Protokół z 43. sesji
Rady Miasta Torunia
z 23 listopada 2017 roku
43. sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 23 listopada 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył 43. sesję Rady Miasta Torunia. Powitał prezydenta
z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika, dyrektorów wydziałów, radnych, radnego sejmiku
P. Przybylskiego oraz wszystkich gości.
II. Przyjęcie protokołu z 42. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta Torunia następujące dokumenty:
- sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesjach Rady Miasta Torunia w II kwartale
2017r.,
- informację zawierającą wykaz podmiotów, w których osoby wskazane przez sądowego
kuratora zawodowego będą mogły wykonywać w 2018 roku karę ograniczenia wolności lub
prace społecznie użyteczne;
2. Ponadto do Biura Rady Miasta Torunia wpłynęła informacja z Departamentu Ochrony
Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu Muzeum
Okręgowemu w Toruniu dotacji w ramach budżetu na 2017 rok w wysokości 80.000 zł,
przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Toruń, barokowa Kamienica pod Gwiazdą
przy Rynku Staromiejskim 35 (XIII - XX w.): wymiana pokrycia dachowego i konserwacja
nowożytnej więźby dachowej. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie 291.780,08 zł.
Powyższe dokumenty Państwo Radni otrzymaliście drogą elektroniczną.
3. W nawiązaniu do mojej informacji z 42. sesji Rady Miasta z 12 października br., dotyczącej
złożonych przez Państwa Radnych oświadczeń majątkowych uprzejmie informuję, że
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego pismem z 27 października br. poinformował
o dokonaniu analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych – w oświadczeniach nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Ponadto pismem z 12 października br. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu
poinformował o dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych Prezydenta Miasta Torunia
i Przewodniczącego Rady Miasta Torunia – w oświadczeniach nie stwierdzono
nieprawidłowości.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
p. M. Zaleski – zgodnie z § 27 ust. 5 statutu Gminy Miasta Toruń przedstawił informacje
dotyczące zdarzeń ważnych dla miasta, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia rady
miasta:
ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
14 października br. odbyły się toruńskie obchody 500-lecia reformacji.
Dzień Edukacji Narodowej
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- 16 października br. w Dworze Artusa miejskie obchody, połączone z wręczeniem odznaczeń
i nagród dla nauczycieli,
- 17 października br. w Muzeum Etnograficznym wojewódzkie obchody, połączone
z wręczeniem nagrody w konkursie „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji”.
22 października br. uczciliśmy 78. rocznicę pierwszych straceń na Barbarce.
1 listopada br. na cmentarzu św. Jerzego odbyła się doroczna (piętnasta) kwesta, organizowana
przez Urząd Miasta Torunia i Towarzystwo Miłośników Torunia. Cel tegorocznej zbiórki odnowienie metalowego krzyża z 1854 roku, upamiętniającego kpt. Antoniego Ignacego
Żernickiego. Podczas kwesty zebrano ponad 18.000 zł (18.142,62 zł oraz 17 eurocentów).
11 listopada br. obchodziliśmy 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości
17 listopada br. jubileusz 65-lecia obchodziło Koło Przewodników PTTK w Toruniu.
19 listopada br. jubileusz 25-lecia obchodziło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji
Toruńskiej.
20 listopada br. 70. rocznicę utworzenia świętował Toruński Oddział Stowarzyszenia
Historyków Sztuki.
21 listopada br. obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 13-21 października br. 24. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” 2017,
- 14 listopada br. w Dworze Artusa koncert z okazji jubileuszu 30.lecia Chóru Męskiego
Copernicus,
- 21 – 29 października br. 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST,
- 3 listopada br. w Dworze Artusa – Zaduszki jazzowe (wyk. Tymon Tymański),
- 18 listopada br. w CKK Jordanki 30-lecie Korporacji Tanecznej Baby Jagi,
- 10 listopada br. w Muzeum Historii Torunia wernisaż wystawy „Toruń życie nad Wisłą”,
- 12 listopada br. w CSW wystawa „David Lynch. Silence and Dynamism” w ramach 25. edycji
Camerimage Festival,
- 13 listopada br. w CK Dwór Artusa spotkanie z Daivdem Lynchem,
- 17-18 listopada br. w Klubie Od Nowa 28. Toruń Blues Meeting.
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 14 października br. na Motoarenie – wyścigi rowerowe Cisowianka Mazovia MTB
Marathon,
- 15 października br. Piknik Sportowy w ramach II Kongresu Miast Sportowych,
- 29 października br. 35. Maraton Toruński,
- 18 listopada br. Otylia Swim Tour – impreza dla dzieci (9-14 lat) w Uniwersyteckim Centrum
Sportowym,
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- 18-19 listopada br. w Arenie Toruń Ogólnopolskie Zawody „Lekkoatletyka dla każdego”.
Inne wydarzenia (wybrane):
13 – 19 listopada br. Toruński Tydzień Tolerancji (2. edycja)
Wydarzenia promujące idee otwartości, dialogu i zrozumienia:
- wystawa „Toruńczycy z wyboru” (23 portrety mieszkańców Torunia pochodzących
z innych krajów, m.in. Rosji, Syrii, Chin, Japonii, Iraku czy Peru),
- Mecz Tolerancji w Arenie Toruń (towarzyski mecz siatkówki w drużynach mieszanych
pomiędzy drużyną UMK a drużyną złożoną z przedstawicieli miasta, radnych, dziennikarzy), koncert w Dworze Artusa z udziałem wokalistów pochodzących z różnych krajów,
- zajęcia pozalekcyjne i warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli toruńskich szkół, dotyczące
tolerancji.
Równolegle (17-18 listopada br.) odbyły się Colloquia Torunensia 2017 r., które nawiązują do
XVII-wiecznego wydarzenia Colloquium Charitativum (czyli "przyjaznej rozmowy").
Konferencje, sympozja, zjazdy
- 12 października br. - Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina,
- 16 października br. II Kongres Miast Sportowych,
- 25 października br. XIV Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych,
Imprezy targowe i wystawiennicze
- 18-19 listopada br. w Centrum Targowym PARK - Targi „Dzień Akademii Piękności” oraz
„Targi Ślubne”
Inne
- 13-15 października br. jesienna edycja akcji „Toruń za pół ceny” (z udziałem 217 partnerów,
którzy zaoferowali swoje produkty i usługi z rabatem),
- 13 października br. podsumowanie i wręczenie nagród w konkursach „Toruń w kwiatach”
i „Toruń ogrodem”,
- 18-19 listopada br. premiera gry Monopoly Edycja Toruń w CH Plaza,
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Działalność toruńskiej branży turystycznej została doceniona podczas Wojewódzkich
Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Tucholi:
- honorową odznakę Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki” otrzymali:
Anna Broniewicz (dyrektor Fundacji Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika
w Toruniu), Koło Przewodników PTTK w Toruniu, Jadwiga Krajczewska (działacz społeczny
Oddziału Miejskiego PTTK), Szymon Wiśniewski (dyrektor OIT w Toruniu),
- wręczono również wyróżnienia w konkursie „Odkrywca 2017”. W kategorii: inwestycja
sprzyjająca rozwojowi turystyki wyróżnienie otrzymało Centrum Kulturalno-Kongresowe
Jordanki,
- zarząd województwa przyznał także specjalne tytuły „Superodkrywca”. Wyróżniony nim
został Henryk Miłoszewski (prezes zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu),
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- Żywe Muzeum Piernika w Toruniu zostało wyłonione jako reprezentant województwa
kujawsko-pomorskiego w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej o Złoty Certyfikat POT
2017.
Muzeum Okręgowe w Toruniu zostało laureatem nagrody „Kolekcjonerstwo – Nauka
i Upowszechnianie” im. Feliksa Jasieńskiego za rok 2016.
Wyróżnienie przyznano w kategorii „Instytucja”, za organizację wystawy „Dürer, Gysbrechts,
Willmann. Kolekcja Tadeusza Wierzejskiego w polskich muzeach”. Uroczysta gala wręczenia
nagród odbyła się 10 listopada br. w Pałacu Staszica w Warszawie.
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Od 19 października do 10 listopada br. przyjmowane były propozycje tematów do planu
konsultacji społecznych na rok 2018.
INNE INFORMACJE
Projekt „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele
muzealne" zdobył unijne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Dofinansowanie: 14.382.298,52 zł. Koszt całkowity projektu: 21.722. 085 zł. W budynku
Koszar Bramy Chełmińskiej powstanie oddział Muzeum Okręgowego.
Stan realizacji inwestycji
1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół
Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b. Zaawansowanie ponad 70%.
2. Przebudowa wraz z pracami remontowymi oraz rozbudowa o część szatniową basenu
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa 26.
Końcowy etap.
3. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220. Zaawansowanie
w połowie prac.
4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bażyńskich 22
w Toruniu. Końcówka prac.
5. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu.
Rozpoczęcie prac.
6. Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu. Rozpoczęcie budowy.
7. Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu”. Rozpoczęto prace,
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Inwestycje drogowe
1. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej – etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu.
Zaawansowanie ponad 50%, planowane zakończenie latam 2018 r.
2. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu.
Zaawansowanie rzeczowe ponad 50%,
3. Przebudowa układu drogowego na pl. bp. J. Chrapka. Podpisano umowę na realizację,
4. Przebudowa ul. Turystycznej – odcinek od ul. Ligi Polskiej do granic administracyjnych
miasta wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej.
Podpisano umowę na realizację.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 14.12.2017 r.
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1. W piątek 24 listopada o godz. 10.00 w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej
w Toruniu otwarcie dwudniowego, 10 Międzynarodowego Kongresu „Katolicy
i Niepodległość”.
O godz. 12.00 w CKK Jordanki uroczysta Akademia Barbórkowa w ramach Centralnej
Barbórki Gazowników.
O godz. 18.00 w Baju Pomorskim otwarcie 32. Toruńskich Spotkań Jednego Aktora,
bezpośrednio po otwarciu - spektakl Jana Peszka.
2. W sobotę 25 listopada swoje święto obchodzą Katarzyny. „Imieniny Katarzyny” rozpocznie
przemarsz spod kościoła św. Katarzyny o godz. 14:30 pod pomnik Mikołaja Kopernika, gdzie
o godz. 15.00 wykonane zostanie wspólne zdjęcie Katarzyn. Punktem kulminacyjnym
świętowania będzie koncert Katarzyny Klich o godz. 16:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza
Staromiejskiego. Po koncercie przewidziano toast za zdrowie solenizantek oraz
okolicznościowy tort.
W tym samym dniu o godzinie 12.00 rozpocznie się Piernikowy Festyn organizowany przez
Muzeum Okręgowe. W programie pokazy, warsztaty pieczenia pierników.
3. W niedzielę 26 listopada w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II, o godz. 13.15 rozpocznie się międzynarodowa konferencja „Pamięć i Nadzieja”
poświęcona postawom Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
4. W poniedziałek 27 listopada o godz. 12.00 w IX LO rozpoczną się uroczystości 25-lecia
szkoły połączone z ufundowaniem pamiątkowej tablicy w hołdzie Królowi Polski,
Kazimierzowi IV Jagiellończykowi i władcy Azerbejdżanu Uzun Hasanowi. Na uroczystość
został zaproszony Ambasador Republiki Azerbejdżanu.
Także 27 listopada odbędzie się uroczysta gala „Mecenas Toruńskiego Sportu”. W tegorocznej
– 5 edycji – uhonorowanych zostanie 70 firm zaangażowanych we wspieranie toruńskiego
sportu.
W dniach 27 listopada do 5 grudnia odbywać się badanie społeczne nt. potrzeb i oceny jakości
życia mieszkańców miasta Torunia. Badanie będzie przeprowadzone na próbie 1 000
mieszkańców miasta Torunia przy użyciu urządzeń mobilnych. Wyniki badania zostaną
wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju miasta Torunia do roku 2020
z uwzględnieniem perspektywy rozwoju do 2023 roku.
5. Od poniedziałku 27 listopada do 3 grudnia potrwa 10. Międzynarodowy Festiwal Fotografii
i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”. Oficjalne otwarcie odbędzie się 1 grudnia o godz.
18.00 w Dworze Artusa – towarzyszyć mu będzie spotkanie z Krystyną Czubówną, natomiast
zakończenie - 3 grudnia o godz. 15.00 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa".
6. W czwartek 30 listopada odpust w parafii św. Andrzeja Apostoła na tak zwanym osiedlu
JAR.
7. W piątek 1 grudnia odbędą się uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
O godz. 11.00 Apel Pamięci pod „Pomnikiem Artylerzysty”, o godz. 12.00 msza święta
w Kościele Garnizonowym, o godz. 13.30 Uroczysty Apel na Rynku Nowomiejskim.
1 grudnia przypada Światowy Dzień walki z AIDS. Obchody rozpoczną się już 30 listopada
o godz. 19:30 koncertem w „Od Nowie”, natomiast 1 grudnia o godz. 17.00 u zbiegu ulic
Szerokiej i Królowej Jadwigi odbędzie się okolicznościowy happening pt. „Świece Pamięci”.
O godz. 18.00 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych rozpocznie się koncert uczniów
ZSM dla mieszkańców miasta, podczas którego zaprezentowane zostaną zakupione
instrumenty perkusyjne i smyczkowe w projekcie pn. „Muzyka dla Kopernika”. Koncert
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prezentujący zakupione instrumenty klawiszowe odbędzie się w czwartek 7 grudnia o godz.
17.30.
Równocześnie, o godz. 18.00 na Rynku Staromiejskim zainaugurowany zostanie Toruński
Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z rozświetleniem choinki.
O godz. 18.00 na Przystani Toruń odbędą się uroczystości 40-lecia Rejonowego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu.
8. W sobotę 2 grudnia 26 Urodziny świętuje Radio Maryja. Uroczystości odbędą się w hali
sportowo-widowiskowej przy ul. Bema.
Także sobotę 2 grudnia rozpoczyna się dwudniowy Festiwal Biegów św. Mikołajów. O godz.
10.30 na ul. Szerokiej startuje Bieg Mikołajka dla dzieci, meta zlokalizowana będzie przy
pomniku Mikołaja Kopernika.
Dorośli biegacze wystartują w niedzielę 3 grudnia o godz. 11.00 spod pomnika Mikołaja
Kopernika, na kilku dystansach. Meta zlokalizowana będzie w parku miejskim przy
ul. Bydgoskiej, dekoracja medalowa nastąpi w sali bocznej hali sportowo-widowiskowej.
9. W poniedziałek 4 grudnia święto Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Po uroczystym
apelu na placu CSAiU o godz. 9.00, zaplanowano okolicznościowe występy artystyczne w Sali
Wielkiej Dworu Artusa od godz. 10.30.
10. W środę 6 grudnia o godz. 9.30 w SP nr 19 rozpocznie się II Integracyjne Mikołajkowe
Spotkanie - w tym roku pod nazwą „Mikołajkowe granie w zimowy czas – sportowcy dzieciom”. Impreza odbędzie się w ramach realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta
Torunia.
6 grudnia zainaugurowany zostanie sezon lodowisk przy CKK Jordanki i Przy Skarpie.
Lodowiska sezonowe czynne będą w godz. 8.00 - 21.00, soboty i niedziele 10.00 - 21.00.
W dni nauki szkolnej w godz. 8.00 - 14.00 lodowiska udostępniane są nieodpłatnie (za
okazaniem legitymacji szkolnej).
11. W piątek 8 grudnia o godz. 14.30 w sali widowiskowej MDK odbędzie się uroczystość
wręczenia stypendiów dla studentów toruńskich uczelni wyższych przyznanych w ramach
Miejskiego Programu Stypendialnego.
O godz. 17.00 nieszporami rozpoczną się uroczystości kanonicznego przejęcia katedry przez
nowego biskupa Wiesława Śmigla.
12. W sobotę 9 grudnia w hali sportowej przy ul. Bema odbędzie się mikołajkowa edycja
festiwalu muzycznego LuxFest, organizowanego w ramach toruńskiego Budżetu
Partycypacyjnego. LuxFest przeznaczony jest dla całych rodzin z dziećmi,
o godz. 15.00 spotkanie świąteczne - Wigilia dla dzieci Starówki organizuje Ognisko Pracy
Pozaszkolnej „Dom Harcerza”.
O godz. 18.00 w Auli UMK rozpocznie się 16. Uniwersytecki Koncert Charytatywny. Wystąpi
Wojciech Waglewski z zespołem Voo Voo.
13. W niedzielę 10 grudnia o godz. 12.00 ingres nowego biskupa toruńskiego prof. dra hab.
Wiesława Śmigla do katedry toruńskiej. W uroczystościach weźmie udział nuncjusz apostolski
w Polsce abp Salvatore Penacchio.
Toruński Klub Curlingowy zaprasza na 8. turniej charytatywny „Świąteczna Bitwa Gwiazd”
Zawody odbędą się na lodowisku Mentor. W zawodach weźmie udział 16 drużyn, w których
skład wchodzi 3-6 osób. Wpisowe przeznaczone zostanie dla Hospicjum dla dzieci „Nadzieja”.
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14. W czwartek 14 grudnia o godz. 20.00 w CKK Jordanki rozpocznie się koncert „Grzegorz
Ciechowski symfonicznie” w ramach III edycji Dni G. Ciechowskiego.
15. Pojawiły się nowe jednostki w UMT takie jak: Biuro Kontroli, Biuro Obsługi Urzędu, Biuro
projektów Informatycznych. Skupiają one pracowników wcześniej zatrudnionych w Wydziale
Organizacji i Kontroli oraz Wydziale Informatyki. Zakres związany z kadrami trafił do nowego
Referatu Kadr i Szkoleń. Wymienione biura są w pionie sekretarza miasta.
Z Wydziału Rozwoju i Planowania Europejskiego zostało wydzielone nowe Biuro
Rewitalizacji, które zajmie się tą problematyką. Poszukiwany jest nowy szef, najpierw
wewnątrz urzędu miasta, a jeśli nie uda się, to będą ogłoszenia publiczne.
Wydział Sportu i Turystyki utracił turystykę, która przeszła do Wydziału Promocji. Promocja
i turystyka przy 2 mln turystów wydają się naturalne. Wydział Sportu zajmie się rekreacją.
W Wydziale Środowiska i Zieleni trwa wydzielenie ludzi, którymi będzie kierował ogrodnik
miejski. Wydział będzie miał 2 stanowiska mające wiodący charakter, tj. geolog powiatowy
oraz ogrodnik miejski.
Informacja kadrowa
Biurem Projektów Informatycznych kieruje mgr inż. informatyki Mariusz Szefera.
List do Marszałka Sejmu RP ws. nowelizacji niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych:
z uwagą zapoznałem się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych wniesionego do Sejmu przez grupę posłów w dniu 10 listopada 2017 r., któremu
nadano numer druku sejmowego 2001.
Jako organ wykonawczy gminy, wielokrotnie odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów
w obwodach głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego, wójtów, do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, pozwalam sobie na zgłoszenie następujących uwag do
przedmiotowego projektu ustawy:
I. Zważywszy na konieczność wykonania podczas wyborów licznych czynności przy pomocy
sprawnego zespołu osób i niezbędnej znajomości stosunków miejscowych, niezasadnym
wydaje się odjęcie we wskazanym wyżej projekcie ustawy, organom gminy dysponującym
zespołem urzędników doświadczonych w przeprowadzaniu wyborów, zadania zorganizowania
wyborów powszechnych w obwodach głosowania, w tym uprawnienia do ustalenia granic
obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz powołania składów tych
komisji. Przyznanie wymienionych kompetencji, komisarzom lub urzędnikom wyborczym, nie
dysponujących doświadczonym: aparatem urzędniczym nie będzie sprzyjać sprawnemu
przeprowadzeniu wyborów.
W związku z powyższym, proponuję wykreślenie pkt. 5 w art. 4 projektu ustawy,
zmieniającego art. 12 Kodeksu wyborczego.
II. Wbrew zapewnieniom głoszonym w mediach przez inicjatorów przedmiotowego projektu
ustawy, że wynikający z art. 472 §3 Kodeksu wyborczego zakaz pełnienia funkcji wójta
(burmistrza, prezydenta) nie będzie dotyczył osób, które pełniły te funkcje dotychczas,
zaproponowane brzmienie art. 13 projektu ustawy w moim przekonaniu nie gwarantuje takiego
skutku. Dlatego uważam, że przepisowi temu należy nadać następujące brzmienie:
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"Art. 13. § 1. Przepisy art. 4 pkt. 126, 128 i 129 ustawy, o której mowa w art. 4 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą mają zastosowanie po raz pierwszy do wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzonych na obszarze całego kraju, zarządzonych
w związku z upływem obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
wybranych w wyborach samorządowych, począwszy od 16 listopada 2o14 r., z zastrzeżeniem
§ 2.
§ 2. Przy ocenie spełnienia wymogu, o którym mowa w art. 472 §3 zdanie pierwsze ustawy,
o której mowa w art. 4, nie uwzględnia się wyborów powszechnych przeprowadzonych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy."
III.
Odnosząc się do propozycji zawartej w art. 1 pkt. 9 projektu ustawy, dotyczącej zmiany
art. 24 ustawy o samorządzie gminnym przez wprowadzenie do tego przepisu ust. 2
przyznającego radnym de facto prawo do indywidualnej kontroli działalności organów gminy
i jej jednostek organizacyjnych uważam, że w obecnym stanie prawnym, radni mogą wnikliwie
kontrolować działalność gminy i jej organów poprzez komisję rewizyjną. W skład tej komisji
wchodzą z mocy ustawy przedstawiciele wszystkich klubów radnych, a kontrole są
przeprowadzane przez wieloosobowe zespoły. Wyniki tych kontroli są publicznie omawiane
na sesjach rady, a dyskusja kończy się przyjęciem przez radę stosownej uchwały. Uprawnienia
kontrolne posiadają również inne komisje rady powoływane na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. Radni mogą uzyskiwać informacje dotyczące gminy i jej organów za
pomocą zapytań, wniosków lub interpelacji. Z doświadczeń miasta Torunia wynika, że radni
z uprawnień tych licznie korzystają składając w ciągu roku około 400 zapytań wniosków
i interpelacji.
Proponowane zmiany wydają się zatem zbędne i mogą prowadzić do dezorganizacji urzędów
gmin. Ponadto, prowadzenie indywidualnych kontroli jednoosobowo przez radnego
w obecności jednego urzędnika może również skutkować innymi nieprawidłowościami
(np. obawa o porozumienie się tych dwóch osób).
W związku z powyższym proponuję, aby art. 1 pkt. 9 projektu otrzymał następujące brzmienie:
„9) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych
instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2.
W sprawach dotyczących gminy, radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je
niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić
odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub
zapytania.
3.
Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację na stronach internetowych gminy, oraz w inny
sposób zwyczajowo przyjęty."
IV.
Wątpliwości budzą także postanowienia art. 1 pkt. 7 projektu, które przewidują
wyodrębnienie ze struktur urzędu gminy pracowników wykonujących zadania organizacyjne,
prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych oraz
utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej zwanej biurem rady gminy. Zgodnie z projektem,
przewodniczący rady gminy miałby wykonywać uprawnienia zwierzchnika służbowego
w stosunku do pracowników biura rady gminy.
W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że projekt nie wyjaśnia, jaki charakter miałaby mieć
ta jednostka organizacyjna. Jeżeli istotnie, omawiany przepis ustanawiał będzie obowiązek
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tworzenia odrębnych jednostek organizacyjnych jako jednostek budżetowych, doprowadzi to
do daleko posuniętych konsekwencji natury finansowej i technicznej.
Utworzenie jednostki budżetowej wymaga przecież zapewnienia jej w szczególności zaplecza
w postaci obsługi kadrowej i księgowej. Nie wydaje się również uzasadnione tworzenie biur
rady gminy jako odrębnej jednostki organizacyjnej urzędu gminy podlegającej
przewodniczącemu rady gminy. Kierownikiem urzędu gminy jest wójt, a zgodnie z art. 19 ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie
pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. W małych gminach realizacja tego przepisu mogłaby
okazać się niemożliwa również z tego względu, że obsługą rady zajmuje się najczęściej
pracownik urzędu w zakresie niepełnego etatu.
W tej sytuacji proponuję zrezygnowanie z propozycji objętej art. 1 pkt. 7 przedmiotowego
projektu ustawy.
V.
Poważne wątpliwości co do zgodności z zapewnioną w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej samodzielnością gmin i gwarancjami konstytucyjnymi tej samodzielności budzi
zawarte w art. 4 pkt. 42 projektowanej ustawy, uprawnienie powiatowego komisarza
wyborczego do weryfikacji podjętych przez organy gminy uchwał i decyzji oraz uprawnienie
komisarza do arbitralnego uchylenia tych aktów, bez żadnej możliwości zakwestionowania
przez gminy jego działań i dochodzenia swoich praw przed sądem.
Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę o wykreślenie propozycji wskazanej w art. 4 pkt. 42
projektu, w zakresie dotyczącym dodania w art. 110 Kodeksu wyborczego § §8-10.
VI.
Negatywną ocenę wywołuje także propozycja zawarta w art. 4 pkt. 59 oraz pkt. 71
projektu ustawy, w części dotyczącej nałożenia na właściwego miejscowo starostę obowiązku
zapewnienia warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez
powiatowego komisarza wyborczego oraz w części nakładającej na wójta obowiązek
zapewnienia warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez
urzędników wyborczych.
Ustawa powinna precyzować obowiązki w/w organów wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego i wskazywać źródło pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.
Mam głęboką nadzieję, że przedstawione wyżej uwagi i propozycje zostaną przez Pana
Marszałka wykorzystane w toku prac legislacyjnych na projektem ustawy o numerze druku
2001.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad druku nr 927 jako p. 14,
nr 932 jako p. 67 i nr 848 jako p. 68.
GŁOSOWANIE:
Przyjęcie porządku obrad. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Porządek obrad został przyjęty.
VI. Ślubowanie radnej Barbary Litwin.
M. Czyżniewski – Szanowni Państwo, nastąpi teraz akt ślubowania radnej Barbary Litwin.
Proszę Państwa o powstanie. Poczet – proszę o wprowadzenie Chorągwi Miasta.
Komisarz Wyborczy w Toruniu przekazał na moje ręce postanowienie z 22 września 2017 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Sławomira Kruszkowskiego wybranego
w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 16, oznaczonej skrótem nazwy komitetu wyborczego:
KWW Michał Zaleski, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Następnie, 11 października br., Komisarz Wyborczy w Toruniu wydał postanowienie
w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego, stwierdzając, iż
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w związku z wygaśnięciem mandatu radnego miasta Torunia Pana Sławomira Kruszkowskiego
na jego miejsce wstępuje pani Barbara Maria Litwin kandydatka z tej samej listy, która
w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności.
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.
Obecnie przystąpimy do tej ceremonii.
Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób: odczytam rotę ślubowania, a następnie
poproszę Panią Radną o podejście do sztandaru, przyklęknięcie i ucałowanie brzegu płata oraz
wypowiedzenie według swojego wyboru, słowa "ślubuję" lub zwrotu "ślubuję, tak mi dopomóż
Bóg".
Proszę wszystkich o powstanie, odczytam rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”
Proszę Panią Radną o podejście do sztandaru.
Radna B. Litwin podeszła do sztandaru, ucałowała jego płat i wypowiedziała słowa: ślubuję,
tak mi dopomóż Bóg".
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości – DRUK NR 822 – II CZYTANIE.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych – DRUK NR 823 – II CZYTANIE.
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych – DRUK NR 824 – II
CZYTANIE.
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na
terenie Strefy Staromiejskiej – DRUK NR 825 – II CZYTANIE.
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis –
DRUK NR 826 – II CZYTANIE.
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – DRUK NR 827 – II
CZYTANIE.
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci,
sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do
użytku publicznego – DRUK NR 828 – II CZYTANIE.
p. M. Skowrońska – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawką do druku nr 822.
Opinie:
KB – zał. nr 1 - 7.
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II czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o druk nr 822 i 100% stawkę, która ma odniesienie do
obszarów rewitalizacji. Czy ten zapis ma przyspieszyć realizację zadań w tamtym obszarze,
które nie zostały zrealizowane ?
p. M. Skowrońska – odpowiedziała, że na razie jeszcze ten zapis nie jest stosowany, bo nie
ma jeszcze takich terenów
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o druk nr 824. Czy była rozważana możliwość rozszerzenia
zapisów na branże chronione w innych częściach miasta ?
p. M. Skowrońska – odpowiedziała, że nie, bo pierwotnym zamysłem było wsparcie
i ożywienie strefy staromiejskiej, stąd te projekty uchwał dedykowane do mieszkańców
starówki.
p. M. Cichowicz – zapytał o mikroprzedsiębiorstwa. Dlaczego podnoszony jest limit do
2 miejsc pracy, które mają tworzyć przedsiębiorcy, skoro tylko jeden podmiot skorzystał z ulgi
i utworzył tylko 1 miejsce pracy ? Prestiżowo wygląda to lepiej, gdy są stawiane niższe
wymagania dla mikroprzedsiębiorstw.
p. M. Skowrońska – przyznała, że ze zwolnień na tworzenie nowych miejsc pracy faktycznie
skorzystało mało mikroprzedsiębiorców, ale korzystali inni średni i duzi przedsiębiorcy, ale
kwoty zwolnień są duże. W latach 2014-17 udzielono zwolnień na prawie 14 mln zł. W latach
2010-17 udzielono zwolnień na prawie 23, 6 mln zł.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy proponowana zmiana dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw, czy
wszystkich i jest mowa o tym, że 2 miejsca pracy ? Jeśli małe przedsiębiorstwo ma stworzyć
2 miejsca pracy i w związku z tym dla wszystkich są tworzone takie same warunki, to jest
zrozumiałe. Jeśli dotychczasowy wymóg był taki, że mikroprzedsiębiorstwa miały stworzyć
1 miejsce pracy, a teraz ma tworzyć 2 miejsca i dotyczy to tylko mikro przedsiębiorstw, to jest
niezrozumiałe.
p. M. Skowrońska – odpowiedziała, że warunki są takie same dla każdego.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy autobusy MZK są również objęte podatkiem ? Ile autobusów
spełniołaby normę do zakwalifikowania się na 30% obniżkę ?
p. M. Skowrońska – potwierdziła, że tak. Z analiz wynika, że o 50% wzrosły pojazdy
o wyższym standardzie ekologicznym. Obecnie są w ewidencji 3562 pojazdy, a spełniające te
normy to 188, w tym również autobusy.
Dyskusja:
p. M. Rzymyszkiewicz – podziękował skarbnikowi, dyrektor wydziału i współpracownikom
za dokonanie wyliczeń dotyczących obniżenia podatku za garaże i miejsca postojowe.
Podziękował prezydentowi za autopoprawkę.
p. Ł. Walkusz – wskazał, że od wielu lat podatki w mieście są kształtowane w zrównoważony
sposób i przyjazny mieszkańcom. Stawki są podnoszone o poziom inflacji. Cenna jest
autopoprawka związana z garażami i miejscami postojowymi. To rozwiązanie prorozwojowe
i horyzontalne, bo zachęca to do zakupu i inwestycji w podziemne garaże, co wpływa na
rozwiązywanie problemu miejsc parkingowych. Podziękował za przygotowanie autopoprawki
i poparcie.
p. M. Jakubaszek – wskazał, że to jest roztropna polityka kontynuowana od wielu lat, która
przynosi efekty. W ostatnich latach następuje istotna dynamika sprzedaży gruntów miejskich.
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Na to wpływ mają też rozwiązania w zakresie podatków od nieruchomości, które będą
przyjmowane i które postulował też klub PiS.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że nie rozumie, dlaczego w §3 pkt. 1 w akapicie „a” jest napisane
utworzenie co najmniej 2 nowych miejsc pracy w przypadku mikroprzedsiębiorcy, skoro tylko
1 mikro przedsiębiorca korzystał z takiej ulgi. Zaapelował, żeby w programach i propozycjach,
które nic nie kosztują, pokazywać wsparcie, dla tych, którzy tworzą dochód narodowy.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 822 z autopoprawką. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 680/17).
Uchwała według druku nr 823. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 681/17).
Uchwała według druku nr 824. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 682/17).
Uchwała według druku nr 825. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 683/17).
Uchwała według druku nr 826. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 684/17).
Uchwała według druku nr 827. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 685/17).
Uchwała według druku nr 828. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 686/17).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego
członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – DRUK NR 927.
p. M. Jakubaszek – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 927. Wynik głosowania: 20 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 687/17).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Uczestników Strajku
Szkolnego 1906-1907 w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 Szkołę
Podstawową Nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu – DRUK NR
867.
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu –
DRUK NR 868.
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego
w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego w Toruniu
– DRUK NR 869.
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XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Romualda Traugutta
w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu –
DRUK NR 870.
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Toruniu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 6 w Toruniu – DRUK NR 871.
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Bojowników o Wolność
i Demokrację w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Bojowników
o Wolność i Demokrację w Toruniu. – DRUK NR 872.
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu – DRUK NR 873.
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu – DRUK NR
874.
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu – DRUK NR
875.
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 23 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Toruniu. – DRUK NR 876.
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu – DRUK NR 877.
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu – DRUK NR 878.
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 33 Toruńskiej Szkoły
Terapeutycznej w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 33 Toruńską Szkołę
Terapeutyczną w Toruniu.– DRUK NR 879.
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 35 w Toruniu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 35 w Toruniu – DRUK NR 880.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 8 – 21.
Pytań i dyskusji nie było.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 867. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 688/17).
Uchwała według druku nr 868. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 689/17).
Uchwała według druku nr 869. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 690/17).
Uchwała według druku nr 870. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 691/17).
Uchwała według druku nr 871. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 692/17).
Uchwała według druku nr 872. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 693/17).
Uchwała według druku nr 873. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 694/17).
Uchwała według druku nr 874. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 695/17).
Uchwała według druku nr 875. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 696/17).
Uchwała według druku nr 876. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 697/17).
Uchwała według druku nr 877. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 698/17).
Uchwała według druku nr 878. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 699/17).
Uchwała według druku nr 879. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 700/17).
Uchwała według druku nr 880. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 701/17).
XXIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Curie-Skłodowskiej i Gimnazjum Nr 8 im. Marii
Curie-Skłodowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Toruniu.– DRUK NR 881.
XXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej i Gimnazjum Nr 9 im. Mikołaja Kopernika
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Stanisławy Jaworskiej w Toruniu. – DRUK
NR 882.
XXXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu; w skład którego wchodzi jedynie
Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej i Gimnazjum Nr 10
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w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu. –
DRUK NR 883.
XXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 14 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 14
i Gimnazjum Nr 14 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 14 w Toruniu – DRUK NR 884.
XXXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 15 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 15 im.
Władysława Broniewskiego i Gimnazjum Nr 15 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 15
im. Władysława Broniewskiego w Toruniu – DRUK NR 885.
XXXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa Nr 16 i Gimnazjum Nr 16 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 16 im.
Wandy Szuman w Toruniu – DRUK NR 886.
XXXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 5 w Toruniu im. Arkadego Fiedlera, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła
Podstawowa Nr 18 im. Arkadego Fiedlera i Gimnazjum Nr 18 w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu – DRUK NR 887.
XXXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 6 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Specjalna Nr
19 im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego i Gimnazjum Specjalne Nr 19 im. bł.
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Szkołę Podstawową Specjalną Nr 19 im. bł. ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu – DRUK NR 888.
XXXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół Nr 24 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr
24 im. Bohaterów Września 1939 i Gimnazjum Nr 24 im. Szarych Szeregów w ośmioletnią
Szkołę Podstawową Nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu – DRUK NR 889.
XXXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół Nr 28 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr
28 im. prof. Henryka Arctowskiego i Gimnazjum Nr 28 w ośmioletnią Szkołę Podstawową
Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu – DRUK NR 890.
XXXVIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół Nr 31 w Toruniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr
31 im. gen. Józefa Hallera i Gimnazjum Nr 31 im. marszałka Józefa Piłsudskiego
w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 31 im. gen. Józefa Hallera w Toruniu – DRUK NR
891.
XL. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu
Szkół Nr 34 w Toruniu; w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa Nr 34 im.
Tony’ego Halika i Gimnazjum Nr 34 im. Tony’ego Halika w ośmioletnią Szkołę
Podstawową Nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu. – DRUK NR 892.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 22 – 33.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 881. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 702/17).
Uchwała według druku nr 882. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 703/17).
Uchwała według druku nr 883. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 704/17).
Uchwała według druku nr 884. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 705/17).
Uchwała według druku nr 885. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 706/17).
Uchwała według druku nr 886. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 707/17).
Uchwała według druku nr 887. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 708/17).
Uchwała według druku nr 888. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 709/17).
Uchwała według druku nr 889. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 710/17).
Uchwała według druku nr 890. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 711/17).
Uchwała według druku nr 891. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 712/17).
Uchwała według druku nr 892. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 713/17).
XLI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu –
DRUK NR 893.
XLII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Toruniu w Branżową Szkołę
I stopnia Nr 3 w Toruniu – DRUK NR 894.
XLIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Toruniu w Branżową Szkołę
I stopnia Nr 4 w Toruniu – DRUK NR 895.
XLIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Toruniu w Branżową Szkołę
I stopnia Nr 5 w Toruniu – DRUK NR 896.
XLV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w Toruniu w Branżową Szkołę
I stopnia Nr 7 w Toruniu – DRUK NR 897.
XLVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 w Toruniu w Branżową Szkołę
I stopnia Nr 9 w Toruniu – DRUK NR 898.
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p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 33 – 39.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 893. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 714/17).
Uchwała według druku nr 894. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 715/17).
Uchwała według druku nr 895. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 716/17).
Uchwała według druku nr 896. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 717/17).
Uchwała według druku nr 897. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 718/17).
Uchwała według druku nr 898. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 719/17).
XLVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Toruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 26 im. ks. prof.
Józefa Tischnera w Toruniu – DRUK NR 899.
XLVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 26 im. ks. prof. Józefa
Tischnera w Toruniu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy Nr 26 im. ks. prof.
Józefa Tischnera w Toruniu – DRUK NR 900.
XLIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Toruniu w Szkołę Podstawową dla
Dorosłych w Toruniu – DRUK NR 901.
L. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu, w Szkołę Policealną dla
Dorosłych w Toruniu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe
– DRUK NR 902
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawką do druku nr 902.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 40 – 43.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 899. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 720/17).
Uchwała według druku nr 900. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 721/17).
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Uchwała według druku nr 901. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 722/17).
Uchwała według druku nr 902 z autopoprawką. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 723/17).
LI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych na południe od ulicy Szosa Bydgoska i na zachód
od oczyszczalni ścieków w Toruniu – DRUK NR 913 – I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę jego
sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada Miasta
Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 44.
I czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, dlaczego jest trochę dziwny kształt terenu objętego planem ? Czy
to z powodu wyjścia odpływu deszczowego w stronę Wisły ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że wynika to z ukształtowania terenu, bo tereny poniżej są
zalewowe. Pokazała na mapie tereny zalewowe i linię odgraniczająca. Tereny zieleni ochronnej
i rolnej nie wzięto do ustaleń planu, ponieważ nie pełnią żadnej funkcji inwestycyjnej.
Wskazała, że tam jest działka prywatna należąca kiedyś do Polchemu, gdzie przebiega główny
kolektor deszczowy do Wisły. W tej chwili jest to teren Nesty, gdzie jest funkcja komunikacji
i techniczna.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie nadbrzeża
Wisły od AZS – u w kierunku, o którym mówi plan, mogą być sprzeczne z jego założeniami ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że teren zalewowy był wskazany jako obszar do konkursu. Są
na nim możliwe funkcje związane z wodą, zielenią i sportowe. Konkurs jest w trakcie
przygotowania, są warunki pisane przez SARP. Na bieżąco odbywają się spotkania i nie ma
przeciwskazań do uchwalenia planu.
p. M. Krużewski – zapytał, czy z oczyszczalnią ścieków została uzgodniona wielkość terenu
potrzebnego do składowania osadów ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że zakładano, że Toruńskie Wodociągi nie będą już korzystały z tego
terenu, ponieważ one były inicjatorem wywołania planu. Przyjęły harmonogram wychodzenia
z tego terenu, bo uważały, że wszystkie osady i pisaki będą mogły trzymać na centralnej
oczyszczalni. W efekcie na jednym terenie stykającym się z centralną oczyszczalnią ścieków
nadal jest składowany piasek. Ziemia i piasek będą wykorzystane do produkcji ziemi
urodzajnej, stąd wpisano możliwość składowania ziemi i piasku.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 913. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 724/17).
LII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Bielawy dla obszaru położonego przy ul. Olsztyńskiej i Suwalskiej
oraz przy ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej w Toruniu – DRUK NR 834 – I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę jego
sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada Miasta
Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 45.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 834. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 725/17).
LIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicą Szosa Bydgoska i ulicą
Łukasiewicza w Toruniu – DRUK NR 912 – I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę jego
sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada Miasta
Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły uwagi (zał. nr 2).
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 46.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o funkcję produkcyjno – usługową. Czy została tam
uwzględniona funkcja edukacyjna, bo w bezpośrednim sąsiedztwie jest UMK ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że plan, gdzie jest UMK, został uchwalony wcześniej. Tam są takie
funkcje. Plan został uchwalony 7.04.2016 r. UMK i Arpol oraz tereny położone po stronie
wschodniej mają plan i zgodnie z nim mogą funkcjonować.
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p. J. Gołębiewski – zapytał, czy miasto będzie miało wpływ na porządek przy powstawaniu
wysokich 30 m budynków w tamtym miejscu ?
p. A. Stasiak – stwierdziła, że to jest tak wielki obszar, że budynki 30 m będą prawie
niezauważalne. Przy ogromnych odległościach i przy wielkiej kubaturze stadionu i istniejących
obiektach i w pasie od ulicy 25 m z pewnością nie będzie powodowało to nadmiaru kubatury,
nacisku na strefę przy wjeździe do miasta.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy będzie utrzymanie linii budynków, czy będą mogły powstawać
dowolnie ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że ustalając plany miasto stara się utrzymać wysokość
ukształtowania pierzei na 25 m od ulicy. Przyznała, że istniejące salony parterowe być może
znajdą się w sąsiedztwie wyższych budynków.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 912. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 726/17).
LIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 wraz
z pomieszczeniami przynależnymi, położonego w nieruchomości przy ul. Mostowej 5
w Toruniu – DRUK NR 807.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 47
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 807. Wynik głosowania: 21 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 727/17).
LV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6,
stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład nieruchomości
położonej przy ul. Poznańskiej 98 w Toruniu – DRUK NR 906.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 48.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 906. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 728/17).
LVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 7 i nr
1, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w nieruchomościach przy
ul. Akacjowej 5 i ul. Akacjowej 9 w Toruniu – DRUK NR 918.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
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Opinie:
KGKISiG – zał. nr 49.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 918. Wynik głosowania: 21 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 729/17).
LVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń
udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej, Młyńskiej 11 i Poznańskiej 55
w Toruniu – DRUK NR 920.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 50.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, w jakim celu zostanie nabyta nieruchomość i kto jest zbywającym?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że celem są funkcje zieleni, a zbywającym są osoby fizyczne:
Anna Timorewes 10/36 i Lech Rafiński 2/36.
p. W. Klabun – zapytał, czy jest już przygotowana dokumentacja do wystąpienia na drogę
sądową o nabycie pozostałych udziałów, czy dopiero po uchwale nastąpi kompletowanie
dokumentacji ?
p. W. Krawiec –odpowiedział, że nie będzie to nabycie a zniesienie współwłasności.
Z pozostałymi współudziałowcami będzie trochę kłopotu, bo jest problem z odszukaniem ich,
ale sąd może wyznaczyć kuratora i może przyjąć formę zastępczą.
Dyskusja:
p. W. Klabun – stwierdził, że być może dla radnego J. Gołębiewskiego jest to sprawa mało
ważna i kłopotliwa. podziękował dyrektorowi za pracę nad tą sprawą, bo staw jest położony
w centrum Podgórza. Są problemy z własnością, zabezpieczeniem stawu i zagospodarowaniem
na potrzeby mieszkańców. Wyraził zadowolenie, że jeszcze w tej kadencji uda się tę sprawę
uporządkować. Poinformował, że złożył wniosek do budżetu na 2018 r. o środki na koncepcję
zagospodarowania stawu, żeby pod koniec 2019 r. teren mógł służyć mieszkańcom.
p. J. Gołębiewski – przyznał, że nie wie, na jakiej podstawie radny W. Klubun uważa, że to
jest kłopotliwa sprawa. Wskazał, że to, że stara się dobrze zorientować w projektach, to nie
oznacza, że krytykuje je. To jest wzorowe działanie, bo jest podniesienie jakości wspólnej
przestrzeni. Pogratulował radnemu W. Klabunowi, jeśli ma udział w tej sprawie.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że ma rażenie zaniechania ze strony gminy, mając świadomość
ograniczeń finansowych i innych tego typu. Wyraził nadzieję, że w ten sposób będą
rozwiązywane inne problemy na terenie gminy.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 920. Wynik głosowania: 21 – 0 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 730/17).
p. K. Wojtasik – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
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Po przerwie.
LVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat
dodatkowych – DRUK NR 916 – I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
dr M. Kwiecińska – Zdrenka – socjolog UMK – przedstawiła wyniki badań ankietowych
w sprawie bezpłatnych przejazdów dzieci od 4 r. ż. do ukończenia szkoły podstawowej.
Opinie:
KB – zał. nr 51.
KGKISiG – zał. nr 52.
I czytanie
Pytania:
p. K. Wojtasik – złożył wniosek formalny o przełożenie II czytania do punktu przed budżetem
na 2018 r. Klub radnych PiS wniósł jedną zmianę, stąd potrzebny czas na analizę.
p. M. Rzymyszkiewicz – poprosił o15 min. przerwy dla klubu radnych PO.
p. M. Czyżniewski – zaproponował głosowanie wniosku formalnego złożonego przez klub
radnych PiS, następnie zostanie przesunięty punkt dotyczący interpelacji, potem będzie
przerwa i powrót do druku nr 916.
p. M. Rzymyszkiewicz – poprosił o przerwę przed głosowaniem wniosku formalnego.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
LXXX. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia) – godz. 14.00.
Zapytania:
radna S. Kowalska – zapytała:
- ile mamy w Toruniu ulic, skwerów, placów i rond. Proszę o informacje ile z nadanych nazw
związanych jest z kobietami?
- czy i jeżeli tak to jakie GMT ma plany co do zagospodarowania terenu przy ulicy Sobieskiego?
(rezerwa drogowa pomiędzy osiedlem Słoneczne Tarasy w Wojskiem Polskim).
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny M. Jakubaszek – zapytał:
- z jakiego powodu zezwolono na budowę zjazdu z parkingu obiektu handlowego przy
ul. Łódzkiej 37/39 na osiedlową ul. Husarską ?
- czy warunki techniczne zjazdu w ulicę, w którą został wyprowadzony zjazd odpowiadają
wymaganiom dla zjazdu publicznego ?
- czy MZD zatwierdzający warunki techniczne tego zjazdu poddał ocenie wpływ zjazdu z tak
dużego parkingu na poziom bezpieczeństwa na ul. Husarskiej? Czy wziął pod uwagę
przewidziany poziom natężenia ruchu ? Czy ocenił wpływ tego zjazdu na zmianę charakteru
osiedla, bezpieczeństwo mieszkańców, stan nawierzchni ul. Husarskiej wyłożonej kostką
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brukową, która nie spełnia prawdopodobnie wymagań dla ruchu tranzytowego samochodów
ciężarowych z parkingu centrum handlowego ?
- jakie działania podjęto, żeby zapobiec użytkowaniu ul. Husarskiej do celów transportowych
do centrum handlowego, a także aby zapobiec zniszczeniu nawierzchni ulic osiedlowych
w pobliży centrum handlowego, co nastąpi po otwarciu obiektu i wzmożeniu ruchu? Jakie
działania podjęto, żeby chronić mieszkańców ul. Husarskiej przed hałasem i ruchem
związanymi z budową tak dużego obiektu handlowego ?
- dlaczego zezwolono na budowę przedmiotowego obiektu handlowego, skoro okazało się, że
nie ma możliwości bezpiecznego skomunikowania z ul. Łódzką, a przebudowa na wysokości
przedszkola Delfinek, przewidziany zakaz skrętu w lewo z parkingu obiektu handlowego
w oczywisty sposób sugeruje, że ruch z parkingu zostanie wyprowadzony przez uliczki
osiedlowe, w tym ul. Husarską, mające z założenia pełnić rolę ulic dojazdowych do posesji,
a nie tranzytowych dla klientów obiektu handlowego.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
Wnioski:
a) radny M. Cichowicz – 1 wniosek,
b) radna D. Zając – 1 wniosek,
c) radny M. Krużewski – 2 wnioski,
d) radna B. Królikowska – Ziemkiewicz – 1 wniosek (wniosek nie został złożony pisemnie),
e) radny K. Wojtasik – 2 wnioski,
f) radny W. Klabun – 7 wniosków,
g) radny M. Rzymyszkiewicz – 3 wnioski,
h) radna S. Kowalska – 1 wniosek.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę do godz. 15.45.
Po przerwie.
LVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat
dodatkowych – DRUK NR 916 – I i II CZYTANIE.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – wskazał, że analiza socjologiczna zawierała pytanie dotyczące bezpłatnych
przejazdów dla dzieci i młodzieży, jeśli cena biletów normalnych miałaby wzrosnąć.
W stosownym wydziale UMT i MZK obowiązuje paradygmat bilansowania się wpływów
i wydatków w obrębie bieżącego finansowania z budżetu gminy. Komunikacja publiczna nie
powinna tylko służyć realizacji przewozów w obrębie założonej kwoty dofinansowania
budżetowego, ale plusy i minusy należy postrzegać poza wpływami budżetu MZK. Każda
podróż odbyta komunikacją publiczną z pominięciem samochodu to są pieniądze
zaoszczędzone na infrastrukturze, na miejscach parkingowych, na programach ochrony
powietrza i zdrowiu mieszkańców. Szkoda, że została zamówiona analiza socjologiczna, która
służyła opracowaniu tylko jednego parametru. Tym parametrem miała być zasadność
wprowadzenia bezpłatnych biletów dla dzieci i młodzieży. System komunikacji jest złożony
i to, czy ludzie przesiadają się, czy nie, jest wypadkową wielu czynników. Jeśli obniży
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się/podwyższy ceną biletów albo dostosuje siatkę połączeń do biletów czasowych, to analiza
jest nieaktualna. Lepiej byłoby robić analizy całościowe, a nie dla jednego parametru, bo szkoda
czasu i pieniędzy. Najważniejsze jest, żeby na bilecie czasowym za 2.80 zł każdy mógł odbyć
dowolną podróż w jedną stronę. Obecnie to nie jest możliwe i mieszkańcy na niektórych trasach
muszą wybierać bilet 60 min. za 4 zł. To się robi droższe niż przejazd samochodem. 10 km
przejazd przy spalaniu 10l/100km daje 1 litr benzyny czyli 4.70 zł.
Poinformował, że klub radnych Czas Mieszkańców składa poprawkę, aby bilet 30 min. zastąpić
biletem 45 minutowym. Druga poprawka to zniesienie opłaty dla osób uprawnionych do
bezpłatnych biletów (dalsza część poza mikrofonem).
p. J. Beszczyński – wyraził podziw dla wystąpienia przedmówcy. Wyraził podziw dla wiedzy
dotyczącej spalania benzyny. Zachęcił do przedstawienia bardzo wartościowych propozycji,
a nie tylko żeby zaistnieć na sesji.
p. M. Olszta – Bloch – zabrała głos w imieniu Honorowych Dawców Przeszczepów. To jest
symboliczna sprawa, bo budżet będzie kosztowało niecałe 5 tys. zł włączenie tej grupy osób do
stałych przejazdów darmowych. To jest wyraz szacunku dla tych ludzi. Toruń jest w pierwszym
rzędzie miast honorujących tę grupę.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania po pkt. 78.
LVIX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020” – DRUK NR 911.
p. R. Woźnicki – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 53.
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, a jaki sposób będzie weryfikowany mniejszy ruch samochodów
przy założeniu, że kierowy będą korzystali z park&ride ? Co stanie się, jeśli wynik nie zostanie
zrealizowany, bo w Toruniu liczba osób z tego korzystających może być niewielka ? Czy nie
zagrozi to dofinansowaniu z UE ?
p. M. Kowallek – potwierdził, że istnieje ryzyko zwrotu środków z dofinansowania. Wskaźniki
przyjęte do park&ride i preferencje zachęcające do korzystania z parkingów są tak ustawione,
że będą na tyle wystarczające, iż zachęcą do przesiadania się z komunikacji indywidualnej.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, o jakie środki będzie można ubiegać się do
wszystkich zadań ?
p. R. Woźnicki – odpowiedział, że to zależy od poziomu dofinansowania i programów.
W momencie pojawienia się konkursów będzie wiadomo o procentach dofinansowania.
W przypadku OZE został złożony wniosek i dla obiektów gminnych jest 50% dofinansowania.
p. M. Cichowicz – zapytał, jakie będą zachęty dla kierowców, żeby przesiadali się do
komunikacji miejskiej ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że będzie to specjalna taryfa park&ride i w zamian za
pozostawienie samochodu pobiera się bilet. Przygotowywane są taryfy park&ride, inne niż
przedstawiane obecnie, które mają spowodować napełnienie parkingów.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 911. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 731/17).
LX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – DRUK NR 909.
p. Z. Derkowski – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 54.
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy przenosiny filii są przy wsparciu funduszy poza gminnych ?
p. Z. Derkowski – odpowiedział, że nie. Szykowana filia jest adaptowana prze GMT,
a wyposażana będzie przez urząd marszałkowski.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 909 z autopoprawką. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 732/17).
LXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących
żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 817 – I i II CZYTANIE.
LXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla
niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń, na
rok 2018 – DRUK NR 818 – I i II CZYTANIE.
LXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – DRUK NR 907 – I i II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KB – zał. nr 55, 57.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 56, 58, 59.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – stwierdził, że otrzymali wszyscy symptomatyczne wyjaśnienie, jak wielkie
możliwości drzemią w potencjale ludzkim, w przedsiębiorcach. Startowana ze 100 osobami
w podmiotach niepublicznych a teraz jest ponad 700, co pokazuje, jak może być wykorzystany
kapitał, gdy jest jakieś wsparcie i spójna polityka.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 817. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 733/17).
Uchwała według druku nr 818. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 734/17).
Uchwała według druku nr 907. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 735/17).
LXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych
Uzależnień na rok 2018 – DRUK NR 910.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 60.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy jest jakaś kilkuletnia analiza, która pokazuje jakikolwiek
skutek wprowadzania programu ? W jakich aspektach przynosi bardziej, a w jakich mniej ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że na działania w zakresie profilaktyki trzeba czekać
latami. Każdy program realizowany w ramach gminnego programu podlega ewaluacji
i podsumowaniu. Przekazywane są informacje do wydziału, w jakim zakresie zostały osiągnięte
cele i jakie są efekty. Informacje przekazywane przez organizacje pozarządowe i instytucje
organizujące program są wykorzystywane do przygotowania corocznego sprawozdania
przekazywanego radnym do końca marca.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 910 z autopoprawką. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 736/17).
LV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o ustanowieniu Stypendium
Miasta Torunia w dziedzinie kultury – DRUK NR 928.
p. Z. Derkowski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 60.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 928. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 737/17).
LXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Torunia VII kadencji – DRUK NR 864.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 864. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 738/17).
LXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania
i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Torunia – DRUK NR 858 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
I czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. W. Klabun – stwierdził, że należałoby zastanowić się nad mechanizmami, które regulują
organizacją MRMT, aby ją uatrakcyjnić działalność i obecność młodych ludzi w niej. Warto
byłoby zastanowić się jeszcze w tej kadencji nad rozwiązaniami, które spowodowałyby, że
będzie to ciało działające i pożyteczne publicznie.
p. M. Czyżniewski – przyznał, że będzie możliwość, żeby jeszcze w ciągu najbliższych
miesięcy zastanowić się nad tym, żeby rada mogła funkcjonować, a kolejne wybory odbyły się
wg nowych zasad.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 858. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 739/17).
LXVIII. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie budowy portu przeładunkowego
w Toruniu – DRUK NR 848.
p. K. Wojtasik – przedstawił projekt apelu.
Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, dlaczego w nazwie nie ma port przeładunkowy?
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że gdyby było napisane port przeładunkowy, to byłoby
zamknięcie się tylko na transport ciężki, a należy też brać pod uwagę transport pasażerski. Na
transporcie rzecznym bardzo zależy Ukraińcom, bo oni chcą przerzucić transport na rzeki. Jeśli
oni dostaną pieniądze, to łatwiej będzie wywalczyć pieniądze na poprawę żeglowności
polskiego odcinka drogi wodnej E 40. Transport i port to też pasażerowie. Będzie można
realizować wycieczki z krajów Skandynawii.
p. M. Krużewski – zapytał o źródło przytoczonych danych w prezentacji.
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że dane są dostępne ze stron internetowych. Te dane pozwalają
podważyć koncepcję Bydgoszczy jako jedynej lokalizacji do realizacji portu.
p. Ł. Walkusz – zapytał, czy znane są ewentualne uciążliwości związane z portem, tj. ruch
kołowy, kolejowy ?
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że trzeba sobie wyobrazić Wisłę w II klasie żeglowności
z barkami po 500 ton, każdy kontener po 10 t. To jest 50 tirów mniej na drogach. Toruń ma
lepsze położenie bo jest bliżej A1, tras szybkiego ruchu. Firmy z Krakowa w ciągu jednej
zmiany są w stanie przyjechać do Torunia załadować się i wrócić. W przypadku dwóch zmian
27

nawet firmy z Czech są w stanie przyjechać, załadować się i wrócić. Nie ma obecnie lepszego
transportu niż rzeczny.
p. Ł. Walkusz – wskazał, że obecnie transport tranzytowy biegnie A1, która nie jest
w granicach Torunia. Gdyby był port w granicach miasta, to ruch kołowy musiałby docierać do
miasta. Zgodził się co do przewagi transportu rzecznego nad kołowym.
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że zrozumiał przedmówcę. Przypomniał, że interesem radnych
Torunia jest obrona interesów Torunia, a nie Łęgnowa czy Bydgoszczy, chyba że przedmówca
będzie bardziej bronił interesów Bydgoszczy i pozwalał rozwijać się tamtym interesom.
Zaznaczył, że jest radnym z Torunia i kładzie nacisk na to miasto. Jeśli problemem mają być
tiry wjeżdżające np. od Czerniewic, to można wysadzić miasto, ustawić pole namiotowe
i codziennie rano chodzić z dzidą nad Wisłą i łowić ryby. Wtedy będziemy żyli zdrowo
i kolorowo, ale czasy są takie, że trzeba nadążać za rozwojem transportu. Jeśli nie będzie tego
apelu, to można zaprzepaścić wielką szansę, i co radny powie za 30 lat. Bydgoszcz będzie miała
duży port, bo w Toruniu woleli mieszkać w tipi i chodzić z dzidą nad Wisłę.
p. Ł. Walkusz – ad vocem. Poprosił przedmówcę, aby nie wkładał w usta słów, które nie
zostały powiedziane. Przypomniał, że nie mówił o Bydgoszczy, ani o chodzeniu z dzidą itp.
p. P. Gulewski – zapytał, czy były analizowane faktyczne obciążenia ruchem, potoki
w związku z powstaniem portu ?
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że z wykształcenia jest po zdrowiu publicznym na Akademii
Medycznej po protetyce dentystycznej, a nie po inżynierii ruchu drogowego. Stąd prośba
o poparcie apelu, aby tym zajęło się odpowiednie ministerstwie i specjaliści.
Dyskusja:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – wyraziła zadowolenie, że jest taki apel, ponieważ dobrze
wiadomo, że Wisła jest królową polskich rzek i największym skarbem. Ten apel pozwoli iść
rządowi w kierunku rewitalizacji rzeki, żeby była przewozowa. Poprosiła, aby w tytule napisać,
że to ma być port przeładunkowy, bo w Bydgoszczy ma być taki.
p. J. Gołębiewski – wyraził uznanie za zaangażowanie i dociekliwość radnego wnioskodawcy
przy przygotowaniu apelu. Częściej można byłoby słuchać prezentacji radnych na tematy
miejskie i ścierania się na poglądy. Na obecnym etapie ten apel jest z kategorii chciejstwa.
W tym apelu radny odnosi się do 50 a może 150 kroku w ewentualnym rozwoju żeglugi
śródlądowej, który nie jest przesądzony. Pan St. Wroński z Urzędu Marszałkowskiego jest
stronnikiem rozwoju, ale to nie może się wydarzyć tylko w oparciu o budżet państwa.
Odniósł się do sensu żeglugi towarowej na Wiśle, bo nie raz radni będą stykali się z tym. Jest
mowa o perspektywie kilkudziesięciu lat, kiedy port mógłby zaistnieć po wpompowaniu setek
miliardów z budżetu państwa w transport. Żeby zamortyzować te miliardy, to trzeba doliczyć
je do każdej tony transportowanego towaru w sytuacji, gdy infrastruktura kolejowa i drogowa
już istnieje. Zgodził się z tym, że tiry są szkodliwe i obciążające. Wysokie zaniepokojenie budzi
brak odniesienia się do bilansu kolejowego. Bez analizy wszystkich scenariuszy
transportowych nie można podejmować decyzji.
p. K. Wojtasik – oświadczył, że radni nie mogą przeprowadzić tak głębokiej analizy.
Podkreślił, że apel ma zmobilizować pracowników ministerstw do wykonania pracy, bo
dysponują specjalistami i środkami. Przytoczył fragment listu zastępcy PMT Z. Fiderewicza do
przewodniczącego RMT, który mówi, że transport multimodalny jest najlepszy środkiem
zrównoważonego rozwoju. Sprawny system transportowy pozwala na uzyskanie efektów
ekonomicznych i środowiskowych.
Poinformował, że KE podjęła decyzję o ujęciu w sieci transportowej platform multimodalnych.
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Zwrócił uwagę, że trakcja kolejowa przebiega w przypadku Torunia bliżej potencjalnego
miejsca niż w przypadku Łęgnowa, bo tam jest 3-8 km, a w Toruniu 1 –1.5 km.
Efektem decyzji KE było umieszczenie w dokumentach krajowych budowy platform
multimodalnych.
Toruń to też województwo. Sejmik dba o interes województwa. Czy to będzie w Solcu Kuj.,
Grudziądzu, Włocławku, to nadal jest interes wojewódzki.
Na końcu przywołał zapis z listu, z którego wynika, że każda inicjatywa zmierzająca do
wykorzystania potencjału turystycznego i gospodarczego Torunia zasługuje na wsparcie władz
miasta i, że władze miasta pozytywnie odnoszą się do apelu.
p. J. Gołębiewski – ad vocem. Wskazał, że taktuje poparcie apelu jako tożsame z rządową
wizją rozwoju żeglugi, ale jak dotąd nie przedstawiono jasnych analiz w tym aspekcie.
p. M. Cichowicz – wyraził zaskoczenie dla poziomu i głębokości dyskusji. Przed chwilką radny
K. Wojtasik przedstawił projekt Konwentu Seniorów RMT, który nie był głosowany
w Konwencie, który został przyjęty, że to jest projekt Konwentu. Odbyła się na ten temat
w czasie komisji szczegółowa dyskusja z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, był
zaangażowany UMT. Za chwilę będzie mowa o budżecie, o tysiącach aut na ulicach miasta.
Dlaczego o tym radni nie dyskutują, a przyjmują a priori, że tysiące auto na ulicach nie są
ważne, a ewentualne ciężarówki być może ktoś rozważy, że mogą być w Toruniu. Wpływ portu
na mieszkańców i środowisko będzie dopiero wynikiem analiz, o które miasto apeluje.
p. K. Wojtasik – odpowiedział, że p. Wroński i jego wypowiedź merytoryczna była na takim
samym poziomie jakbyśmy poprosili prezydenta Bydgoszczy R. Bruskiego, żeby on
obiektywnie ustosunkował się do portu w Bydgoszczy i Toruniu.
p. P. Gulewski – wyraził sprzeciw wobec wypowiedzi przedmówcy w kontekście specjalisty i
pełnomocnika marszałka ds. dróg wodnych, który merytorycznie i cierpliwie wyjaśniał
szczegóły związane z tą problematyką. Wypowiedź przedmówcy może być osobistym
odczuciem, które nie jest podzielane przez 99% uczestników dyskusji.
p. W. Klabun – stwierdził, że jest daleki od porównywania zalet lokalizacji portu
w Bydgoszczy i Toruniu. Wskazał, że nie ma co dokładać problemów kolegom z Bydgoszczy
tym bardziej, że tego portu również tam nie ma.
Wyraził zadowolenie, że pełnomocnik marszałka pojawił się na spotkaniu, bo może będzie to
dłuższa praktyka. Niestety wcześniej na innych komisjach nie można było doczekać się
przedstawicieli marszałka.
p. M. Krużewski – przyznał, że jest trochę niefortunne, że przedstawiciele PiS prezentują apel
do Premier RP, gdy decyzja została już podjęta. Założenia dotyczące żeglugi śródlądowej
zostały przyjęte w czerwcu 2017 r. One były wynikiem podpisania przez prezydenta
A. Dudę ratyfikacji AGN, czyli konwencji, gdzie Polska zobowiązuje się do przystosowania
swoich dróg śródlądowych do IV klasy żeglowności, tj. głębokości pozwalające na wpłynięcie
statków oceanicznych. Jedyne miejsce, które ma IV klasę to zalew włocławski, który jest
jedynym elementem kaskadyzacji Wisły. Równie dobrze można było pokusić się o apel
o rozważenie budowy w Toruniu centralnego lotniska albo elektrowni atomowej. Porty i zapory
będzie finansował biznes, a nie państwo. To będą ewentualnie państwowe spółki paliwowe lub
energetyczne.
p. K. Wojtasik – ad vocem. Podziękował radnemu PO za troskę o Premier z PiS. Podkreślił,
że apel to nie jest decyzja o przekazaniu pieniędzy, ale żeby Toruń znalazł się w założeniach
do planu jako miasto i samorząd. Wyraził zdziwienie dlaczego radni PO tak torpedują
inicjatywę, która jest w interesie mieszkańców. (dalsza wypowiedź poza mikrofonem).
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p. Ł. Walkusz – przyznał, że przed dyskusją zastanawiał się, czy poprzeć apel, bo był prawie
przekonany o tym, ale sposób prezentacji przez radnego K. Wojtasik, odpowiedzi na pytania
i obrażanie innych ludzi utwierdziły w przekonaniu, że nie poprze apelu.
p. P. Gulewski – zgodził się, że sposób przedstawienia projektu apelu nie pozostawia innego
wyjścia, jak głosowanie „przeciwko”.
p. K. Wojtasik – przypomniał, że radni PO mówili, że wstrzymają się od głosowania już po
wyjściu z Konwentu.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że została zgłoszona poprawka do apelu polegająca na
dopisaniu słowa przeładunkowego w każdym miejscu, gdzie jest słowo port.
GŁOSOWANIE:
Poprawka klubu radnych PiS. Wynik głosowania: 12 – 2 – 8. Poprawka została przyjęta
Apel według druku nr 848. Wynik głosowania: 14 – 3 – 5. Apel został podjęty (apel
nr 5/17).
LXIX. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie podjęcia oraz zintensyfikowania przez
organy administracji rządowej oraz samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
działań na rzecz kompleksowej polityki w walce z emisją szkodliwych substancji do
powietrza – DRUK NR 932.
p. P. Gulewski – przedstawił projekt apelu.
Pytania:
p. K. Wojtasik – zapytał, które z 7 punktów nie zostało podjęte przez obecny rząd ?
p. P. Gulewski – odpowiedział, że zostało przyjęte rozporządzenie ministra Morawieckiego –
kryteria obrotu zasobami ciepła, jeśli chodzi o standardy pieców. Wszystkie punkty nie są
w stanie realizacji.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytał, czy dotąd miasto i województwo nie walczyło ze
smogiem ?
p. P. Gulewski – odpowiedział, że na przestrzeni kilku miesięcy radni z prezydentem, głównie
na wniosek radnych PO, dokonali kilku działań. Jednakże apel jest skierowany do rządu, a nie
do PMT, i do marszałka o podjęcie uchwały antysmogowej na poziomie sejmiku.
Dyskusja:
p. K. Wojtasik – zgłosił poprawkę w imieniu klubu radnych PiS polegającą na zastąpieniu
słów w sprawie podjęcia na w sprawie kontynowania.
p. P. Gulewski – wyraził sprzeciw wobec poprawki. Stwierdził, że wskazane punkty w opinii
grona ekspertów nie są realizowane przez rząd, stąd poprawka zgłoszona przez radnego jest
bezzasadna
p. M. Jakubaszek – wskazał, że słowo podjęcie występuje trzykrotnie, a urząd marszałkowski
podjął działania do tego, aby wprowadzić uchwały. Prace na ten temat trwają i podobnie jest
w rządzie, bo minister Morawiecki zrealizował już pewne obietnice. Nieadekwatnym jest słowo
podjęcie, bo prace trwają.
p. P. Gulewski – zaznaczył, że wspomniane kwestie nie zostały jeszcze przyjęte, stąd nie
obowiązują jeszcze w jakichkolwiek dziennikach ustaw lub uchwałach.
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p. K. Wojtasik – wyraził nadzieję, że klub radnych PO zachowa ciąg logiczny i zrozumie, że
klub radnych PiS nie może występować przeciwko Premier, stąd może prosić o kontynuację
działań, a nie podejmowanie czegoś, co jest już robione.
GŁOSOWANIE:
Poprawka klubu radnych PiS. Wynik głosowania: 7 – 14 – 2. Poprawka nie została
przyjęta.
p. K. Wojtasik – poprosił o 10 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
Apel według druku nr 932. Wynik głosowania: 14 – 8 – 2. Apel został podjęty (apel nr
6/17).
Oświadczenie
p. P. Gulewski – poinformował, że przez pomyłkę nacisnął przycisk „przeciw”.
p. K. Wojtasik – podziękował radnemu P. Gulewskiemu, że podszedł z troską do Premier
B. Szydło, marszałka P. Całbeckiego, nie chcąc przysparzać im dodatkowych obowiązków.
p. P. Gulewski – przeprosił za pomyłkę w głosowaniu i poinformował, że nie ma to nic
wspólnego z tym, o czym mówił radny K. Wojtasik.
LXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo pułkownika
Witolda Pileckiego – DRUK NR 856.
p. K. Wojtasik – przedstawił projekt uchwały.
p. M. Skrzypek – odczytała biogram płk. Witolda Pileckiego.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 856. Wynik głosowania: 23 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 740/17).
Oświadczenie
p. P. Gulewski – poinformował, że przez pomyłkę nacisnął przycisk „przeciw”.
p. K. Wojtasik – podziękował radnemu P. Gulewskiemu, że podszedł z troską do Premier
B. Szydło, marszałka P. Całbeckiego, nie chcąc przysparzać im dodatkowych obowiązków.
p. P. Gulewski – przeprosił za pomyłkę w głosowaniu i poinformował, że nie ma to nic
wspólnego z tym, o czym mówił radny K. Wojtasik.
LXXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli procedur związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego miasta
w latach 2013 - 2016 wybrany rok (SIWZ, procedura przetargowa, realizacja) - WOL –
DRUK NR 859.
LXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli zamówienia, przetargu, zakupu jachtów i łodzi motorowych dla
MOSiR – DRUK NR 860.
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LXXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
22 września 2017r. na Dyrektora Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu –
DRUK NR 861.
LXXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 września
2017r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Toruniu – DRUK NR 862.
LXXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia
13 października 2017r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu –
DRUK NR 863.
LXXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 listopada
2017r. na Komisję Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu – DRUK
NR 924.
p. J. Beszczyński – przedstawił projekty uchwał.
Pytania:
p. J. Kowalski – zapytał, jak to jest, że na ul. Traktorowej komunikacja jeździ i są progi
zwalniające, a skarżącemu odpowiedziano, że nie mogą być progi na wskazanej przez niego
ulicy?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że ponownie został rozważony wniosek w tej sprawie.
Poinformował, że progi na ul. Dożynkowej powstaną.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy skarga pani zamkniętej w przedszkolu jest rozpatrzona
negatywnie, czy pozytywnie ?
p. J. Beszczyński – odpowiedział, że jest ona bezzasadna. Pani została zamknięta 20 min. Było
to niedopatrzenie pracownika, przeproszono ją za to.
p. Ł. Walkusz – wskazał, że odpowiedź dotycząca progów otwiera szerokie możliwości
i poinformował, że na następnej sesji złoży kilka takich wniosków.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy wnosząc skargi trzeba adresować je na dyrektora, która
odpowiada za pewne obszary ?
p. M. Krystek – odpowiedział, że skarga powinna być kierowana do tej osoby, której podlega
komisja.
p. W. Klabun – wskazał, że progi na ul. Traktorowej są od kilku lat, stąd nie ma obawy, żeby
w tej kwestii nastąpił wysyp wniosków.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 859. Wynik głosowania: 23 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 741/17).
Uchwała według druku nr 860. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 742/17).
Uchwała według druku nr 861. Wynik głosowania: 23 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 743/17).
Uchwała według druku nr 862. Wynik głosowania: 23 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 744/17).
Uchwała według druku nr 863. Wynik głosowania: 23 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 745/17).
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Uchwała według druku nr 924. Wynik głosowania: 23 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 746/17).
LXXVII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury Zamek
Krzyżacki w Toruniu – DRUK NR 925.
LXXVIII. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie nadania statutu miejskiej instytucji kultury Centrum Kultury „Dwór
Artusa” w Toruniu – DRUK NR 926.
GŁOSOWANIE:
Obwieszczenie według druku nr 925. Wynik głosowania: 21 – 0 – 1. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr /17).
Obwieszczenie według druku nr 926. Wynik głosowania: 22 – 0 – 1. Obwieszczenie zostało
podjęte (obwieszczenie nr /17).
LVIII. DRUK NR 916.
p. M. Kowallek – przedstawił autopoprawkę nr 2.
II czytanie
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, z czego to wynika, że w ciągu kilku godzin dokonano zmian i jakie
mają być osiągnięte efekty ? Ile więcej/mniej pasażerów będzie korzystało z komunikacji
miejskiej
p. M. Kowallek – odpowiedział, że w pierwszym uzasadnieniu do uchwały było napisane
o skutkach wprowadzania zmian. Obecna korekta wynika z propozycji zgłoszonych przez kluby
radnych i przeliczenia skutków na ceny biletów. W tabelach jest podana liczba pasażerów i nie
zmienia się ona do wcześniej podanych danych.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że klub CzM złożył poprawkę wydłużającą bilety czasowe do
45 min. w związku z tym, że w czasie szczytów komunikacyjnych są spore spowolnienia
sięgające 15 min. na moście. Tworzone są kategorie osób, które mogą korzystać ze zmian
i które nie mogą. Zapytał, dlaczego nie zastosowano tej propozycji jako autopoprawki ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że uzasadnieniem zmiany było to, że nie można dojechać
z punktu do punktu, co jest częściową nieprawdą, bo na bilecie można przejechać cała trasę,
która z rozkładu jazdy wynika, że jest dłuższa czasowo.
p. M. Cichowicz – przypomniał, że klub CzM złożył propozycję, żeby osoby uprawnione do
darmowych przejazdów zwolnić z opłaty za przewóz psa w komunikacji. Dlaczego to nie
zostało uwzględnione w autopoprawce, czy to było zbyt kosztowne ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że wprowadzenie takiego zapisu spowoduje to, że będą skargi
pasażerów, co już zdarzało się. W uchwale jest napisane, że za małe zwierzęta na rękach nie
ma opłaty. Duże zwierzęta można przewozić za opłatą. Wyraził obawę, że psy będą jeździły
z osobami na spacer, co może budzić zagrożenie dla pasażerów.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – stwierdził, że wydawało się, że bilet 30 minutowy miał służyć przejazdowi
docelowemu przy wykorzystaniu nowo wybudowanego węzła przesiadkowego. Obecnie
przejazd między brzegami Wisły jest do 30 min., ale korki na moście i spowolnienia pozbawiają
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takiej możliwości. Tworzy się sytuacja nierównoprawna dla tych osób, ponieważ każe się im
płacić wyższe opłaty.
p. Ł. Walkusz – wyraził słowa uznania dla prezydenta i jego służb. To są rozwiązania
nowoczesne wychodzące naprzeciwko oczekiwaniom. Premiowani są ci, którzy korzystają
wielokrotnie i na co dzień z komunikacji. Te rozwiązania są dostępne przy wykupie różnych
usług. To jest bardzo dobry kierunek. Podziękował za autopoprawkę, bo pomysł darmowych
przejazdów 11 listopada i 24 grudnia ma swoją wymowę. To się wpisuje w przyszłe obchody
100 lat odzyskania niepodległości. RMT jako pierwsza rada w Polsce podejmuje taką decyzję
w zakresie takich rozwiązań. 24 grudnia to szczególny dzień, stąd nie będzie obawy, że ktoś
zapomni biletu, będą scysje i pretensje.
p. M. Krużewski – pochwalił się, że podczas jednej z rozmów z prezydentem mówił, że ma
marzenie, żeby kiedyś jechać transportem publicznym w Toruniu i żeby nie było żadnej
kontroli. To jest możliwe pod warunkiem bezpłatnej komunikacji albo naszej komunikacji.
Proponowane zmiany przybliżają do tego. To jest świetny przyczynek do rozmów o biletach
jednoprzystankowych, karcie miejskiej i roli komunikacji w priorytetach miejskich.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że proponowane rozwiązania na pewien czas zamykają kwestię
darmowych biletów dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Nie było dyskusji na
ten temat. Być może była ona w komisjach. Prezentacja socjologiczna miała sprzeczności, bo
z jednej stron 90% mówi, że chce więcej ulg, a z drugiej strony, że nie chce bezpłatnej
komunikacji.
Kiedy młode osoby uczące się zachęci się w jakiś sposób do korzystania z komunikacji, to będą
tworzyły kulturę korzystania z komunikacji. To są zmiany w dobrym kierunku, bo są
adoptowane dobre rozwiązania. Jednym z niezbędnych elementów niezbędnych do
przeprowadzenia skokowej rewolucji jest bilet elektroniczny – karta miejska. Nie ma co czekać
na innych, tylko wprowadzać własne rozwiązania, a jeśli ktoś będzie chciał dołączyć z innymi
taryfami, to żeby taka karta była elastyczna.
p. M. Zaleski – stwierdził, że ingerencja w bilety jednorazowe byłaby sprzeczna z intencją
zapisów w uchwale. Jeśli czas byłby wydłużony z 30 do 45 min., to mniej osób byłoby
zainteresowanych biletami długookresowymi itp., stąd projekt uchwały ma być spójny. Bilety
długookresowe to najlepsza forma przywiązania pasażera do komunikacji miejskiej.
Co do karty miejskiej to w Polsce są już prace nad tym, aby karta płatnicza była jednocześnie
biletem i tym rozwiązaniem miasto interesuje się. Nie trzeba doładowywać niczego i drukować.
p. M. Czyżniewski – odczytał poprawki klubu radnych Czas Mieszkańców (załącznik do
protokołu).
GŁOSOWANIE:
Poprawki klubu radnych Czas Mieszkańców. Wynik głosowania: 3 – 19 – 1. Poprawka
nie została przyjęta.
Uchwała według druku nr 916 z autopoprawkami. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 747/17).
LXXIX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 854 –
I CZYTANIE.
- budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 855 – I CZYTANIE.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał.
I czytanie
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p. M. Cichowicz – poprosił o 7 min. przerwy dla klubu radnych Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. M. Cichowicz – wskazał, że wpływy z podatków wzrastają, a inne pozycje dotyczące
wpływów mają zachwiania. Co to są za wpływy ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wyjaśniła, że podatek od nieruchomości rośnie mimo
braku wzrostu stawek, bo przybywa powierzchni do podatkowania. Podatek od środków
transportowych przez ostatnie 2 lata był obniżany, ale nie ma on dużego udziału. Kwota 22 mln
zł to opłata śmieciowa, 36 mln zł to bilety MZK i one będą niższe, 25% od Skarbu Państwa
dostaje miasto za zarządzanie ich nieruchomościami, są wpływy z opłaty komunikacyjnej, za
zielone czyli kiedyś wycinka drzew. Ta opłata została zabrana i trafia do urzędu
marszałkowskiego. Był też udział w opłatach środowiskowych, które wpływają też do urzędu
marszałkowskiego. Tam są wszystkie inne nieplanowane dochody, jak np. w 2017 r. 6 mln zł,
które oddała Hydrobudowa.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy w którymś roku należałoby wygaszać inwestycje, żeby
wykresy wydatków i deficytu spotkały się ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że aby zadłużenie zeszło do zera, to
w pewnym momencie nie należy generować deficytu, bo nie doszłoby do spłaty kredytu. Nie
ma możliwości, żeby miasto albo działalność gospodarcza funkcjonały bez kredytu. WPF ma
pokazać, w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić swoje zadłużenie. Przy obecnej nadwyżce
miasto mogłoby spłacić zadłużenie w ciągu 12 lat, tak układając budżet, żeby nie było deficytu.
Mając dane na 2018 r. i gdyby inwestycje wynosiły 200 mln zł, a nie 300 mln zł, to już nie
byłoby deficytu i już byłaby spłata kredytu. Do 2023 r. jest pokazane, żeby maksymalnie
zadłużyć się i inwestować, bo to jest czas pozyskiwania środków unijnych, stąd przyjęta cezura
czasowa do 2023 r.
W WPF – ie jest pokazane, że po 2023 r., a przez te lata jest ponad 300 mln zł na inwestycje,
będzie po 180 mln zł na inwestycje. Wtedy nie ma deficytu i następuje spłata kredytu. Na razie
to jest założenie przyjęte wg wymagań Ministerstwa Finansów. W 2016 r. wydano 138 mln zł
na inwestycje i nikt nie odczuł tego.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy wzrost wpływów z podatku PIT ma związek ze wzrostem
płac? Czy jest też uwzględnione założenie, że wraz z tym wzrostem będzie wzrost nakładów
na naszych pracowników ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że wpływy z PIT nie pochodzą tylko
z wynagrodzeń wypłacanych w sferze budżetowej.
Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń w oświacie, bo nie zaplanowano wzrostu subwencji.
Zaplanowano 2.5% wzrostu w pozostałych dziedzinach, które są finansowane z budżetu miasta.
Optymizm w zakresie PIT widać do 2023 r. – wzrost 106%, a od roku 2026 przyjęto103%
wzrost, bo to jest pewnie niemożliwe.
p. J. Gołębiewski – zapytał o dofinansowanie TIS i CKK Jordanki.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że spółki na co dzień działają i nie
pobierają opłat komercyjnych, bo to jest tańszy wynajem dla klubów sportowych, czy na
Jordankach dla orkiestry. Stąd spółki nie są w stanie utrzymać się, jeśli chodzi o pokrywanie
bieżących kosztów. Miasto dopłaca do tego w ramach bieżących wydatków 25% i w przyszłym
roku to będzie o 780 tys. zł mniej. Oprócz tego spółki otrzymują wsparcie kapitałowe i te
pieniądze są przeznaczane na spłatę obligacji – zadłużenia, bo brały kredyty. Te inwestycje to
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w jednej spółce ok. 15 mln zł rocznie, a w drugiej ok. 12 mln zł. W kolejnych latach to wsparcie
będzie malało, bo odsetki będą mniejsze.
p. J. Gołębiewski – pytanie poza mikrofonem.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że jedna instytucja płaci tym spółkom,
tj. orkiestra symfoniczna. Miasto daje dotację podmiotową 700 tys. zł. Gdy orkiestra była
w Dworze Artusa, to koszt był o połowę mniejszy.
p. J. Gołębiewski – zapytał o 1,5 mln zł na remont SP Nr 1 i czy uwzględniony jest remont
dachu ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – potwierdziła, że tak, remont zacznie się od dachu.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wskazał, że budżet jest najważniejszym dokumentem, bo daje możliwości
realizacji poszczególnych zadań. To ona odzwierciedla sposób myślenia o mieście i jego wizję.
Stwierdził, że nie chce otwierać sporu i pokazywać rozwiązań klubu CzM, które są inne od
pomysłów prezydenta.
W mieście realizowana jest polityka maksymalnego zadłużania. Przyszłe pokolenia będą
oceniały, jak te działania zostały wykonane. Rozwój miasta i kładzione na niego akcenty
powinny być poddane analizie efektywności zadań. Kiedy z jednej strony są zarezerwowane
środki na analizy, dokumentacje, na różnego rodzaju działania związane z powstaniem węzła
Toruń – Południe, to z niepokojem, obserwuje się, że podobne środki są zarezerwowane dla
węzła Kluczyki, który jeden i drugi, w jakiś funkcjonalny sposób wyklucza się.
W przypadku remontu mostu im. J. Piłsudskiego dokumentacje są przygotowane tak naprawdę
do pewnego momentu. W opracowaniu koncepcyjnym należy pokazać, jak ruch pieszo –
rowerowy będzie wyglądał w stronę Podgórza, czy Stawek z nowego mostu. Tego nie ma, stąd
są składane wnioski przez radnych CzM, aby w budżecie na 2018 r. takie rzeczy pojawiły się.
Przypomniał, że w ubr. mówił, że można tworzyć inne rozwiązanie funkcjonalne związane
z trasą wschodnią. Była mowa o budowie II nitki ul. M. Skłodowskiej – Curie.
Przypomniał, że gdy przygotowywano się do remontu wiaduktu na ul. Kościuszki, to wcześniej
wybudowano ul. Polną, Równinną. W 2019 r. będzie remont mostu im. J. Piłsudskiego. To
właśnie wtedy trzeba przygotować rozwiązania, żeby miasto jak najmniej uciążliwie zniosło
remont. Poinformował, że takie propozycje do budżetu złożył klub CzM.
Wyraził nadzieję, że dyskusja w komisjach i na sesji odnośnie budżetu będzie merytoryczna.
Poprosił prezydenta, aby dyskusja na sesji ws. budżetu odbyła się w godzinach porannych,
kiedy jest więcej siły i można skupić się na istotnych sprawach.
LXXXI. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne: nie było.
LXXXII. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył 43. sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/ Marcin Czyżniewski
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