w policji był przyzwyczajony do donosów ludzi
działających z niskich pobudek. Miasto jest dobrze oceniane przez mieszkańców, turystów,
agencja ratingowe pozytywnie wypowiadają się o mieście.
Zapowiedział, że było to ostatnie takie wystąpienie radnego M. Cichowicza. Przy najbliższej
okazji bez jakiegokolwiek uzgodnienia z klubem i koalicjantami złoży wniosek o odwołanie
radnego z funkcji wiceprzewodniczącego RMT. Zapewnił, że nie obrazi się na nikogo, jeśli
ktoś z radnych zagłosuje „przeciw”. Jeśli gdzieś w kuluarach w kolacji będzie dyskusja na
temat radnego, że coś nie podoba się w zachowaniu, to będzie wychodził z takich rozmów.
XXVII. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
XXVIII. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył XXIX sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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