Protokół z 45. sesji
Rady Miasta Torunia
z 28 grudnia 2017 roku
45. sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 28 grudnia 2017 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył 45. sesję Rady Miasta Torunia. Powitał prezydenta
z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika, dyrektorów wydziałów, radnych, oraz wszystkich
gości. Powitał radnego sejmiku województwa P. Przybylskiego, p. E. Lerman – dyrektor Szkoły
podstawowej Nr 35,. Poinformował, że nieobecność na sesji zgłosił wiceprzewodniczący rady
M. Jakubaszek.
II. Przyjęcie protokołu z 44. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
19 grudnia br. na Rynku Staromiejskim – Przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju
22 grudnia br. na Rynku Nowomiejskim - Wigilia Miejska
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 14-17 grudnia br. Dni Grzegorza Ciechowskiego, m.in.:
- 16.12. w Klubie Od Nowa Koncert specjalny pamięcią Grzegorza Ciechowskiego,
Wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego,
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 14-17 grudnia br. na lodowisku Tor-Tor VII Międzynarodowy Turniej w Hokeju
na Lodzie – Christmas Cup U-16 (z udziałem 12 zespołów z 4 państw: Polski, Rosji,
Białorusi i Łotwy),
- 15 grudnia br. w Arenie Toruń prezentacja drużyny toruńskich żużlowców na sezon
2018,
- 17 grudnia br. w Arenie Toruń 2. Halowe Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw
w Lekkiej Atletyce Masters
Inne wydarzenia (wybrane):
- 17-18 grudnia br. w CT PARK targi - „Świąteczne Przysmaki Regionów”
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W plebiscycie "Przystanek Miasto 2017" Toruń uznany został za najpiękniejsze polskie miasto.
Za nami uplasowały się: Kraków, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Poznań, Gdynia, Szczecin,
Zakopane i Sopot. Toruński Zespół Szkół Samochodowych zajął I miejsce w konkursie
„Potrzeby rynku pracy naszą misją”, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.
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INNE INFORMACJE
20 grudnia br. w Warszawie Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz prezes fundacji Tumult Marek Żydowicz
podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Festiwalowo-Kongresowego
Camerimage w Toruniu. W liście sygnatariusze wskazują na możliwość realizacji w Toruniu
kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage, po tym jak w pobliżu
Jordanek powstanie wielofunkcyjne Centrum Festiwalowo-Kongresowego Camerimage.
Dziś (28 grudnia br. o godz. 12.00) w Urzędzie Marszałkowskim - podpisanie umowy
o dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Budowa parkingów Park&Ride w ramach
realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu – BiT-City II”.
Inwestycje
Budowa pawilonu na warsztaty szkolne Zespołu Szkół Samochodowych. Zaawansowanie 90%.
Rozbudowa DPS –u przy Szosie Chełmińskiej. Zaawansowanie 60%.
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8, zawansowanie 30%; Przedszkola
Miejskiego nr 17 zawansowanie 60%.
Ruszyła budowa przedszkola miejskiego na os. Jar. Zaawansowanie kilkuprocentowe.
Budowa hali tenisowej przy Szosie Chełmińskiej. Zaawansowanie 25%.
Rozbudowa i przebudowa ul. Łódzkiej, odcinek ul. Lipnowska – Zdrojowa, zaawansowanie
50%. Podobnie rozbudowa Szosy Chełmińskiej.
Przebudowa układu drogowego na pl. bp. Chrapka. Prace ruszyły. Podobnie na
ul. Turystycznej.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
p. M. Zaleski – zgodnie z § 27 ust. 5 statutu Gminy Miasta Toruń przedstawił informacje
dotyczące zdarzeń ważnych dla miasta, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia rady
miasta:
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 25.01.2018 r.
1.
Od wczoraj 27 grudnia do piątku 29 grudnia trwa VII festiwal muzyczny Mariusza
Lubomskiego. Gośćmi tegorocznej edycji są między innymi: Piotr Bukartyk, Jacek Kleyff,
raper Mrozu czy Piotr Rogucki. Koncerty biletowane, odbywają się w Klubie Lizard King.
2.
W niedzielę 31 grudnia w godzinach od 22.30 do 01.00 na Rynku Staromiejskim
odbędzie się Sylwester Miejski. W muzyczną podróż do lat 60. i 70. zabierze nas wspaniała
wokalistka Ania Rusowicz a także grupa ABBA Tribute Band. A już w Nowym Roku
szampański nastrój będzie się utrzymywać dzięki muzyce zespołu Boney M. Tribute Band. Nie
zabraknie również tradycyjnego pokazu fajerwerków o północy.
Przypominam, że w trakcie nocy sylwestrowej w godzinach 18:00-4:00 komunikacja miejska
w Toruniu jest bezpłatna.
3.
W poniedziałek 1 stycznia o godzinie 18.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym
„Jordanki” Prezydencka Gala Noworoczna pod hasłem „Wiedeń… i nie tylko”, podczas której
nastąpi ogłoszenie laureatów Piernikowej Alei Gwiazd 2018, a także wręczone zostaną medale
Thorunium.
4.
Do piątku, 5 stycznia potrwa kolędowanie przy Szopce Bożonarodzeniowej –
codziennie w godzinach od 16.00 do 17.00 można posłuchać i zaśpiewać kolędy, pojawią się
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melodie tradycyjne jak i największe świąteczne hity w wykonaniu lokalnych artystów i
zespołów muzycznych.
W piątek o godzinie 17.00 w Baju Pomorskim odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu
rodziców i pracowników Zespołu Szkół nr 26. W trakcie imprezy będzie również prowadzona
aukcja charytatywna i kiermasz rękodzieła.
5.
W sobotę, 6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego o godzinie 12.00 z Rynku
Staromiejskiego ruszy barwny Orszak Trzech Króli. Podczas parady pojawią się olbrzymie
figury Trzech Króli, wzorowane na hiszpańskich gigantes. Tradycyjnie również w programie
przewidziane są Jasełka utrzymane we współczesnym nastroju.
6.
7 stycznia o godzinie 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza, XV już wieczór kolęd
organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej.
7.
W poniedziałek 8 stycznia na godzinę 10.30 Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych,
Elektrycznych i Elektronicznych zaprasza na otwarcie szkolnego basenu po modernizacji.
8.
10 stycznia przypada 9 rocznica śmierci gen. Elżbiety Zawackiej. Tradycyjnie złożone
zostaną kwiaty na grobie Pani generał.
9.
11 stycznia o godzinie 11.30 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 rozpocznie się
uroczystość otwarcia nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, połączona z
obchodami 60-lecia działalności Poradni.
10.
W piątek 12 stycznia o godzinie 19.00 w Centrum Sztuki Współczesnej rozpocznie się
wernisaż wystawy World Press Photo 2017. Wystawę będzie można oglądać do 4 lutego.
11.
W sobotę 13 stycznia na godzinę 20.00 do Centrum Kultury Dwór Artusa na doroczny
Bal Dobroczynny Przyjaciół Fundacji Ducha zapraszają władze i pracownicy. Tradycyjnie
podczas balu zostanie przeprowadzona aukcja charytatywna na rzecz podopiecznych Fundacji.
Tego samego wieczoru o godzinie 19.30 w Centrum Kulturalno-Kongresowym agencja
sportowa One Sport zaprasza na Galę Let’s Make Speedway, będącą podsumowaniem
ubiegłego sezonu żużlowego.
12.
14 stycznia od godziny 10.00 rusza zbiórka w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W programie finału przewidziano tradycyjną ściskawę – godz. 14.00,
światełko do nieba – ok. 20.00, koncerty – Nocnej Zmiany Bluesa, EastWest Rockers i Lipali
– to na Starówce. W Galerii Copernicus od godziny 9.00 do 21.00 wiosłowanie dla WOŚP. No
i nie zabraknie licytacji, z których dochód zostanie przekazany na leczenie noworodków.
13.
W środę, 18 stycznia przypada 98. rocznica powrotu Torunia do Wolnej Polski.
Program wydarzeń jest następujący:
- o godzinie 9.00 złożenie kwiatów na grobie Ottona Steinborna na cmentarzu przy
ul. Gałczyńskiego, natomiast o godzinie 9.15 zaplanowano złożenie wiązanki pod pomnikiem
Stefana Łaszewskiego,
- o godzinie 15.30 spotkamy się przy pomniku generała Józefa Hallera, skąd, po złożeniu
wiązanki kwiatów pod pomnikiem, nastąpi uroczysty przemarsz na Rynek Staromiejski,
- o godzinie 16.00 na Rynku Staromiejskim odbędzie się oficjalna uroczystość patriotyczna,
zakończona w Dworze Artusa koncertem pieśni patriotycznych, rozstrzygnięciem konkursu
plastycznego i wystawą militariów przygotowaną przez Muzeum Historyczno-Wojskowe.
Ponadto na godzinę 12.00 zaplanowano uroczystość nadania nazwy odcinkowi Trasy
Średnicowej Północnej „Imienia prezydenta Władysława Raczkiewicza”.
3

14.
W sobotę 20 Stycznia w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki” odbędzie się
VIII Marszałkowski Bal Dobroczynny, na który wspólnie zapraszają Marszałek Województwa,
Prezydent Miasta Włocławek i Prezydenta Miasta Torunia. Środki zebrane podczas balu
zostaną przekazane na wsparcie podopiecznych Domy Pomocy Społecznej w Grabiu
prowadzonego przez s. Elżbietanki i Domu Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek
w Żołędowie prowadzonego przez s. Pasterki.
23 stycznia o godzinie 12.00 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży będziemy
żegnać parę łyżwiarską Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev, reprezentującą Polskę na
zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang.
Informacja kadrowa
27 grudnia br. na emeryturę przeszedł p. Karol Dargiel – Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego. Na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego został
powołany 28 grudnia br. p. Michała Kopczyńskiego, który nieco ponad rok pracuje w PINB.
Wcześniej pracował w firmach budowlanych, będąc w bezpośrednim wykonawstwie. Zgodnie
z procedurą uzyskał opinię Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
V. Przyjęcie porządku obrad: porządek przyjęto bez uwag.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łukasiewicza i Szosie Okrężnej w Toruniu
– DRUK NR 957 – 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 1.
I czytanie
Pytania:
p. B. Jóźwiak – zapytanie poza mikrofonem.
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że na gruncie gminnym jest 97 blaszanych garaży, w tle jest
obiekt Plazy. Jest 97 umów z ZGM-em do wypowiedzenia z 2 - 3 miesięcznym terminem
rozwiązania. Grunt należy w całości do gminy i poprzez plan można ten teren uporządkować.
Murowane garaże w śladzie obecnie ślepej ul. Łukasiewicza, biegnącej do szkół nr 11 i 26, są
prywatnymi obiektami murowanymi na gruncie gminnym stanowiącym drogę publiczną.
Likwidacja wiąże się z kosztem, jest wycena 30 boksów. Pokazała też 40 prywatnych
murowanych boksów garażowych. Boksy stoją na gruncie gminnym, są płacone dzierżawy, to
wymaga jedynie uporządkowania, plan zachowuje obiekty w jednostce KS z zielenią
przylegającą do tej ulicy.
p. M. Olszta – Bloch – zapytanie poza mikrofonem.
p. A. Stasiak – wskazała, że pomiędzy szkołami jest droga publiczna ul. Łukasiewicza. Na niej
są miejsca postojowe. Dostęp do szkoły nr 11 jest od północy. Gdyby myślano o przebiciu
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ul. Łukasiewicza w kierunku ul. Reja, to trzeba byłoby zapewnić bezpieczeństwo dzieci ze
szkoły.
Dyskusji nie było
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 957. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 775/17).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu
ustalania opłat dodatkowych – DRUK NR 958 – I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że 27.12.2017 r. do BRM wpłynęła petycja/wniosek
Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 dotycząca przedmiotowego projektu
uchwały polegająca na przyznaniu darmowych przejazdów komunikacją miejską osobom,
które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych
nielegalnych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. lub, które nie wykonywały pracy
przed 04.06.1989 r. na skutek represji politycznych. Przedmiotową sprawą zajmie się
KGKISiG. Przypomniał, że komisja już rozpatrzyła negatywnie petycję z 05.09.2017 r.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 2.
I czytanie
Pytania:
p. J. Kowalski – zapytał, jakim dokumentem będą legitymować się osoby, którym będzie
przysługiwała ulga ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że to jest decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych o nadaniu statusu lub legitymacja działacza opozycjonisty lub
represjonowanego z powodów politycznych.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wyraził stanowisko, że jest czas na zastanowienie się nad zmianą
paradygmatów związanych z realizacją funkcji transportu publicznego w Toruniu.
Przypomniał, że na komisji była dyskusja, że ulg i zwolnień jest tak dużo, że trudno zorientować
się, kto i jakim dokumentem ma posługiwać się, żeby mieć ulgę.
System ulg i zwolnień jest traktowany jako nagroda za bycie dobrym torunianinem. W związku
z tym być może trzeba przedyskutować pilotażowy program darmowych przejazdów dla
wszystkich mieszkańców, a koszt MZK traktować jako koszt funkcjonowania miasta tj. 70 mln
zł. Miasto nie powinno zajmować się tylko zarobkiem albo stratą, ale musi szacować korzyści
ekonomiczne, społeczne itd.
Pewnie jeszcze kilka razy będą spotkania z dyrektorem i prezydentem na komisjach i będą
dywagacje, czy dana grupa powinna/nie powinna dostać ulgi.
II czytanie
Pytania:
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p. J. Kowalski – zapytał, ilu grupom społecznym przysługują jakiekolwiek ulgi ?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że katalog ulg jest w uchwale. Są ulgi na bezpłatne i 50%
zniżki na przejazdy.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – wskazał, że wg statystyk 50 mln pasażerów jeździ po Toruniu rocznie
i gdyby zapłaciłi 1 zł za przejazd, to MZK zyskałoby 10 mln zł przychodu więcej niż obecnie.
To wymaga także przemyślenia darmowych biletów dla osób 65 letnich.
Transport publiczny musi nadążać za zmianami społecznymi, ekonomicznymi
i technologicznymi. Wyraził nadzieję, że przy okazji dyskusji nad nowymi trasami autobusów
będzie można przeprowadzić takie rozważania.
p. M. Cichowicz – zgodził się z przedmówca, który mówił, że premiowani są ludzie, którzy
coś robią dla miasta albo kraju. Wyraził zastanowienie, czy rada miasta nie powinna podjąć
apelu/stanowiska mówiącego o tym, że rada miasta powinna spotkać się na dodatkowej sesji,
gdzie nie będzie uchwał rady miasta, w sprawie oceny, gdzie my jesteśmy, w którą stronę
zmierzamy. Taki blok związany z komunikacją miejską powinien być przedmiotem dyskusji
między urzędem, prezydentem i radnymi, którzy mają różne koncepcje. Z takiej sesji można
byłoby wyjść z wnioskami dotyczącymi komunikacji miejskiej, kwestii parkingów, zieleni,
inwestycji miejskich.
p. M. Frąckiewicz – przypomniał, że 2 kadencje wstecz zgłaszał projekt, żeby zlikwidować
ulgi dla grup, które mają prawo do jakichkolwiek ulg w komunikacji miejskiej. Wówczas
przeprowadzono wyliczenia mówiące o tym, że koszt 1 biletu byłoby równy połowie aktualnej
ceny. Zgodził się z tym, że trzeba wrócić do tematu. Poprosił prezydenta o powrót do tych
kwestii.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 958. Wynik głosowania: 19 – 1 – 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 776/17).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych
obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę
Miasta Toruń – DRUK NR 917 – I i II CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 3.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – przyznał, że nie wszystkie autobusy mają wprowadzony system
monitorowania. Miasto będzie kupowało nowoczesne autobusy hybrydowe i ekologiczne
wyposażone w monitoring.
Na poprzedniej sesji były przedstawione badania opinii społecznej mówiące, dlaczego
mieszkańcy wybierają/nie wybierają
transport publiczny. Okazało się, że jedynym
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z elementów jest bezpieczeństwo. To powinien być priorytet w dyskusji nad rozwojem
transportu publicznego.
Monitoring polega tylko na rejestracji zdarzeń, nie jest połączony z policją, strażą miejską itp.
Zawnioskował o wprowadzenie we wszystkich wozach MZK rejestracji zdarzeń oraz
wyposażenia kierowcy w instrukcje i procedury w przypadku konkretnych negatywnych
zachowań w pojazdach i na przystankach.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 917. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 777/17).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu – DRUK NR 936.
p. E. Kowalska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 4.
Pytań i dyskusji nie było
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 936. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 778/17).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie miasta Toruń przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
Gmina Miasta Toruń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania – DRUK NR 950 – I i II CZYTANIE.
p. K. Nowicka – Skuza – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 5.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 950. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 779/17).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr
35 w Toruniu – DRUK NR 931.
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej Nr 7
w Toruniu – DRUK NR 937.
p. K. Nowicka – Skuza – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 6, 7.
Pytania:
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p. M. Rzymyszkiewicz – zapytał, czy brana była pod uwagę kandydatura patrona szkoły,
w której obecnie funkcjonuje SP Nr 7 tj. Tonego Halika ? To byłoby przedłużenie tradycji
Gimnazjum Nr 21, które zostało przejęte przez szkołę podstawową.
p. K. Nowicka – Skuza – odpowiedziała, że kwestia zmiany imienia rozpoczęła się wcześniej
niż kwestia włączenia Gimnazjum Nr 21 do SP Nr 7. Były rozważane kandydatury
S. Skalskiego, W. Dziewulskiego. J. Korczaka, K. Funka i M. Kopernika. Kiedy doszło do
włączenia klas dotychczasowego gimnazjum do SP Nr 7, to również kandydatura T. Halika
była brana pod uwagę. Uznano, że M. Kopernik to patron, którego szkoła będzie nosiła
z zaszczytem.
p. W. Klabun – zapytał, czy to jest procedura zakończona, czy w związku z reformą jest
możliwość zastanowienia się nad nazwą, bo jedna ze szkół ma już imię M. Kopernika ?
p. K. Nowicka – Skuza – zaznaczyła, że również jedna ze szkół ma imię T. Halika.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – przyznał, że poza wszelką dyskusją jest godność imienia M. Kopernika,
żeby nadać tej szkole. Wyraził oburzenie na wypowiedź dyrektor w Nowościach. Jeśli
argumentem jest to, że nie można dzieciom uświadamiać wartości demokracji i wolności, to
trzeba było podjąć jakieś kroki. Wyraził zastanowienie, co robiono przez ten czas w szkole, aby
uświadomić najmłodszym, co to są za ideały wolności i demokracji. Przyznał, że uznaje wybór
imienia dokonany przez społeczność szkoły. Nie zgodził się ze sposobem, jaki jest przy
wyborze i zmianie nazwy imienia szkoły.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 931. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 780/17).
Uchwała według druku nr 937. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 781/17).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 34 w Toruniu, będącej
w trwałym zarządzie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu – DRUK NR 956.
p. K. Nowicka – Skuza – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 8.
Pytania:
p. W. Klabun – zapytał, czy wobec atrakcyjności miejsca na maszty rozważano wystawienie
go na wolny rynek w celu zainteresowania innych operatorów ?
p. K. Nowicka – Skuza – odpowiedziała, że w 12 jednostkach oświatowych na ten cel jest
wynajmowana połać dachowa. Ceny są bardzo zbliżone. Wynegocjowana cena jest najwyższą
z dotychczasowych. W trybie bezprzetargowym istnieje możliwość kontynowania umowy
najmu, stąd operator, który przez 10 lat płacił niewiele mniej. Wpływ na konto szkoły był
znaczny, stąd na zasadzie pierwszeństwa operator miał prawo zgłosić taki wniosek.
p. M. Krużewski – zapytał o posiadanie certyfikatów, atestów wykluczających w 100%
jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na człowieka.
p. K. Nowicka – Skuza – potwierdziła, że takie są, bo to jest podstawowy warunek przed
zawarciem umowy.
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Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 950. Wynik głosowania: 18 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 779/17).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Konsultacji Społecznych
na 2018 r. – DRUK NR 955.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały z autopoprawką.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 9.
Pytania:
p. K. Wojtasik – zapytał o konsultacje w sprawie przebudowy ul. Gałczyńskiego, które składał
we wniosku do budżetu. Zostało to zaakceptowane, a w spisie tego nie ma.
p. P. Piotrowicz – odpowiedział, że nie zgłosił tego wydział merytoryczny. Praktyka jest taka,
że jeśli zadanie jest realizowane w danym roku budżetowym, to wówczas konsultacja może być
przeprowadzona. Jeśli to zadanie będzie w 2018 r., to konsultacje można poszerzyć.
Poszerzenie może wynikać z inicjatywy prezydenta jak też z indywidualnej uchwały RMT.
p. R. Wiewórski – dodał, że ul. Gałczyńskiego jest przewidziana do konsultacji. Jest to
w ramach programu „zaprojektuj sobie ulicę”, który jest programem własnym MZD. Najpierw
będzie koncepcja, a potem będzie ona konsultowana.
p. K. Wojtasik – zapytał, kiedy mogłaby odbyć się konsultacja ?
p. R. Wiewórski – odpowiedział, że w 2018 r. Koncepcja zostanie zlecona jak najszybciej. Po
14 grudnia są ogłaszane przetargi na 2018 r.
p. M. Krużewski – zapytał, dlaczego w planie nie ma konsultacji związanych z aktualizacją
strategii rozwoju miasta ?
p. P. Piotrowicz – odpowiedział, że aktualizacja strategii powstawała w procedurze
partycypacyjnej realizowanej w 2017 r. Jedynym elementem konsultacji prowadzonych w br.
jest wywieszenie publiczne projektu i zebranie uwag do gotowego dokumentu, który powstał
w procedurze konsultacyjnej. Stąd uznano, że stopień konsultacji w br. jest tak duży, że
wpisywanie do planu jest niepotrzebne. Potwierdził, że dokument będzie publicznie dostępny i
na końcowym etapie będzie można wnosić do niego uwagi.
Dyskusja:
p. M. Rzymyszkiewicz – przypomniał, że na posiedzeniu komisji mówił, że brakuje jednego
zagadnienia, jakim jest uspokajanie ruchu samochodowego na ulicach osiedlowych. To jest
złożony problem, bo czasami jest problem z respektowaniem znaków, z informowaniem
mieszkańców, czym jest strefa zamieszkania, itp. Jest wiele możliwości realizowania
uspokajania ruchu samochodowego na ulicach. Wyraził pogląd, żeby zająć się tą sprawą
kompleksowo, żeby dać możliwość mieszkańcom wypowiedzenia potrzeb, aby specjaliści
z MZD i WGK przedstawili, jakie można podjąć działania i co jest do zrobienia, bo są też
ograniczenia.
Złożył poprawkę do projektu uchwały rozszerzającą katalog konsultacji o zagadnienia
związane z uspokajaniem ruchu.
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p. P. Piotrowicz – przypomniał, że ten temat był omawiany w radzie ds. konsultacji
społecznych, ponieważ wpłynął wniosek w naborze związanym z Chełmińskim
Przedmieściem. Rada wyraziła opinię, że kolejność działania powinna być inna, tj. konsultacja
społeczna powinna być przeprowadzona, ale w sytuacji, gdy miasto podejmie decyzję, że chce
całościowo zająć się tematyką organizacji ruchu drogowego na wszystkich kategoriach dróg.
Drogi to system naczyń połączonych i zmiany na drogach lokalnych wpływają na ruch drogowy
w innych miejscach. Jeśli przystąpiono by o globalnym myśleniu o ruchu w mieście, to takim
elementem powinny być konsultacje społeczne.
p. K. Wojtasik – poprosił o 5 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
GŁOSOWANIE:
Poprawka radnego M. Rzymyszkiewicza. Wynik głosowania: 12 – 5 – 3. Poprawka została
przyjęta.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 955 z autopoprawką. Wynik głosowania: 20 – 0 – 1. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 783/17).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania radnych do udziału w Radzie
Społecznej ds. Konsultacji Społecznych – DRUK NR 905.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały.
p. M. Czyżniewski – poprosił o zgłaszanie kandydatur.
p. K. Wojtasik – zgłosił w imieniu klubu radnych PiS radną D. Tuszyńską.
p. B. Jóźwiak – zgłosił w imieniu klubu radnych PO radnego Ł. Walkusza.
p. J. Beszczyński – zgłosił w imieniu klubu radnych Czas Gospodarzy radnego
W. Waczyńskiego.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 905. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 784/17).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania
i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu – DRUK NR 948.
p. Sz. Burak – przedstawił projekty uchwał.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 10.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy dokument będzie w formie wskazówek, które będą mogły
być realizowane przez miasta, czy będzie on całościowy przypominający strategię
przeciwdziałania zmianom klimatycznym ? Jaki jest cel praktyczny dokumentu ?
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p. Sz. Burak – odpowiedział, że dokument przeprowadzacza pełną analizę podatności
i wrażliwości poszczególnych miast. Dokument zaproponuje plan działań adaptacyjnych.
W planie będą konkretne zadania, również określone rzeczowo i kosztowo.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 948. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 785/17).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia
zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia – DRUK NR 942 – I i II CZYTANIE.
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Torunia – DRUK
NR 943 – I i II CZYTANIE.
p. K. Kisielewski – przedstawił projekty uchwał z autopoprawką.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 11.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 942. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 786/17).
Uchwała według druku nr 943 z autopoprawką. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 787/17).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Częstochowskiej – DRUK NR 959.
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z kontroli inwestycji (budowy) ul. Krośnieńskiej – DRUK NR 960.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 959. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 788/17).
Uchwała według druku nr 960. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 789/17).
XXI. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta Torunia).
Zapytania:
radny K. Wojtasik – zapytał o przetarg na przewóz osób niepełnosprawnych. Jakie wymagania
i kwalifikacje brano głownie pod uwagę i co wpłynęło na wyłonienie warszawskiej firmy ? Czy
personel przewożący osoby niepełnosprawne dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i będzie
w stanie udzielić szybkiej pomocy pasażerom w razie konieczności ?
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Pytanie w sprawie lewoskrętu do warsztatów terapii zajęciowej przy ul. M. Skłodowskiej –
Curie.
Kiedy zostaną podjęte działania zmierzające do utworzenia lewoskrętu z ul. M. Skłodowskiej
– Curie do warsztatów terapii zajęciowej, umożliwiającego bezpieczny i szybki dojazd
rodzicom ? Obecnie z ul. Bukowej nie ma możliwości dojazdu do warsztatów terapii
zajęciowej. Rodzice z dziećmi muszą dojeżdżać do najbliższego skrzyżowania oddalonego
o ok. 500 m. Pan Prezydent M. Zaleski podczas rozmowy ze mną powiedział, że pomysł jest
słuszny i jeśli jest taka możliwość, to ten lewoskręt powinien zostać zbudowany. Taką
możliwość daje pas zieleni oddzielający jezdnie.
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny M. Krużewski – zapytał:
- gdzie dokładnie gmina chce budować centrum Camerimage na Jordankach?
- jaki jest szacunkowy koszt takiej inwestycji ?
- jaka jest rola Ministerstwa Kultury w ewentualnym prowadzeniu i pokrywaniu kosztów
eksploatacyjnych ?
- czy ta inwestycja niweluje dotychczasowe plany stworzenia przestrzeni publiczno –
rekreacyjnej na terenie Jordanek ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
Pytanie do przewodniczącego rady miasta.
Czy program społeczno – gospodarczy dla zespołu staromiejskiego przyjęty zarządzeniem
prezydenta jest programem rozwoju gminy w znaczeniu odpowiedniej ustawy i czy nie
powinien być procedowany w ramach struktur rady miasta ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez przewodniczącego rady miasta.
Wnioski:
a) radny M. Krużewski – 2 wnioski (wnioski nie zostały złożone pisemnie),
b) radny K. Wojtasik – 3 wnioski,
c) radny M. Cichowicz – 1 wniosek.
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 45. sesję Rady Miasta Torunia.
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Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/ Marcin Czyżniewski
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