Protokół z 44. sesji
Rady Miasta Torunia
z 14 grudnia 2017 roku
44. sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 14 grudnia 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył 44. sesję Rady Miasta Torunia. Powitał prezydenta
z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika, dyrektorów wydziałów, radnych, oraz wszystkich
gości.
II. Przyjęcie protokołu z 43. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki
zaprosił Państwa Radnych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się we wtorek, 19 grudnia
o godzinie 11.00 w Dworze Artusa.
2. Przypominam Państwu Radnym, że kolejna robocza - 45. sesja Rady Miasta Torunia
zaplanowana jest 28 grudnia br. o godzinie 10.00 w tej sali, natomiast o godzinie 14.00
w Dworze Artusa rozpocznie się uroczysta - 46. sesja Rady.
3. Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów radnych
w I kwartale 2018 roku.
4. Wpłynęło pismo prezydenta miasta w sprawie przesyłania Państwu Radnym korespondencji
drogą elektroniczną – załącznik.
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
24 listopada br. w CKK Jordanki odbyły się centralne obchody Barbórki Polskiej Spółki
Gazownictwa.
27 listopada br. jubileusz 25-lecia obchodziło IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza
Jagiellończyka.
Z tej okazji gościem specjalnym uroczystości był ambasador Azerbejdżanu w Polsce Hasan
Hasanov.
1 grudnia br. na lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja akcji Caritas Diecezji Toruńskiej XXIV Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
1 grudnia br. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
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1 grudnia br. jubileusz 40-lecia świętowało Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Toruniu.
2 grudnia br. Radia Maryja obchodziło 26. rocznicę powstania.
4 grudnia br. w Ratuszu Staromiejskim uroczystość z okazji 20-lecia wpisu zespołu
staromiejskiego Torunia na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
4 grudnia br. swoje święto oraz 15-lecie istnienia obchodziło Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia.
5 grudniu br. uczciliśmy 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego
Obywatela Miasta Torunia.
W dniach 8 – 10 grudnia br. odbyły się wydarzenia związane z ingresem nowego biskupa
Diecezji Toruńskiej Wiesława Śmigla:
- 10 grudnia w Katedrze Św. Janów odbył się uroczysty ingres nowego biskupa
13 grudnia br. Toruń włączył się uroczystości upamiętniające 36. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego:
- 12 grudnia o godz. 23:50 przedstawiciele władz miasta złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą
przy kościele pw. Św. Ducha, upamiętniającą patriotyczną demonstrację z 1 i 3 maja 1982 r. w
obronie wolności i „Solidarności”,
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 24-27 listopada br. w Teatrze „Baj Pomorski” 32. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego
Aktora,
- 25 listopada br. „Imieniny Katarzyny” - cykl imprez w Muzeum Toruńskiego Piernika,
na Rynku Staromiejski oraz w Ratuszu Staromiejskim,
- 9 grudnia br. w Arenie Toruń – mikołajkowy festiwal LuxFest,
- 9 grudnia br. w Auli UMK – XVI Uniwersytecki Koncert Charytatywny „Jesteśmy Razem”
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 6 grudnia br. inauguracja dwóch sezonowych lodowisk przy CKK Jordanki i na Skarpie
Inne wydarzenia (wybrane):
- 27 listopada - 3 grudnia br. X Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego
"Sztuka Natury",
- 1 grudnia br. na Rynku Staromiejskim – inauguracja Toruńskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego (potrwa do 23.12.) oraz iluminacji świątecznej na Starówce
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Gmina Miasta Toruń uzyskała certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji - 2017” oraz
wyróżnienie nadzwyczajne "Primus" (za największą liczbę punktów przyznanych przez
komisję certyfikacyjną) w ogólnopolskim konkursie dla gmin, powiatów i samorządów
województwa, którego organizatorem jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego.
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Celem Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie jednostek samorządu
terytorialnego podejmujących wartościowe, innowacyjne, nowatorskie inicjatywy
w dziedzinie rozwoju edukacji oraz promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne
osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej.
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest jednym z pięciu finalistów (w kategorii
„instytucja”) konkursu 13. edycji konkursu „Popularyzator Nauki 2017”.
Żywe Muzeum Piernika w Toruniu otrzymało Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej w ramach 15. edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat
POT.
Toruński Okręgowy Związek Żeglarski otrzymał nagrodę BŁĘKITNY SPINAKER 2017 w 12.
edycji Konkursu o Nagrodę Polskiego Związku Żeglarskiego.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 28.12.2017 r.
•
Dzisiaj od godziny 18.00 na sali bocznej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema
będzie trwać spotkanie świąteczne z zawodnikami, klubem i sponsorami wicemistrza Polski
w koszykówce mężczyzn, tj. Twardymi Piernikami. W programie spotkania przewidziano mecz
towarzyski.
Również dzisiaj o godzinie 19.00 działaniami artystycznymi przygotowanymi przez Galerię
Rusz, na placu im. G. Ciechowskiego, rozpocznie się IV edycja Dni Grzegorza Ciechowskiego.
A następnie o godzinie 20.00 w CKK Jordanki odbędzie się koncert „G. Ciechowski
Symfonicznie”. Koncert biletowany.
•
15 grudnia o godzinie 10.30 na Lodowisku Tor-Tor rusza trzydniowy VII
Międzynarodowy Turniej w Hokeju na Lodzie Christmas Cup U-16, organizowany przez MKS
Sokoły Toruń. Zakończenie i wręczenie nagród w niedzielę 17 grudnia. Wstęp na imprezę jest
bezpłatny.
W ramach Dni G. Ciechowskiego w piątek 15 grudnia dwa wydarzenia: o godzinie 18.00
w Kino Centrum, pokaz filmu „Republika – Faceci w czerni” i spotkanie z autorami książek
poświęconych Republice. Zaś o godzinie 19.00 w CK Dwór Artusa, koncert „Raz na milion lat
– w hołdzie Ciechowskiemu” – Tomek Krzemiński Trio.
W tym samym czasie, godzina 19.00, na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema, będzie
miała miejsce prezentacja toruńskiego zespołu żużlowego na sezon 2018.
•
W sobotę 16 grudnia od godziny 10.00 w Centrum Targowym „PARK” rozpoczną się
dwudniowe targi „Świąteczne Przysmaki Regionów”.
Również w sobotę o godzinie 20:00 w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”
odbędzie się koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Podczas koncertu,
zespołowi Hańba! zostanie wręczona Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza
Ciechowskiego. Impreza biletowana.
•
W niedzielny poranek od godziny 10.00 na hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema
będzie królować lekka atletyka w ramach 2. Halowych Drużynowych Mistrzostw Polskie
w Lekkiej Atletyce Masters.
W godzinach 10:00 – 18:00 w Centrum Kultury Dwór Artusa odbywać się będzie 9. Toruńska
Giełda Winylowa, dedykowana Grzegorzowi Ciechowskiemu i wydaniom jego płyt na
winylach.
Na zakończenie Dni G. Ciechowskiego w Od Nowie o godzinie 18.00 pokaz filmu „Republika
– narodziny legendy” i spotkanie z jego twórcami. Wstęp wolny.
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•
W poniedziałek 18 grudnia z okazji rocznicy funkcjonowania w Toruniu programu
„Rodzina razem – Toruń dla pokoleń” i „Toruńskiej Karty Seniora” w CKK Jordanki o godzinie
15.00 i 18.00 odbędą się dwa koncerty pt. „Gala operetkowo-świąteczna”. Dwie bezpłatne
wejściówki za okazaniem TKS do wyczerpania zapasów od 12 grudnia w PIUM.
Tego samego dnia na godzinę 17.00 do Wydziału Nauk Teologicznych UMK na promocję
książki „Rękopiśmienne Mszały Przedtrydenckie. Katalog sumaryczny” zapraszają wydawcy
książki i autor ks. bp senior Andrzej Suski.
•
We wtorek 19 grudnia na godzinę 11.00 w Centrum Kultury Dwór Artusa na spotkanie
opłatkowe zapraszają władze wojewódzkie.
Tego samego dnia o godzinie 14.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży
odbędzie się spotkanie świąteczne z dyrektorami przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Na godzinę 17.00 do kościoła Najświętszej Marii Panny, Komenda Hufca ZHP zaprasza na
coroczną mszę świętą a bezpośrednio po niej, na Rynku Staromiejskim, tradycyjne przekazanie
Światełka Betlejemskiego.
O godzinie 19.00 w Kościele Garnizonowym rozpocznie się koncert „Kolędy dla Ducha”.
•
W czwartek 21 grudnia o godzinie 14:30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza
Staromiejskiego odbędzie się spotkanie opłatkowe władz samorządowych.
•
22 grudnia o godzinie 16:00 na Rynku Nowomiejskim odbędzie się spotkanie wigilijne
dla mieszkańców. W programie przewidziano występ Małej Rewii, animacje dla najmłodszych
prowadzone przez Teatr Impresaryjny Afisz, życzenia od władz miasta a także od biskupa
toruńskiego. Ponadto przewidziane są świąteczne paczki dla najmłodszych, wigilijny
poczęstunek i konkursy z nagrodami.
•
Od 23 grudnia do 5 stycznia codziennie o godzinie 16.00 wspólne śpiewanie kolęd przy
szopce na Rynku Nowomiejskim. Śpiewać będą między innymi: zespoły wokalne z MDK,
zespół Podgórski Walczyk, Monika Trawicka – laureatka plebiscytu Scena jest Wasza, chór
z parafii św. Józefa, chór nauczycielski Con Anima, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej.
•
We wtorek 26 grudnia w godzinach od 17.00 w Ratuszu Staromiejskim, na 15. Toruński
Wieczór Kolęd zaprasza zespół Claritas.
Przypomniał o koncercie noworocznym 1 stycznia 2018 r. na Jordankach i poprosił
o potwierdzanie swojego udziału, ponieważ koncert cieszy się duża popularnością i szkoda
byłoby trzymać puste miejsca.
W Sylwestra o 20.30 startują wydarzenia na Rynku Staromiejskim, wspólne powitanie Nowego
Roku do go 1.
INWESTYCJE
Kończy się adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole
Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b.
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220. Zaawansowanie prac
2/3.
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49. Zaawansowanie
prac ¼.
Kończy się rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 17.
Zakończona jest rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 15, poza urządzaniem terenu.
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Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska. Zaawansowanie ¼.
Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej – dokumentacja.
Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej. Zaawansowanie 1/3.
Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej.
Zaawansowanie ponad 50%.
Przebudowa układu drogowego na pl. bp. J. Chrapka. i ul. Turystycznej. Rozpoczęcie prac.
Trwają budowy dróg na terenie tzw. osiedla JAR i terenie dawnej Eleny.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Zaleski – wycofał z porządku obrad druk nr 935.
p. M. Czyżniewski – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad druków nr 952, 953, 954.
GŁOSOWANIE:
Przyjęcie porządku obrad. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Porządek obrad został przyjęty.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Barbary i Jerzego
Matyjków – DRUK NR 857.
p. K. Wojtasik – przedstawił projekt uchwały.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – wyraziła zadowolenie, że taka uchwała zostanie podjęta
przez radę, ponieważ dr J. Matyjek poświęcił swoje życie dla torunian. Przypomniała, że był
bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, bo nawet kilka godzin po operacji był już na sali
sesyjnej, żeby móc głosować, bo każde wydarzenie traktował poważnie.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 857. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 748/17).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ul.: Polnej, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińskiej w Toruniu – DRUK NR
914.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy przy ulicy Towarowej w Toruniu – DRUK NR 915.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 1, 2.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 914. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 749/17).
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Uchwała według druku nr 915. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 750/17).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu
ulic św. Józefa i św. Klemensa w Toruniu – DRUK NR 944.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 3.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 944. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 751/17).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Specjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR 850 – I i II CZYTANIE.
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Przychodni
Specjalistycznej Toruniu – DRUK NR 851 – I i II CZYTANIE.
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Pielęgnacyjno –
Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu – DRUK NR 852 – I i II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 4, 5, 6.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 850 z autopoprawką. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 752/17).
Uchwała według druku nr 851 z autopoprawką. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 753/17).
Uchwała według druku nr 852 z autopoprawką. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 754/17).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nałożenia na Miejską Przychodnię
Specjalistyczną w Toruniu obowiązku wykonania zadań na rzecz ochrony zdrowia
mieszkańców Torunia – DRUK NR 919.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 7
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 919 z autopoprawką. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 755/17).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 1
Toruniu – DRUK NR 938.
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2
Toruniu – DRUK NR 939.
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 3
Toruniu – DRUK NR 940.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 8, 9, 10.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 938. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 756/17).
Uchwała według druku nr 939. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 757/17).
Uchwała według druku nr 940. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 758/17).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację
których przeznacza się środki PFRON w 2017 r. – DRUK NR 951.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 11.
KB – zał. nr 12.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 951. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 759/17).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Toruń
nieruchomości gruntowej, położonej w Toruniu przy ul. Owsianej 59A, ul. Jemiołowej 12,
14 – DRUK NR 923.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 13.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 923. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 760/17).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1c i 6a
położonych przy ul. Mickiewicza 5-5a w Toruniu – DRUK NR 808.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 14.
Pytania:
p. S. Kowalska – zapytała, jaki byłby koszt wyremontowania lokali ?
p. W. Krawiec – odpowiedziała, że to przynajmniej 1 tys./m2. Problemem jest stworzenie
funkcjonalności z lokali. To są 3 niescalone pomieszczenia. Żeby to wyremontować, to trzeba
byłoby zrobić przekwaterowania, nabycie udziałów i ten koszt mogłyby podwoić się.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy pozostałe lokale należą do gminy i jest planowana ich
sprzedaż ?
p. W. Krawiec – potwierdził, że tak jest, ale nie ma planu sprzedaży lokali. To jest analizowane
na bieżąca, mieszkają tam ludzie, a budynek jest administrowany przez ZGM.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy w zbytych lokalach jest wspólnota mieszkaniowa.
p. W. Krawiec – potwierdziła, że tak, ale administratorem jest ZGM.
Dyskusja:
p. S. Kowalska – zwróciła uwagę, że takie lokale można byłoby przekazać osobom
oczekującym na liście. W 2017 r. i planach na 2018 r. jest zapisane 1.5 mln zł za
odszkodowania, które są wypłacane właścicielom mieszkań za niezapewnienie lokali
socjalnych. Może warto zastanowić się nad kompleksowym podejściem do polityki
mieszkaniowej. Zachęciła przewodniczącego M. Rzymyszkiewicza, żeby zastanowić się nad
rozwiązaniem problemu.
Należy zastanowić się nad tym aby nie jednoczyć w jednym miejscu wielu osób jak na osiedlu
Bielawy-Grębocin. Należy wykorzystać takie lokale do zamieszkania przez rodziny.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 808. Wynik głosowania: 20 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 761/17).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach
strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2018 r. – DRUK NR 947 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 15.
KB – zał. nr 16.
I czytanie
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Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, jak w praktyce kształtuje się usuwanie pojazdów z dróg ? Czy to
są sporadyczne przypadki, czy pojazdy są usuwane regularnie ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że to dotyczy pojazdów, które były w niewłaściwy sposób
wykorzystywane przez użytkowników, tj. jazda pod wpływem alkoholu, brak przeglądu albo
złe miejsce parkowania, czyli realna przeszkoda dla służb, komunikacji itp. Do końca listopada
br. było 79 takich przypadków. Zjawisko nasila się, bo kilka lat temu było 30 pojazdów. Trudno
powiedzieć, czy to jest efekt większego podejścia służb do tematu, czy wina kierowców.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy policja nie ma swojego parkingu i wszystkie pojazdy
kierowane są na miejski parking ? Czy to zależy od tego, kto ma dobrą wolę i tam jedzie
samochód ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że obecnie, gdy policja zatrzyma kierowcę pod wypływem
alkoholu, to kieruje pojazd na miejski parking.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy dotyczy to też prokuratury i innych urzędów ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że ten parking jest prowadzony na podstawie art. 132 ustawy.
Stawki są płacone przez kierowców i na tej podstawie jest wydawane auto.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 947. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 762/17).
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla dróg
publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego w mieście Toruniu –
DRUK NR 921 – I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 17.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 921. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 763/17).
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia
Gminy Miasta Toruń do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu –
DRUK NR 935.
(druk wycofany z porządku obrad).
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pn.: „Nauka – to takie proste!” – DRUK NR 949.
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XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pn.: „Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki” – DRUK NR 941.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KB – zał. nr 18, 20.
KOSiT – zał. nr 19, 21.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 949. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 764/17).
Uchwała według druku nr 941. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 765/17).
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
Konsultacji Społecznych na 2017 r. – DRUK NR 866.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 22.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 866. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 766/17).
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli w zakresie kierowania i umieszczania dzieci i młodzieży w pieczy
zastępczej za wybrany rok kalendarzowy – DRUK NR 952.
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 listopada
2017r. na Miejskiego Rzecznika Konsumentów – DRUK NR 953.
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23
listopada 2017r. na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 954.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – stwierdził, że za chwilę rada uzna jego skargę za bezzasadną. Budżet
partycypacyjny powinien służyć 2 celom: realizacji różnych drobnych potrzeb mieszkańców,
ale to jest też forma budzenia zaangażowania mieszkańców w ich najbliższą okolicę
i budowania partnerskich relacji z władzami samorządowymi.
Wskazał, że do budżetu partycypacyjnego zgłosiła się również instytucja - ogród
zoobotaniczny. Po głosowaniu została zmieniona kwota projektu. Trzy projekty mieszkańców,
które zyskałyby prawo do realizacji, zostały wykreślone.
Do 31 marca było składanie wniosków, do 31 maja weryfikacja wniosków i wtedy prezydent
określił wartość na 150 tys. zł, 17 czerwca rozpoczęło się głosowanie i na stronie miasta
widniała kwota projektu. Pokazał projekt, na który wszyscy głosowali i urząd miasta wyceniał
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go przez 3 miesiące. 26 czerwca zakończyło się głosowanie i projekt cudowanie zmienił kwotę.
Ta kwota została zmieniona tak, żeby projekt wszedł do budżetu.
Nie to jest niepokojące, że projekt zostanie zrealizowany w ogrodzie, ale to, że odbyło się to
kosztem 3 projektów mieszkańców, którzy napisali projekt, zabiegali o poparcie.
Zastanawiające jest to, że budżet partycypacyjny jest co do zasady formą konsultacji. Nic nie
stoi na przeszkodzę, żeby ogłosić wyniki, a potem powiedzieć, że po przeanalizowaniu sytuacji
i tak realizowane będą pandy, a nie manipulować przy jasnych zasadach.
p. M. Rzymyszkiewicz – wskazał, że projekt dotyczący pand uzyskał 676 głosów, kolejny 672
głosów i nie wszedł do realizacji, kolejny 483, kolejny 393 itd. Z tego wychodzi, że będą
realizowane projekty, na które mieszkańcy głosowali najliczniej. To jest kuriozalna sytuacja,
że radny mówi o woli mieszkańców i, że będzie realizowany projekt, który nie powinien być
realizowany, bo mieszkańcy chcieli inaczej. Ten projekt uzyskał 3 wynik i będzie realizowany
i nie ma w tym nic niestosownego, że 3 projekty będą realizowane.
p. M. Frąckiewicz – przyznał, że problem dotyczy tego, że wycena projektu została zmieniona.
To jest zgodne z regulaminem, że wycenę projektu można przedstawiać na każdym etapie
postępowania. Na dobrą sprawę wycena powinna być po realizacji projektu, bo w trakcie
zmieniają się kwoty, stąd takie stanowisko komisji rewizyjnej.
p. J. Gołębiewski – zauważył, ze jeśli byłoby tak, że kwota ulegałaby zmianie na każdym
etapie, to właściwie nie należałoby jej przedstawiać przed głosowaniem, ale po i wtedy sporawa
jest jasna i wtedy decyduje tylko ilość otrzymanych głosów. Wynik jest pochodną ilości
uzyskanych głosów oraz puli niewyczerpanych środków.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – wyjaśniła, że regulamin budżetu partycypacyjnego jest
określony uchwałą RMT. Z tego budżetu mogą być finansowane tylko zadania będące
zadaniami własnymi gminy.
W regulaminie nie jest zabronione finansowanie zadań związanych z realizacją statutowych
działań jednostek budżetowych.
Kiedyś przyjęto niepisaną zasadę, będącą ukłonem w stosunku do wielu głosów, że np. szkoły
zgłaszają projekty związane z remontami i tego nie powinno być w budżecie partycypacyjnym.
Tego typu wnioski są odrzucane, ale jeśli jest budowa boiska przyszkolnego, które jest
ogólnodostępne, to wpisuje się do budżetu.
Jeśli chodzi o ogród zoobotaniczny, to w bieżącej edycji były 2 projekty zgłoszone przez
mieszkańców, a nie dyrektora. Jeden z nich został odrzucony, bo dotyczył ogrodzenia ogrodu.
Uznano, że to nie powinno być finansowane ze środków mieszkańców. Wybieg dla pand
znalazł się, bo to uatrakcyjnia ogród.
Zgodnie z rozdziałem IV weryfikowane są zadania. W §23 ust. 2 jest napisane, że dla określenia
wartości projektów stosuje się ostateczną wycenę zadań. Projektów jest ok. 260, są 2 miesiące
na weryfikację i wymaga to często wyjazdu w teren, obejrzenia, zmierzenia itp. Mogą się na
pierwszym etapie pojawić pewne problemy z wyceną. W momencie, gdy są wybrane zadania,
to jeszcze raz zadania z największą liczbą głosów są poddawane wycenie ostatecznej. Ta
wycena znajduje się na liście ostatecznej zadań.
Jeśli okaże się, że wycena była za wysoka, to w trakcie roku są kolejne zadania, jeśli są
oszczędności. Nie ma prób manipulacji.
p. B. Jóźwiak – przypomniał, że była dyskusja na komisji rewizyjnej i w mediach, gdzie
wnioskodawca raczył nazwać przemawiającego „komunistycznym prokuratorem”, dlatego, że
pracował w KR tak, jak uważa to za stosowne. Jednym z zadań KR jest przeprowadzanie
kontroli i propagowanie właściwych wzorców zachowań. W tym przypadku jest bardzo dobre
zachowanie UMT, który wykazał się elastycznością i pragmatyzmem w granicach
obowiązujących przepisów. Wyceny dokonuje się na każdym etapie.
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Opozycja powinna wskazywać pożądany stan rzeczy, a ewentualnie radni koalicji powinni
wskazywać na trudności związane z przepisami prawa itp. W tym przypadku ciężko zrozumieć
podejście, które na bok odkłada wygrany projekt, który zyskał więcej głosów i pragmatykę
urzędu, który pozwolił, aby wola mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego została
zrealizowana.
p. W. Klabun – przypomniał, że pracował w zespole przygotowującym regulamin budżetu
partycypacyjnego. Było to szerokie grono urzędników, przedstawicieli organizacji
społecznych, naukowców itp. Po wielu spotkaniach udało się uzyskać kompromis dotyczący
poddziału środków i mechanizmów budżetu.
W przypadku dotychczasowych edycji była tylko jedna próba wpłynięcia na wynik głosowania,
która została wychwycona, zgłoszona i jest oceniana przez organa karne.
Przyznał, że były wątpliwości co do zapisów i procedur, żeby zapisy były precyzyjne, ale nie
ograniczały kreatywności mieszkańców.
Wyraził zastanowienie, czy jeśli jakiś projekt nie przeszedł w budżecie partycypacyjnym, to
był promowany w jakiś inny sposób, np. zgłoszony do budżetu na 2018 r.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – podziękowała skarbnikowi za wyjaśnienia. Stwierdziła,
że radny powinien przeprosić za słowa „manipulacja”, kiedy nie ma podstaw prawnych do
takiego określenia.
p. J. Gołębiewski – zapewnił przedmówczynię, że waży słowa i dogłębnie przeanalizował
sytuację. W regulaminie jest paragraf, który mówi, że do realizacji przeznaczane są projekty
w kolejności uzyskanych głosów pod warunkiem, że pozostająca pula pozwala na realizację
danego projektu. Wycena projektu jest ogłaszana przez prezydenta w procesie weryfikacji i ten
proces kończy się przed głosowaniem.
Sytuacja jest taka, że zmieniane są kwoty projektów, a mieszkańcy nie mogli zmieniać kwot
swoich projektów. Złotówka w jedną lub drugą stronę decyduje o realizacji projektu. Jak to jest,
że wszystkie projekty są wycenione przez urząd miasta co do tysiąca, a jeden projekt
z dokładnością do złotówki, która decyduje o wejściu i zmienia się zaraz po głosowaniu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 952. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 767/17).
Uchwała według druku nr 953. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 768/17).
Uchwała według druku nr 954. Wynik głosowania: 19 – 3 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 769/17)
p. M. Czyżniewski – ogłosił pół godziny przerwy.
Po przerwie.
XXIX. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2042
– DRUK NR 903.
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2017 – DRUK NR 904 – I i II
CZYTANIE.
p. A. Pietrzak – przedstawiła projekty uchwał.
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Opinie:
KB – zał. nr 23, 28.
KGKISiG – zał. nr 24, 29.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 25, 30.
KOSiT – zał. nr 26, 31.
KBiOŚ – zał. nr 27, 32.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o ul. Wiązową.
p. A. Pietrzak – odpowiedziała, że ta ulica była korygowana już w przesunięciach
w październiku i jest nadal aktualna.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 903. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 770/17).
Uchwała według druku nr 904. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 771/17).
XXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – DRUK NR 929.
p. A. Pietrzak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 33.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 929. Wynik głosowania: 19 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 772/17).
XXXI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
- Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 – DRUK NR 854 –
II CZYTANIE.
- budżetu miasta na rok 2018 – DRUK NR 855 – II CZYTANIE.
p. M. Czyżniewski – odczytał procedurę uchwalania budżetu według druku o numerze 855
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 według druku
o numerze 854.
p. M. Czyżniewski - procedura przedstawia się następująco:
1. Wnioskodawca: prezydent miasta lub skarbnik miasta przedstawi projekty uchwał wg
druków o numerach 854 i 855 wraz z autopoprawkami.
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Informuję państwa radnych, że:
- do Biura Rady Miasta wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy:
- nr 13/P/2017 z 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu miasta Torunia
na 2018r.,
- nr 13/WPF/2017 z 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej
prognozy finansowej miasta Torunia na lata 2018 – 2042,
- nr 12/Dpr/2017 z 5 grudnia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania
deficytu budżetu miasta Torunia.
Wszystkie 3 wymienione opinie są pozytywne (załącznik do protokołu).
Ponadto do Biura Rady Miasta wpłynęła pozytywna opinia do projektu budżetu: Rady Sportu
w części dotyczącej kultury fizycznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy
Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w części dotyczącej porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja Budżetu Rady Miasta Torunia otrzymała od komisji merytorycznych rady opinie
pozytywne do projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta w części
dotyczącej zakresu ich działania.
Na podstawie pozytywnych opinii wymienionych podmiotów dotyczących projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu miasta na 2018 rok Komisja Budżetu
Rady Miasta Torunia do obu projektów przyjęła odrębne stanowiska.
Prezydent złożył do projektów uchwał autopoprawki, Państwo Radni otrzymaliście je
12 grudnia br.
3. Przewodniczący Komisji Budżetu pan Ludwik Szuba przedstawi 2 stanowiska Komisji
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta Torunia na 2018 r.
wraz z autopoprawkami prezydenta.
4. Pytania.
5. Dyskusja – jeśli kluby będą chciały przedstawiać swoje stanowiska, to w pierwszej
kolejności głos mają przedstawiciele klubów (udzielanie głosu od klubu największego).
W trakcie swoich wystąpień radni mogą formułować poprawki do projektu budżetu. Poprawki
są składane na piśmie (§ 30 ust. 11 Regulaminu Rady Miasta Torunia) i zgodnie z § 56 ust. 2
Statutu Gminy Miasta Toruń powinny zawierać wskazanie źródeł pokrycia wydatków oraz
uzasadnienie obejmujące:
1) wyjaśnienie potrzeby i celu złożenia poprawki;
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinach, które mają być zmienione;
3) wskazanie różnicy między dotychczasowym projektem a proponowanymi zmianami;
4) przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, moralnych
i finansowych.
Poprawki nie spełniające tych wymogów nie będą dopuszczone do głosowania przez
przewodniczącego.
6. Głosowanie nad poprawkami obywa się według kolejności zgłoszeń (chyba, że wniosek
dotyczy tej samej materii, wówczas w pierwszej kolejności głosowany jest wniosek najdalej
idący).
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p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
p. L. Szuba – odczytał stanowiska KB ws. WPF i budżetu na 2018 r. ( zał. nr 34 i 35).
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 36, 42.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 37, 43.
KOSiT – zał. nr 38, 44.
KRSMiGP– zał. nr 39, 45.
KBiOŚ – zał. nr 40, 46.
KRM – zał. nr 41, 47.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Jakubaszek – zabrał głos w imieniu klubu radnych PiS.
Projekt budżetu miasta na 2018 rok to dokument, który jest efektem licznych wniosków
i pomysłów płynących od mieszkańców Torunia, składanych zarówno bezpośrednio, jak
i pośrednio m.in. przez kluby radnych, w tym klub radnych Prawo i Sprawiedliwość.
To co najciekawsze w każdym budżecie to przede wszystkim inwestycje oczekiwane przez
mieszkańców, a wśród nich największy udział stanowią inwestycje drogowe. Najważniejsze
z nich:
1. Rozbudowa ul. Łódzkiej - 4,5 mln zł,
2. Przebudowa pl. bp. Chrapka - 11,7 ml zł,
3. Rozbudowa ul. Chełmińskiej - 9 mln zł,
4. Przebudowa ul. Turystycznej - 3,9 mln zł,
5. Remont ul. Ligi Polskiej,
6. Przebudowa ul. Włocławskiej – 2 mln zł.
Wśród wydatków inwestycyjnych w porównaniu do zeszłego roku istotnie wzrastają środki na
rewitalizację i zagospodarowanie terenów zielonych. W przyszłym roku rozpocznie się
rewitalizacja Parku Tysiąclecia na Stawkach na łączną kwotę prawie 10 mln zł (przy 85%
dofinansowaniu ze środków rządowych) oraz zagospodarowanie terenów zielonych na terenie
tzw. osiedla JAR za kwotę 5,5 mln zł.
Inwestycje zaplanowane w budżecie na przyszły rok świadczą o tym, że pamiętamy zarówno
o najmłodszych mieszkańcach Torunia, naszych seniorach, jak i osobach niepełnosprawnych.
Planujemy:
Rozbudowę trzech żłobków miejskich – 2 mln zł i budowę pierwszego żłobka
w lewobrzeżnej części Torunia – 2 mln zł, budowę przedszkola na tzw. osiedlu JAR, rozbudowę
i przebudowę przedszkola nr 17 i nr 8, i kolejne remonty szkół – w tym SP Nr 1.
Rozbudowę i przebudowa DPS przy Szosie Chełmińskiej 4,1 mln zł, budowę Środowiskowego
Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej – 2 mln zł , rozbudowę ZPO przy ul. Ligi Polskiej
– 400.000 zł,
Wśród inwestycji nie brakuje również wydatków na budownictwo mieszkaniowe i inwestycji
w infrastrukturę sportową.
Planujemy wspólnie z TTBS-em budowę budynków przy ul. Poznańskiej 294 i Watzenrodego,
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Rozbudowę basenu przy ul. Bażyńskich i budowa nowej hali tenisowej przy Szosie
Chełmińskiej przy wsparciu finansowym ze środków rządowych.
Do projektu budżetu wpisano także szereg innych, w tym mniejszych inwestycji i działań
oczekiwanych przez mieszkańców, tj. budowę dróg lokalnych, oświetlenia, ścieżek
rowerowych, parkingów, remontów szkół, które zgłaszał klub radnych PiS i nie sposób też
wymienić wszystkich z tych prawie 100 zadań. Z ciekawszych inwestycji, o których warto
wspomnieć to m.in. Festiwal Wisły, który będzie kontynuowany w przyszłym roku, przystań
dla małych jednostek pływających przy Bulwarze Filadelfijskim, budowa obiektu przy
Młynach Wiedzy za pośrednictwem spółek: Urbitor i TFPK służącego rozwoju
przedsiębiorczości, dalsza rewitalizacja Parku na Bydgoskim Przedmieściu, przygotowanie
dokumentacji budowy tunelu dla pieszych pod wiaduktem przy pl. Armii Krajowej, czy też
przygotowanie koncepcji dalszego zagospodarowania terenów zielonych w okolicach Strugi
Toruńskiej.
Warto również przypomnieć, że klub radnych Prawo i Sprawiedliwość niezależnie od działań
podejmowanych przez UMT także indywidualnie zabiegał o środki rządowe na największe
drogowe inwestycje, wystosowując m.in. apele o przyznanie środków na rozbudowę
ul. Łódzkiej i przebudowę pl. bp. Chrapka. Te działania przyniosły zamierzone efekty, bowiem
przyznane dofinansowanie liczone jest w dziesiątkach milionów złotych na najwyższym
z możliwych poziomie 85%
Budżet miasta to wydatki, które możemy oczywiście realizować dzięki dochodom
uzyskiwanym z różnych źródeł. Trzeba wyraźnie zaakcentować, że możliwości finansowe
miasta Torunia istotnie zwiększają się dzięki rosnącym w porównaniu do poprzednich lat
wpływom z podatku dochodowego PiT i CIT rok do roku o 18 mln zł. Świadczy to nie tylko
o przedsiębiorczości mieszkańców Torunia, ale także o świetnych wynikach polskiej
gospodarki, które są efektem działań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Konsekwencją tego jest
również m.in. obniżenie deficytu miasta o 60 mln zł oraz stabilna perspektywa finansowa po
stronie dochodów miasta.
Szanowni Państwo,
Na początku tej kadencji radni PiS podpisali porozumienie programowe z prezydentem miasta
i klubem Czas Gospodarzy, w którym umówiliśmy się że będziemy podejmować działania
zapewniające „stabilne funkcjonowanie miasta Torunia i jego rozwój, z uwzględnieniem
własnych programów wyborczych”. Projekt budżetu na 2018 rok jest najlepszym przykładem
tej współpracy. Współpracy która zapewnia realizację zamierzonych wcześniej działań,
efektem współpracy, która zapewnia harmonijny rozwój Torunia we wszystkich obszarach
oddziaływania miasta, efektem współpracy, która pozwala realizować zarówno cele
strategiczne, jak i podstawowe, codzienne oraz bieżące potrzeby mieszkańców.
W imieniu klubu radnych PiS chciałem podziękować wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie tego dokumentu, w tym urzędnikom, a w szczególności pracownikom
Wydziału Budżetu i Planowania, którego prace nadzoruje skarbnik miasta Pani Magdalena
Flisykowska-Kacprowicz oraz Prezydent Miasta Torunia. Klub radnych PIS będzie w tej
sytuacji głosował oczywiście za przyjęciem projektu budżetu na 2018 rok.
p. M. Rzymyszkiewicz – zabrał głos w imieniu klubu radnych PO.
Wskazał, że radni klubu PO pracowali nad tym budżetem i po części są jego współautorami.
Wiele postulatów i wniosków zostało w budżecie ujętych. Można powiedzieć, że budżet jest
odzwierciedleniem porozumienia programowego, które klub radnych PO zawarł z prezydentem
i klubem, Czas Gospodarzy.
Przypomniał, że w 2018 r. zostały zaplanowane inwestycje za ponad 300 mln zł, z czego 87
mln zł będzie pochodziło ze środków zewnętrznych. Powstanie przeszło 6 km dróg lokalnych
w ramach PBDL, na co zostanie przeznaczone 17 mln zł oraz prawie 5 km nowych chodników
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i dróg rowerowych, wiaty i stojaki rowerowe, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, 880 miejsc
parkingowych, 30 ścieżek rekreacyjnych i siłowni zewnętrznych, boisk i placów zabaw. Nowe
place zabaw będą wyposażane w elementy dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci.
Zaznaczył, że to będzie kolejny rok dofinansowań źródeł niskich emisji, czyli likwidacji pieców
węglowych i miałowych. Walka ze smogiem i niską emisją będzie wyglądała w 2018 r. nieco
inaczej, bo zakończony został program KAWKA, nad czym należy ubolewać. GMT z własnych
środków przeznaczy bardzo duża kwotę na ten cel – 1. 5 mln zł, aby wspierać wymianę pieców.
Należy przypomnieć też, że przeznaczone zostaną środki na specjalistyczny samochód dla
straży miejskiej, który będzie etapem w walce z zanieczyszczeniem powietrza.
Powstanie nowe przedszkole na tzw. osiedlu Jar, nowy żłobek przy ul. Andersa, rozbudowa
DPS – u przy Szosie Chełmińskiej.
Są także zaplanowane podwyżki dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, które będą
kosztowały budżet ponad 14 mln zł.
Będzie kontynuacja programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Program ten
wchodzi w decydujący etap.
Będzie kontynuowany program monitoringu powietrza poprzez nowe stacje.
Zaplanowany jest nowy system toruńskiego roweru miejskiego, który ma szansę wprowadzić
to zadanie na najwyższy poziom.
Podkreślił, kontekście komunikacji miejskiej, że w kolejnym roku nie będzie podwyżek
biletów, a co więcej wprowadzane są kolejne obniżki poprzez wprowadzenie biletów
semestralnych i kwartalnych, co pozwoli na jeżdżenie komunikacją miejską taniej.
Zaznaczył, że bez zmian pozostaną opłaty za odpady komunalne. Obniżony zostaje podatek za
garaże i miejsca postojowe, utrzymane są liczne ulgi i zwolnienia podatkowe.
Zwrócił uwagę, że na oświatę planuje się przeznaczyć 340 mln zł, a subwencje wyniosą ok.
250 mln zł, czyli z własnych środków miasto będzie musiało dopłacić ok. 90 mln zł.
W poprzedniej kadencji, gdy rządził rząd PO – PSL to słyszało się, w kontekście dopłacania
z budżetu miasta, o słabości państwa. Teraz tych głosów nie ma, mimo że różnica jest znacząco
większa.
Podkreślił, że w przyszłym roku zakończona zostanie rozbudowa Szosy Chełmińskiej. Zaczęła
się budowa ul. Turystycznej, przebudowany zostanie pl. bp. Chrapka, który w przeszłości był
miejscem licznych wypadków. Kontynuowana będzie budowa linii tramwajowej na tzw. JAR.
Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa m. in. przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego,
czy Trasy Średnicowej Północnej od Szosy Chełmińskiej do ul. Okrężnej.
Zaplanowana jest budowa 4 parkingów wielopoziomowych. Byli tacy, którzy wątpili w to długi
czas, ale byli tacy, którzy namawiali, zbierali podpisy i budowa parkingów ma szansę ziścić
się.
Budżet 2018 r. to kolejny rok wsparcia budownictwa mieszkalnego, zwiększenie wydatków na
zieleń miejską, dalsze wspieranie policji, dzięki czemu policja będzie miała więcej sprzętu
i będzie więcej patroli.
Zwrócił uwagę na modernizacje boisk, sal sportowych, terenów wokół szkół i placówek
oświatowych.
Nastąpi rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich, powstanie basen letni na Bydgoskim
Przedmieściu, rozpocznie się budowa basenu przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 26.
Podziękował prezydentowi za kompromis, bo to jest budżet kompromisu. Nie wszystko udało
się zamieścić w nim, ale prezydent dokonał licznych ustępstw. Podziękował pani skarbnik
i pracownikom za ogrom pracy. Projekt uchwały budżetowej to jedno, ale oprócz tego były
liczne analizy i zestawienie, które pochłonęły czas, a nie są widoczne w projekcie uchwały.
Podziękował dyrektorom i urzędnikom, którzy byli zaangażowani w przygotowanie budżetu.
Ocenił pozytywnie projekt budżetu i poinformował, że klub radnych PO będzie głosował
pozytywnie za budżetem na 2018 r. i WPF – em.
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p. J. Beszczyński – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Gospodarzy.
Zapewnił, że budżet na 2018 r. utrzymuje zadłużenie na bezpiecznym poziomie. W dalszym
ciągu to jest budżet proinwestycyjny. Na inwestycje zaplanowano aż 300 mln zł.
Przeznaczone będą na budowę żłobka na lewobrzeżu i rozbudowę tzw. zielonych inwestycji
tj. Park Tysiąclecia, Glazja, Rudelka. Na osiedlu JAR z udziałem środków UE będzie
rewitalizowany Staw Kapitana.
Nie zapomniano też o dzieciach niepełnosprawnych, stąd budowa basenu przy ZS nr 26.
Podkreślił, że zaplanowano realizację 18 dróg lokalnych za kwotę 20 mln zł. W 2017 r. było
11 dróg. Będzie 880 miejsc parkingowych, 5 km chodników, 6 km dróg lokalnych. W ramach
inwestycji będzie 30 ścieżek rekreacyjnych, małych boisk i placów zabaw.
W ramach dotacji unijnych będzie inwestycja na pl. bp. Chrapka, na Szosie Chełmińskiej,
ul. Turystycznej, ul. Łódzkiej.
Zwiększono o 100% nakłady na ekologię, na wymianę pieców węglowych na paliwo
ekologiczne.
Wskazał, że więcej pieniędzy zostanie przeznaczone na opiekę zdrowotną, znalazł się program
ukierunkowany na nowotwory. Opracowywana będzie gminna strategia ochrony zdrowia.
Od lipca rusza nowa część DPS – u, tj. 54 miejsca, będzie więcej miejsc w dziennych
DPS – ach.
11 mln zł zostanie przeznaczone na podwyżki dla nauczycieli, 5% podwyżek dostaną od
kwietnia. Zwiększone zostaną środki na nagrody dla zdolnych uczniów i dla nauczycieli.
W ramach podwyżek miasto pamięta też o pracownikach sfery budżetowej, podwyżka będzie
od lipca. Szczególnie pracownicy sektora pomocy społecznej dostaną najwięcej, ok. 300 zł.
Nie zapomniano o bezpieczeństwie, policja dostała 220 tys. zł na kolejne samochody, będzie
więcej patroli policyjnych, tj. 525 tys. zł. Straż pożarna dostanie wsparcie na samochód.
Wyraził zadowolenie z wydatków na inwestycje i mniejsze utrzymanie, tj. TIS i Jordanki.
Przypomniał głosy dotyczące utrzymania Jordanek i czy będzie miasta na to stać. Okazuje się,
że tak. Na ich utrzymanie wydawane jest ok. 25% funkcjonowania.
Kolejny wydatek to toruński rower miejski i 2.5 mln zł na zwiększenie stacji do 40.
Podkreśłił, że mimo zwiększenia tempa inwestycji, nie będzie wzrostu podatków i opłat
lokalnych. Wyjątkiem jest wzrost o 1.9% podatków od środków transportu i nieruchomości, ale
są mniejsze opłaty za garaże i bilety MZK. Na tym budżet straci 2 mln zł.
Wskazał, że w budżecie znalazły się wnioski radnych – mieszkańców miasta. W opinii klubu
Czas Gospodarzy to bardzo dobry budżet, oparty na solidnych fundamentach zapewniający
rozwój miasta, w tym konieczne inwestycje bez nadmiernego wysiłku finansowego, zwłaszcza
dla mieszkańców.
Podziękował pani skarbnik i służbom zaangażowanym w tworzenie budżetu. Poinformował, że
klub radnych Czas Gospodarzy poprzez budżet na 2018 r.
p. M. Cichowicz – zabrał głos w imieniu klubu radnych Czas Mieszkańców.
Uchwalanie budżetu przez radę miasta obok przyjęcia jego wykonania i udzielenie
absolutorium prezydentowi to najważniejsza uchwała rady w ciągu roku.
Pierwszą z nich, którą w tej chwili procedujemy to potwierdzenie przez radę miasta kierunków
rozwoju miasta i sposobów jego realizacji. Akceptacja, weryfikacja, lub zmiany w tym
dokumencie przyjęte przez radę miasta będą obligowały prezydenta do konkretnych działań.
Uchwała absolutoryjna i przyjęcie wykonania budżetu to kwintesencja kontrolnej roli rady.
Dzisiaj skupiamy się na budżecie Torunia na rok 2018 wraz z WPF, która obejmuje swym
zasięgiem rok 2042. Najistotniejsze dla nas są zapisy dotyczące przyszłego roku i składowych
budujących wydatki i wpływy Torunia.
Planowane dochody na rok 2018 to 1 159 100 tys. zł
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Wydatki to 1 258 200 tys. zł
Deficyt to 99 100 tys. zł
Stwierdził, że to są nie tylko rzeczy obecnie realizowane, ale także historia, która ma wpływ na
aktualny budżet. Jednym z kosztów jest 31 mln zł odsetek, które miasto płaci. Spłaty rat
kapitałowych, rat i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych to 54 800 tys. zł. Toruń
szczyci się nadwyżką budżetową, przedmówcy mówili, że kraj rozwija się, że dochody są coraz
większe.
Kilka słów na temat długu. Planowany stan na koniec 2018 to 983.460 tys. zł
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 148 900 tys. zł w tym na pokrycie deficytu
99 100 tys. zł
Deficyt i zadłużenie jest związane z tym, że chcemy rozwijać się i robimy to na kredyt.
Wielokrotnie pojawiały się informacje, że będziemy korzystali ze środków zewnętrznych, aby
z kredytem, udziałem własnym, większym deficytem nowe rzeczy realizować.
Zwrócił uwagę na elementy, które na co dzień miasto obciążają. Sala na Jordankach kosztuje
co roku konkretne pieniądze. One są mniejsze, bo są mniejsze odsetki. To jest 15 mln zł.
Kolejna rzecz to 12 mln zł na TIS.
Nie tak dawno rada miasta podjęła decyzję, że będzie rozwijana sieć połączeń w ramach
komunikacji miejskiej, będą nowe zakupy autobusów hybrydowych i elektrycznych.
Prawdą jest, że sytuacja finansowa miasta jest stabilna. Może stać się tak, że zadłużanie
samorządów poprzez spółki celowe na podstawie zmiany prawa zacznie być wliczane do
zadłużenia i współczynników, które ograniczają możliwości finansowania.
Przywołał poz. 10 i 11 z WPF dotyczącą budowy trasy staromostowej i podłączenia do węzła
południe. Dlaczego Toruń chce wydać takie same pieniądze na 2 inwestycje, które są położone
obok siebie, tj. ok. 19 mln zł ?
Poruszył temat trasy wschodniej, która ma kosztować ponad 600 mln zł. Od dawna mówi się,
że drogi powinny być realizowane z dofinansowaniem unijnym, ale nie widać programu, żeby
dostać dofinansowanie, chociaż pojawiają się głosy, że być może pojawią się wolne środki
w 2018 r. i będzie można z nich skorzystać. Bardziej niepokojące jest to, że prezydent po
spotkaniu z parlamentarzystami powiedział, że jeśli nie będzie zewnętrznych środków, to
zostanie ona zbudowana z własnych. Później pani skarbnik mówiła, że zostaną stworzone inne
fundusze celowe, które będą realizowały i dawały możliwość innych form finansowania.
Po co ją mamy realizować? Zostało już zaangażowane 6 mln zł, ale przed nami jest kwota
porównywalna do nowego mostu.
Trasa wschodnia w swej istocie jest trasą przejazdową, która zaczyna się na pl. Daszyńskiego
i kończy na ul. Grudziądzkiej. Zwrócił uwagę, że charakter drogi pokazuje, że ona jest
śródmiejska. Pokazał możliwość wjazdu od ul. Rydygiera w stronę ul. Grudziądzkiej, w stronę
północną i możliwość wjazdu od strony Rubinkowa.
Przypomniał konsultacje i to, że nie było planowane podłączenie osiedli przez
pl. Daszyńskiego, bo tam jest duże natężenie ruchu. To, że trasa jest połączona z Rubinkowem
to efekt konsultacji społecznych, bo projektant nie planował podłączenia Rubinkowa do trasy
wschodniej. Rozwiązanie od strony ul. Grudziądzkiej pokazuje również, że droga jest
nakierunkowana na potoki jako przejazd z dróg zewnętrznych, bo to jest droga od strony
Ostaszewa i jest bezkolizyjna, a połączenia miejskie odbywają się na 1 poziomie, co podkreśla
tranzytowy charakter drogi.
Po co ją mamy realizować?
1.

bo jesteśmy miastem wojewódzkim i musimy działać w interesie gmin ościennych,

2.
pobudzimy tereny przemysłowe skoncentrowane wokół dawnej Elany i wzdłuż
ul. Polnej. Czy firmy działające na tym terenie nie są zainteresowane połączeniem
z autostradą, a nie widzimy projektów, aby kontynuować prace nad trasą średnicową
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w kierunku węzła autostradowego. Korzystają z ul. Równinnej i Polnej. Wystarczy zbudować
wiadukty nad liniami kolejowymi, aby w pełni wykorzystać te tereny.
3.

trasa ma służyć torunianom, bo połączy z Rubinkowem.

Przypomniał, że swego czasu była debata inwestycyjna, podczas której mówiono, że należy
budować węzeł Czerniewice, żeby dociążał trasę wschodnią i żeby ona zapełniała ruchem
Toruń w stronę centrum i łączyła się z trasą średnicową.
Projektant przyjął takie rozwiązania, że jeśli jedziemy od strony pl. Daszyńskiego
i ul. Wschodniej, to samochody jadące do Boryszewa, Bielaw, do Grębocina jadą bezkolizyjnie
przez estakady. Ruch samochodów będzie tworzył potoki tj. od mostu i Rubinkowa
w stronę miasta, w ul. Grudziądzką.
Pokazał wielkie skrzyżowanie, na którym ruch będzie zatrzymywany przez światła.
Samochody jadące od Rubinkowa w trasę średnicową będą zatrzymywane przez samochody,
które będą jechały od Ostaszewa. Również ten kierunek będzie kolizyjny. To rozwiązanie nie
jest dobre, bo będzie tworzyło utrudnienia i nie będzie bezpieczne. Tym rozwiązaniem
zachwycają się inżynierowie. Na prezentacji było pokazane, jak wiele zieleni będzie.
Wyraził obawę, że miasto nie realizuje inwestycji, bo definicja inwestycji to włożenie
pieniędzy, które w określonym czasie przyniosą zysk i zwrot. To jest definicja biznesowa.
Miasto oczywiście nie realizuje tego, bo realizuje inwestycje społeczne. Wkłada pieniądze i to
jest inne myślenie, stąd łatwiej wydawać pieniądze. Inwestycja jest zbyt droga, bo kosztuje 600
mln zł.
Pojawił się argument, że jest nie do zaakceptowania przebieg DK 91, bo obecnie
ul. Żółkiewskiego i Kościuszki to jest praktycznie centrum Torunia i należy zabrać stamtąd
ruch. W ubr. była mowa o tym, żeby połączyć trasę wschodnią ze średnicową i zrobić inny
przebieg DK 91. Być może od strony ruchowej i urbanistycznej jest to rozwiązanie słabsze, ale
ono jest do zrobienia za kilka milionów złotych. W budżecie miasta zostałoby 600 mln zł lub
200 mln zł, gdyby było dofinansowanie.
Wskazał dwa węzły niedaleko położone od siebie; węzeł Kluczyki i węzeł Toruń - Południe
dawniej Czerniewice. Toruń to 200 tysięczne miasto. Łódź ma na A2 dwa węzły, a na A1 ma
3. Toruń chce mieć węzeł Toruń-Zachód, mimo że jest na terenie gminy Wielka Nieszawka,
węzeł Kluczyki, Toruń-Południe, Lubicz i Turzno. Czy to jest sensowne rozwiązanie? Od
strony finansowej to jest 19 mln zł na jeden i drugi.
Drugie pytanie, to czy rada ma jasną, określoną wizję tego mostu i czy Państwo jesteście
w stanie podpisać się pod tą wizją ? Czy na nim ma być 40 tys. aut ? Czy ma to być most
śródmiejski ? Na nowym dwujezdniowym moście gen. Zawackiej jest 26,5 tys. aut, a na starym
moście 37 tys. aut, który wprowadza ruch w strefę UNESCO. Ten most nie powinien być
połączony z drogami zewnętrznymi, a taki jest cel trasy staromostowej.
Poruszył kwestię budowy trasy średnicowej od Szosy Chełmińskiej do ul. Okrężnej.
Przypomniał dyskusję sprzed 2 lat, gdzie był postulat, żeby zbudować tę drogą jako
jednojezdniową w stronę ul. Okrężnej, która kończy pewien etap.
Dla CzM było ważne, żeby ta droga miała skomunikować rozpoczynającą się przebudowę
szpitala wojewódzkiego na Bielanach. Rekomendacja prezydenta była taka, żeby nie głosować
za poprawką i został stracony czas. Dziś już jest w budżecie ta trasa, ale przez stratę czasu z tej
drogi nie będą wjeżdżali ci, którzy będą pierwszymi pacjentami szpitala.
CzM uważa, że trzeba budować strukturę dróg lokalnych. PBDL należy dokapitalizować
i doprowadzić do skokowego wzrostu infrastruktury w mieście. Rok 2021 powinien być
ostatnim, gdzie w Toruniu nie ma utwardzonych i oświetlonych ulic.
Wyraził zadowolenie, że dostrzegane są problemy smogowe. Dobrze, że ktoś z radnych złożył
wniosek, żeby droga rowerowa z mostu nie kończyła się na pl. Armii Krajowej, ale była
zbudowana koncepcja wyjścia poprzez nasyp kolejowy na Podgórz.
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Dobrze, że zmienia się podejście do zieleni, że będzie ogrodnik miejski. W Toruniu są sadzone
tysiące drzew. One pojawiają się na głównych ulicach. Szkoda, że nie jest to wynik planowych
działań, ale kompensata zieleni, która została usunięta przy okazji budowy szpitala. Żadna
inwestycja drogowa w mieście nie miała szczęścia, że miała tak ładne i dorodne drzewa jak
dziś.
Wyraził zadowolenie, że szkoła nr 26 będzie miała basen rehabilitacyjny, że będą rozwiązania
rowerowe za Wisłę z wykorzystaniem mostu kolejowego lub innych rozwiązań, które będą ruch
rowerowy spinały. Dobrze, że ul. Bydgoska 50/52 wyszła z niebytu i pojawią się środki na
zagospodarowanie.
Zgłosił 4 poprawki do budżetu.
1.
Wykreślić z rozdziału 60015, pkt1. : Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków
miejskich leżących poza siecią̨ drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.
Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu. Kwotę 30 tys. zł
przeznaczyć na zadanie Program Budowy Dróg Lokalnych. Rozdział 60016 p.1. Pozostałe 70
tys. zł przeznaczyć na przygotowanie budowy drugiej jezdni ulicy Marii Skłodowskiej - Curie
od ulicy Wschodniej do istniejącego odcinka dwujezdniowego.
2.
Wpisać w rozdział 60015, pkt1 Przygotowanie budowy drugiej jezdni ulicy Marii
Skłodowskiej - Curie od ulicy Wschodniej do istniejącego odcinka dwujezdniowego. Wartość
zadania 270 tys. zł , 70 tys. zł z wykreślonego zadania Nowy przebieg drogi krajowej DK 91,
oraz 200 tys. zł z wykreślonego zadania: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków
miejskich lezących poza siecią̨ drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa
połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń - Kluczyki) do Trasy
Średnicowej Podgórza (ul. Andersa).
Uzasadnienie: druga jezdnia ulicy Marii Skłodowskiej - Curie od ulicy Wschodniej do trasy
średnicowej już nie tylko jako alternatywa dla Trasy Wschodniej, ale także jako połączenie
nowego mostu z tą ulicą, która obniży niedogodności związane z remontem mostu
Piłsudskiego.
3.
Wykreślić zadanie z rozdziału 60015, pkt 5. Zwiększenie dostępności transportowej
ośrodków miejskich lezących poza siecią̨ drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń́ - Kluczyki) do
Trasy Średnicowej Podgórza (ul .Andersa). Kwotę 200 tysięcy złotych przeznaczyć na
przygotowanie zadania z pozycji 1, pozostałe środki z WPF przeznaczyć na zmniejszenie
zadłużenia miasta.
4.
Rozszerzenie Programu Budowy Dróg Lokalnych. Rozdział 60016, pkt 1 wzrost
wydatków do 16800 mln zł i w latach 2019 wzrost do 50 mln zł i w 2020 kolejny rok z 50 mln
zł.
Uzasadnienie: te inwestycje pokazują nasze zaangażowanie w skok cywilizacyjny. Musi
szybko i skutecznie likwidować pozostałości zaniedbań ostatnich dziesięcioleci. I to jest nasza
szansa na skok cywilizacyjny. Budowa w ciągu 5 lat, wszystkich dróg lokalnych, przy których
są budynki lub drogi, które do nich prowadzą.
p. M. Czyżniewski – zamknął dyskusję i ogłosił 10 min. przerwy. Poprosił o spotkanie
Konwentu Seniorów.
Po przerwie.
p. L. Szuba – poprosił prezydenta o ustosunkowanie się do poprawek.
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p. M. Zaleski – wyraził zachwyt wobec bogatej, pełnej i kompetentnej wiedzy radnych na
temat miasta i budżetu. Prezentacje przedstawione w imieniu klubów były przygotowane przez
wszystkich radnych. Właściwie nie można nic dodać do informacji o gospodarowaniu środkami
finansowymi, jak przygotowano zadania inwestycyjne co do zakresów i podziału na działy.
Podziękował radnym: M. Jakubaszkowi. M. Rzymyszkiewiczowi i J. Beszczyńskiemu za
wystąpienia, a potwierdzające wolę współdecydowania ze strony klubów radnych o budżecie
na 2018 r. i WPF na lata 2018-42.
Radny M. Cichowicz pokazując to, co w budżecie jest ważne, szczególnie krytycznie odniósł
się do niektórych propozycji.
Radny stwierdził, że zadłużenie miasta wzrasta do 983 mln zł. Warto spojrzeć w tył.
Przypomniał, że w 2011 r. kiedy narastało tempo inwestowania w mieście, to zadłużenie
wynosiło 704 mln zł. W 2017 r. osiągnięto zadłużenie 981 mln zł. Wdawało się, że to jest
bardzo dużo, ale w następnym roku obniżone zostało zadłużenie o 90 mln zł do 891 mln zł.
Przez ostatnie 2 lata jest nieznacznie obniżane o 1-2 mln zł, ale obniżane. Z czego to wynika ?
Z mniejszego zakresu inwestowania. Wynika to z mniejszych dotacji unijnych: 25 i 27 mln zł
w latach 2016 i 2017. Skoro mniej pieniędzy unijnych, to mniej trzeba było pożyczyć na
uzupełnienie wkładu i zadłużenie mogło spadać.
Zauważył, że w 2018 r. nastąpi powrót do wysokiego pozyskiwania środków unijnych
i zewnętrznych. Będzie ich 87 mln zł. Stąd planowany wzrost zadłużenia. W momencie
rozpoczynania roku myślimy o 100 mln zł deficytu, po 3 kwartałach jest to 50 mln zł, a na
koniec 40 mln zł. Poziom deficytu generuje zadłużenie, a zadłużenie powoduje obawę. Środki
zewnętrzne są wykorzystywane na rozwój miasta, na inwestycje.
Kolejny wątek to koszty utrzymania Jordanek i TIS. Potwierdził, że tak jest. Czy wyobrażamy
sobie Toruń bez hali na ul. Bema ? Przypomniał, że to było jedyne miasto prezydenckie
w województwie, które nie miało swojej hali. Nawet Inowrocław miał, miasto liczące 70 tys.
mieszkańców.
CKK Jordanki to 150 tys. ludzi. Czy warto dopłacać ? Tak. To są miejsca służące mieszkańcom,
dają poczucie prestiżu i dobrego miasta.
MZK jest spółką z o.o., żeby mogła pomagać miastu we własnym rozwoju. Dzięki temu
zbudowano linię do UMK, zmodernizowano pierwszy fragment wokół starówki od Wałów gen.
W. Sikorskiego do Dworca Miasto. Dzięki temu są nowoczesne tramwaje i autobusy. Dopłaty
z budżetu do spółek np. MZK potwierdzają, że nie byłoby 195 mln zł pieniędzy unijnych na
rozwój linii, autobusów i tramwajów, gdyby nie było kolejnej emisji obligacji dłużnych na
sfinansowanie zadań za 400 mln zł. Nie byłoby tego, gdyby miasto nie miało własnych
205 mln zł. Jest to oczekiwana forma, bo mieszkańcy mówią z zadowoleniem - wg badań
torunianie są zadowoleni z komunikacji publicznej.
Pokazał na mapie powiązania drogowe Torunia. Gdy jeszcze nie było autostrady wokół
Torunia, to w 1993 r. już przewidywano, że będzie gdzieś jej połączenie z miastem Okazało
się, że ma to być połączenie dwustopniowe, czyli z Torunia jedziemy nad autostradą jadąc DK
91, a będziemy wjeżdżali na A1 z S10. To zaskoczyło wszystkich, ale stało się faktem i tak
zbudowano autostradę. W 2001 r. ówczesny zarząd miasta przedłożył propozycję tego
połączenia i radni ją zaakceptowali. Potwierdzono, że trzeba połączyć Toruń z drogami
zewnętrznymi. Zostało to powiązane w związku z jednym z takich rozwiązań. To są
rozwiązania, których planowanie wymaga wieloletniego wyprzedzenia.
Jeśli radni zaakceptują budżet, to w ramach środków na przygotowanie inwestycji zostaną
zlecone dwie koncepcje, tj. koncepcja, która będzie wiążąca dla projektantów połączenia węzła
na pl. Armii Krajowej z węzłem Kluczyki, żeby określić, że to będzie np. jedna jezdnia o dwóch
pasach ruchu, ze ścieżką rowerową i chodnikami.
Druga koncepcja to powiązanie mostem zachodnim od placu w pobliżu centrum handlowego
z drogami docelowo do węzła Kluczyki. To połączenie drogowe przechodzi przez tereny
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sąsiedniej gminy. Sąsiednia gmina pamięta o tym, ale nie do końca czuje potrzeby Torunia.
Mogłoby dojść do sytuacji, że zabudowa w sąsiedniej gminie mogłaby zbliżać się zbytnio do
na dziś chronionego korytarza dla tej drogi. Dlatego trzeba zrobić koncepcję i zarezerwować
teren.
Kolejna kwestia to kontynuacja lub nie budowy DK 91 od pl. Daszyńskiego do granic miasta.
Zapytajmy mieszkańców ul. Kościuszki i Grudziądzkiej, czy trzeba to zrobić. Usłyszymy
zdecydowanie tak. Dokumentacja jest opracowana, czekamy po decyzji środowiskowej na
ZRID dla wspomnianego odcinka.
Przypomniał, że wielokrotnie stawał już przed propozycjami odwodzenia od śmiałych
inwestycji. Mówiono, żeby nie budować Jordanek, hali sportowej, nowego mostu. Dziś
torunianie patrzą na most jako na oczywiste rozwiązanie. Pokazane slajdy utwierdzają, że trasa
od pl. Daszyńskiego na północ będzie nowoczesna. Podziękował radnemu za uwagi dotyczące
konkretnych rozwiązań technicznych. Zostanie to z protokołu przekazane projektantom
odnośnie skrzyżowań czy rodzaju rozwiązań technicznych. Nie można cofać się przed
nowoczesnością i śmiałością. Zaapelował o nierobienie rozwiązań typu agrafka, czyli
proponowane połączenie trasy średnicowej i wschodniej.
Powiązanie planowane w latach 90. XX w. tj. Czerniewice zaczyna powoli być potwierdzane
w dokumentach, ponieważ S 10 jest drogą państwową i to musi być potwierdzone w tych
dokumentach. Trwa opracowanie studium techniczo-ekonomiczno-środowiskowego dla S 10
od węzła na A1 do węzła na S 5 w m. Stryszek. To potwierdzenie będzie otwierało myślenie
o ewentualnych zabiegach parlamentarzystów regionu o sfinansowanie jak najszybciej tej drogi
ekspresowej.
Przywołał temat III odcinka trasy średnicowej. Robione jest wszystko, aby do końca
wykorzystać możliwości na pozyskanie środków zewnętrznych dla tego odcinka. Stąd
opracowywana jest dokumentacja i są zabiegi o pozyskanie wsparcia z zewnątrz, aby koszty
inwestycji rozłożyć. Przypomniał, że prosił, aby nie trwać przy tym, żeby budować fragment
trasy staromostowej od ul. Bema do pl. Niepodległości z własnych środków, ale żeby inwestor
obiektu kubaturowego w sąsiedztwie tej trasy sfinansował, bo takie od początku były założenia
i decyzje wydawane przez miasto.
Podziękował radnym za pracę nad budżetem na etapie składania wniosków. Było ich dużo
i warto było je analizować. Wnioski zawarte w budżecie zmieniły trochę budżet i być może
napięły go trochę, bo w pierwszym budżecie były pewne rezerwy. Teraz już jest pełen styk
możliwości i potrzeb.
Poprosił radnych o przyjęcie budżetu w zaproponowanym kształcie z autopoprawkami,
a przygotowanym przez przepracowaną i zmęczoną po maratonie budżetowym panią skarbnik,
dyrektor wydziału budżetu, szefów wydziałów w UMT, jednostek organizacyjnych miasta,
zakładów budżetowych, spółek miejskich.
p. M. Cichowicz – poprosił o 10 min przerwy dla klubu Czas Mieszkańców.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że poprawka nr 4 nie może zostać poddana pod
głosowanie, bo jej ewentualne przyjęcie oznaczałoby zwiększenie zadłużenia miasta, jest
niezgodne z WPF, a także stałoby w sprzeczności z opinią RIO ws. zwiększenia zadłużenia
miasta.
p. M. Cichowicz – wskazał, że w przypadku przyjęcia poprawki nr 1 z prognozy zostałyby
wykreślone setki milionów złotych i zadłużenie nie wzrasta.
p. M. Czyżniewski – wskazał, że poprawka nr 1 nie jest kompletna, bo nie zawiera
uzasadnienia
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p. M. Krystek – potwierdził, że wszystkie poprawki klubu radnych Czas Mieszkańców nie
mają uzasadnienia w myśl przepisów statutu. Decyzja o poddaniu pod głosowanie zależy od
przewodniczącego rady. Ocenił, że uzasadnienie nie spełnia wymogów statutowych.
p. M. Czyżniewski – przypomniał, że podczas przedstawiania procedury uchwalania budżetu
poinformował, że w trakcie swoich wystąpień radni mogą formułować swoje poprawki do
projektu budżetu. Poprawki są składane na piśmie i zgodnie §56 statutu GMT powinny
wskazywać źródła pokrycia wydatków oraz uzasadnienie.
Z tych poprawek uzasadnienie zwiera tylko poprawka nr 3 i tylko nad nią można głosować.
Odczytał jeszcze raz treść poprawki nr 3.
GŁOSOWANIE:
Poprawka nr 3 klubu radnych Czas Mieszkańców. Wynik głosowania: 3 – 21 – 0.
Poprawka nie została przyjęta.
Uchwała według druku nr 903 z autopoprawką. Wynik głosowania: 21 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 773/17).
Uchwała według druku nr 904 z autopoprawką. Wynik głosowania: 21 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 774/17).
p. M. Zaleski – podziękował radnym za podjęcie decyzji. Pozwoli to śmiało wejść w nowy
rok. To będzie trudny rok w realizacji zadań, bo będzie pewnie znowu trudna sytuacja na rynku
wykonawczym i będzie to też rok kampanii wyborczej.
Miasto musi funkcjonować i być efektywne i sprawne jak dotąd dzięki zaangażowaniu radnych.
Stwierdził, że jest dumny z zaangażowania i wiedzy radnych odnośnie miasta i skomplikowanej
materii budżetu i WPF.
XXXI. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
Zapytania:
radny M. Cichowicz – zapytał o sadzenie drzew na Trasie Wschodniej. Kto wydał zgodę i na
jakiej podstawie na zmianę sadzonych gatunków drzew ? kto wydał zgodę na sadzenie drzew
bez bryły korzeniowej ? Kto wyraził zgodę na inne niż w dokumentacji sposoby
zabezpieczenia? Poprosił o udostępnienie porozumień lub wpisów do dziennika budowy.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny J. Gołębiewski – zapytał:
- czy na działce o adresie Matejki 47a obecny właściciel dokonał wycinki drzew bez uzyskania
wymaganego zezwolenia w związku z konserwatorskim wpisem obszarowym Bydgoskiego
Przedmieścia ? Czy została naliczona kara i w jakiej wysokości za ten czyn ?
- czy został rozstrzygnięty przetarg na lokal gastronomiczny pod adresem Rynek
Staromiejski 1?
- czy apele podjęte na ostatniej sesji RMT zostały wysłane do adresatów ?
Odpowiedź na pierwsze 2 pytania nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
Na pytanie nr 3 przewodniczący RMT odpowiedział, że zostały wysłane.
radny M. Krużewski – zapytał, jaki jest stan prac nad aktualizacją strategii rozwoju miasta
i kiedy radni będą mogli zapoznać się z pierwszymi projektami aktualizacji ?
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Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
Wnioski:
a) radny M. Krużewski – 2 wnioski,
b) radny M. Jakubaszek – 2 wnioski,
c) radny M. Rzymyszkiewicz – 2 wnioski.
XXXII. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne:
p. M. Zaleski – złożył życzenia na Boże Narodzenie. Przed nami czas radosnych świąt, spotkań
rodzinnych, nabierania energii i przypominania sobie, że w życiu są szczególne miejsca jak
rodzina i dom. Życzył, aby ten czas był spędzony w swoich domach albo gości, aby to był
piękny i dobry czas. Życzył, aby Pan Bóg pobłogosławił każdej rodzinie. Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia.
p. M. Czyżniewski – złożył życzenia na Boże Narodzenie. Dobrze byłoby, żeby atmosfera
stołu wigilijnego przeniosła się na prace rady, ale na szczęście nie trzeba tego mówić, bo
atmosfera w całej radzie jest znakomita.
Złożył życzenia radnym, prezydentom, pani skarbnik, współpracownikom oraz kolegom
i koleżankom z BRM.
XXXIII. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył 44. sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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