Protokół z 49. sesji
Rady Miasta Torunia
z 22 marca 2018 roku
49. sesja Rady Miasta Torunia odbyła 22 marca 2018 roku w sali nr 33
im. Mikołaja Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył 49. sesję Rady Miasta Torunia. Powitał marszałka województwa
kujawsko-pomorskiego P. Całbeckiego, radnego sejmiku wojewódzkiego P. Przybylskiego,
sekretarza województwa M. Smoczyka, wicemarszałka Senatu VII kadencji J. Wyrowińskiego,
podinsp. S. Mokołajczaka z Wydziału Prewencji KMP, dyrektorów jednostek organizacyjnych,
którzy na sesji będą przedstawiać sprawozdania z działalności za 2017 r. tj. Państwową
Powiatową Inspektor Sanitarną w Toruniu H. Wolską oraz dyrektora MOPR – u J. Bochenka,
prezydenta z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika, dyrektorów wydziałów i radnych.
II. Przyjęcie protokołu z 48. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1.
Uprzejmie informuję Państwa Radnych, że od ostatniej sesji Rady Miasta Torunia
w dniu 22 lutego br. do Biura Rady Miasta wpłynęły następujące dokumenty:
- informacja Prezydenta Miasta Torunia zawierająca wykaz organizacji pozarządowych,
jednostek gminnych i mikroprzedsiębiorstw, które w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia
2017r. otrzymały wsparcie finansowe w formie udzielonych obniżek stawek czynszu za
wynajmowane gminne lokale użytkowe;
- informacja z Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o udzieleniu Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Poznańska 126-128 dotacji w ramach
budżetu na 2017 rok w wysokości 51.178,21 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania
pn. „Toruń, ul. Poznańska, budynek mieszkalny na terenie byłej gazowani (1904r.): prace
konserwatorsko-restauratorskie – etap I. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie
177.704,39 zł,
- odpowiedź z Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu Ministerstwa Środowiska na apel
nr 6/7 Rady Miasta Torunia z 23 listopada 2017r. w sprawie podjęcia oraz zintensyfikowania
przez organy administracji rządowej oraz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego
działań na rzecz kompleksowej polityki w walce z emisją szkodliwych substancji do powietrza;
- odpowiedź Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na apel nr 5/7 Rady Miasta
Torunia z 23 listopada 2017r. w sprawie budowy portu przeładunkowego w Toruniu;
- projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru
województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz
liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do sejmiku. Powyższe dokumenty
otrzymaliście Państwo Radni drogę elektroniczną.
2.
Uprzejmie informuję Państwa Radnych, że Konwent Seniorów na posiedzeniu w dniu
15 marca br. podjął decyzję o zmianie terminu kolejnej – 50. sesji Rady Miasta, która zwołana
zostanie 19 kwietnia br. (było 26 kwietnia br.). Informację wraz z harmonogramem posiedzeń
komisji przekazałem Państwu drogą elektroniczną.
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Konieczność zmiany terminu posiedzenia Rady Miasta Torunia wynika z ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz.U. poz. 130), która weszła w życie 31 stycznia 2018 roku. Zapisy ustawy nakładają na rady
obowiązek dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania:
- w terminie do 1 kwietnia 2018 roku rada zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie
podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy (zgodnie z art. 12 ust. 1
cytowanej ustawy) – druk nr 955 w porządku posiedzenia rady,
- natomiast w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały w sprawie okręgów wyborczych, a więc nie
później niż do 22 kwietnia br. rada zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie podziału
gminy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych (zgodnie z art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy) – stąd zmiana terminu 50. sesji
Rady Miasta Torunia na 19 kwietnia br.
3.
Przypominam Państwu Radnym o ustawowym obowiązku składania oświadczeń
majątkowych – do końca kwietnia br. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oświadczenie
majątkowe składamy w dwóch egzemplarzach z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w minionym okresie podatkowym. Druk oświadczenia majątkowego
został przesłany Państwu drogę elektroniczną.
4.
Uprzejmie proszę Państwa Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów
radnych zaplanowanych na II kwartał 2018 roku.
IV. Informacje Prezydenta Miasta:
p. M. Zaleski – zgodnie z § 27 ust. 5 statutu Gminy Miasta Toruń przedstawił informacje
dotyczące zdarzeń ważnych dla miasta, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia rady
miasta:
ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI
23 lutego br. obchodziliśmy 73. rocznicę śmierci bł. ks. S. W. Frelichowskiego,
1 marca br. obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
6 marca br. jubileusz 20-lecia istnienia i 10-lecia nadania imienia Tony’ego Halika świętowała
Szkoła Podstawowa nr 34,
7 marca br. podczas uroczystej gali w Teatrze Horzycy wręczenia Złotych Karet Nowości,
Aniołów Nowości i Kryształowych Serduszek, redakcja gazety otrzymała – z okazji jubileuszu
50-lecia - Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia „Thorunium”.
16 marca br. w CK Dwór Artusa I Liceum Ogólnokształcące obchodziło jubileusz 450-lecia
istnienia oraz coroczne święto szkoły. Oficjalne uroczystości z okazji 450-lecia zaplanowane
są na 22 września 2018 r. w CKK Jordanki i połączone będą z VII Zjazdem Absolwentów.
19 marca br. obchodziliśmy 109. rocznicę urodzin gen. Elżbiety Zawackiej. Z tej okazji –
w CKK Jordanki – odbyła się premiera zwiastuna filmu o pani generał pt. „Emisariuszka.
Elżbieta Zawacka Zo”.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 22-24 lutego br. w Klubie Od Nowa – 18. edycja Jazz Od Nowa Festiwal,
- 23 lutego br. w CKK Jordanki – Oratorium „Szlakiem Ikara”,
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- 24 lutego br. w Ratuszu Staromiejskim – koncert inauguracyjny IV Ogólnopolskiego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Uczniów Szkół Muzycznych,
- 7, 8 i 10 marca br. – cykl wydarzeń z okazji Dnia Kobiet,
- 8-10 marca br. w CSW – 10. edycja festiwalu sztuki audiowizualnej COCART,
- 16-17 marca br. Drugi Festiwal Wspomnień:
* 16 marca - w CKK Jordanki koncert inaugurujący (m.in. Bohdan Łazuka, Romuald Lipko,
Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak, Grzegorz Wilk),
* 17 marca - w hali Arena Toruń koncert Shakin’ Stevensa,
- 16 -17 marca br. w klubie „Od Nowa” Afryka Reggae Festiwal.
Wydarzenia sportowe i turystyczne (wybrane):
- 24 lutego br. w hali Arena Toruń 27. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters,
- 3 marca br. w hali Arena Toruń 3. Halowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Lekkiej
Atletyce,
- 4 marca br. w okolicach Areny Toruń - VI edycja biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym 2018,
- 11 marca br. na Bulwarze Filadelfijskim – 3. edycja Toruńskich Sztafet Wolności,
- 12 marca br. w hali Arena Toruń finał zawodów „Jestem Sprawny, Sprawny Miś 2018”,
- 16 marca br. na lodowisku Tor-Tor – wygrany mecz (Nesta Mires - Zagłębie Sosnowiec)
zapewnił toruńskim hokeistom awans do ekstraligi,
- 18 marca br. na boisku Przy Skarpie – 1. edycja Toruń „Zo” Cup (turniej minifutbolu sześcioosobowych drużyn piłkarskich),
- 21 marca br. w hali Arena Toruń „Sportowe Wagary” dla uczniów toruńskich szkół.
Inne wydarzenia (wybrane):
- 3 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim X Zjazd Okręgu Kujawsko – Pomorskiego Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej,
- 4 marca br. apel wieńczący XXXV Ogólnopolski Rajd Kopernikański Związku Harcerstwa
Polskiego, połączony z uroczystością otwarcia nowej siedziby hufca na terenie Zespołu Szkół
nr 10,
konferencje:
- 10 marca br. w Kolegium Jagiellońskim – Toruńskiej Szkole Wyższej - Konferencja naukowa
„Tutor szansą współczesnej edukacji”,
- 12-13 marca br. w CKK Jordanki 25. Welconomy Forum - 40 paneli tematycznych oraz
Kongres Wójtów i Burmistrzów (z udziałem ponad 100 samorządowców),
- 19 marca br. w CKK Jordanki – IX Konferencja Środowiska Transportowców,
imprezy targowe:
- 7-11 marca br. stoisko promocyjne Torunia na targach turystycznych ITB w Berlinie,
- 8 marca br. w Auli UMK targi pracy, praktyk i staży „Dni Kariery” ,
- 10 -11 marca br. w CT „PARK” – 13. Targi Budownictwa i Targi Mieszkaniowe oraz
11. Kujawsko - Pomorskie Targi Inwestycyjne „Invest-Tor”,
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- 16 marca br. w CT „PARK” – II Forum Zawodowców (z udziałem Minister Edukacji
Narodowej Anny Zalewskiej).
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Zakończył się doroczny cykl spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami 13 okręgów.
Budżet partycypacyjny 2019 – przeznaczono na ten cel 7,07 mln zł, z podziałem na:
- pulę ogólnomiejską (30% całości), która wyniesie 2,121 mln zł,
- pulę lokalną (70% całości), w której znajduje się 4,949 mln zł (dzieloną na 13 części)
Procedura:
- 5 marca - 3 kwietnia br. – składanie wniosków,
- kwiecień – maj br. – weryfikacja wniosków,
- do 5 czerwca br. – ogłoszenie list projektów, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji
oraz wniosków, które nie spełniły wymogów i zostały odrzucone,
- 16-25 czerwca br. – głosowanie mieszkańców,
- do 25 lipca br. – ogłoszenie wyników głosowania.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Toruń znalazł się w pierwszej trójce Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis:
Warszawa (1. miejsce), Toruń (2. miejsce) i Wrocław (3. miejsce). Ranking porównuje
50 polskich miast pod kątem ich zrównoważonego rozwoju, ocenianego w trzech obszarach:
społecznym, środowiskowym i gospodarczym.
Wyróżnienie odebraliśmy 21 marca br., podczas konferencji zorganizowanej w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.
INNE INFORMACJE
W Toruniu powstanie siedziba dowództwa 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej. Ministerstwo Obrony Narodowej swoją decyzję uzasadnia funkcjonowaniem
w Toruniu odpowiedniej infrastruktury, a także poligonu, gdzie mogą być realizowane wszelkie
szkolenia WOT. Zgodnie z harmonogramem zadań związanych z funkcjonowaniem
8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, formowanie jej oddziałów
i pododdziałów przewidziane jest na lata 2018-2020. W tym czasie będzie rozwijana
infrastruktura na potrzeby brygady w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Grudziądzu.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 22.03.2018 r.
1.
Od wtorku 20 marca w naszym mieście gości 28 uczniów wraz z 3 opiekunami z Angers
we Francji, w ramach wymiany edukacyjnej realizowanej przez SP nr 4 z oddziałami
dwujęzycznymi.
2.
W piątek 23 marca o godz. 11.30 w hali sportowej ZSPS i VIII LO rozpocznie się
Konkurs Historyczny dla młodzieży „Dzieje Torunia”. Tematem wiodącym tegorocznej edycji
jest Historia Torunia w okresie międzywojennym.
3.
W sobotę 24 marca o godz. 9:00 Na Skarpie przy Forcie I im. Jana III Sobieskiego
rozpocznie się I Toruński Turniej Łucznictwa 3D – Wiosna z łukiem. Zawody rozegrane
zostaną w 3 kategoriach wiekowych,

4

o godz. 11.00 w lasach Barbarki startuje 3 edycja Biegu Wiosennego, na dystansie 10 km,
inaugurująca tegoroczny cykl Grand Prix Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Biegach
Długodystansowych. Spodziewany jest udział ok. 400 biegaczy,
o godz. 17:30 na Motoarenie rozpocznie się I runda Speedway Best Pairs. Będzie to pierwsza
telewizyjna impreza sezonu, która zainauguruje sezon żużlowy w Polsce i na Świecie,
o godz. 19.00 z okazji przypadającego 27 marca międzynarodowego dnia teatru, premiera
sztuki „Edyp Tyran” w teatrze Wilama Horzycy, połączona z galą wręczenia statuetek
Wilamów za 2017.
4.
W dniach 24-25 marca w godz. 10.00 - 17.00 w Centrum Targowym „PARK” odbędą
się Targi Turystyczne „Wypoczynek” oraz Toruński Festiwal Smaków. Wstęp wolny.
5.
W poniedziałek 26 marca o godz. 10.30 w MCSM rozpocznie się Konwent Prezydentów
Miast Woj. Kuj-Pom; tematem spotkania będzie problematyka wyborcza o godz. 17:00 w hali
sportowej przy ul. Bema, nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w 2017 roku
odbierze 217 zawodników (w tym: 78 seniorów, 123 młodzieżowców, 16 weteranów),
12 trenerów oraz 7 działaczy. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę w wys. 179 100 zł.
6.
W wtorek 27 marca o godz. 17.30 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych
inauguracja nowego cyklu Koncertów Specjalnych, adresowanych do szerokiej publiczności.
7.
W poniedziałek 2 kwietnia przypada 13. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, złożenie
kwiatów pod pomnikiem papieża o godzinie 10.30.
8.
W czwartek 5 kwietnia w Sali Mieszczańskiej Muzeum Okręgowego o godz. 16.00
rozpocznie się konferencja podsumowująca prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta
Torunia do roku 2020. Konferencja będzie okazją do zaprezentowania dokumentu
wypracowanego wspólnie z przedstawicielami szerokiej reprezentacji różnych podmiotów
i grup społeczności miasta podczas warsztatów i konsultacji społecznych.
9.
W piątek 6 kwietnia w przeddzień Światowego Dnia Zdrowia w godz. 9.00-15.00 na
Rynku Nowomiejskim odbędzie się prozdrowotna akcja profilaktyczna dla mieszkańców
Torunia. O godz. 17.00 w Dworze Artusa odbędzie się doroczne spotkanie władz miasta ze
środowiskiem medycznym.
10.
W niedzielę 8 kwietnia, w dniu święta Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej odbędzie się msza
odpustowa połączona z toruńskimi obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
11.
W środę 11 kwietnia o godz. 9.30 rozpocznie się dwudniowa konferencja
nt. wolontariatu miejskiego pn. Hearts Open People, organizowana w ramach projektu
dofinansowanego z programu Europa dla Obywateli. W konferencji przewidziano udział
przedstawicieli z Kłajpedy, Kowna, Daugavpils i Getyngi.
12.
Od czwartku 12 kwietnia w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK rozgrywane
będą Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet. Udział weźmie ok. 200
zawodniczek.
13.
W piątek 13 kwietnia o godz. 15:30 na Lodowisku Tor – Tor Zainaugurowany zostanie
Międzynarodowy Turniej Hokeja na lodzie Sponsors Cup 2018. Zakończenie imprezy
w niedzielę 15 kwietnia o godz. 17:35.
14.
W niedzielę 14 kwietnia drugi mecz w ramach ligi żużlowej na Motoarenie. Toruńscy
żużlowcy podejmować będą drużynę Sparty Wrocław.
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15.
We wtorek 17 kwietnia o godz. 14.00 w sali widowiskowej MDK rozpocznie się finał
12. edycji miejskiej Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków
„8 Wspaniałych”.
INWESTYCJE
Rozbudowa DPS – u przy Szosie Chełmińskiej, PM nr 8, PM 17 – zaawansowanie ¾.
Budowa przedszkola miejskiego na tzw. os. Jar – zaawansowanie 1/3.
Ruszyła budowa budynku mieszkalnego przy ul. Rolniczej.
Budowa hali tenisowej przy Szosie Chełmińskiej– zaawansowanie 50%.
Budowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej – zaawansowanie 2/3.
Podobne zaawansowanie przy rozbudowie Szosy Chełmińskiej.
Ruszyły prace na pl. bpa J. Chrapka.
Przebudowa ul. Turystycznej – zaawansowanie 1/5.
INFORMACJE KADROWE
W drodze porozumienia pracodawców do UMT na stanowisko dyrektora Biura Rewitalizacji
z Urzędu Marszałkowskiego przeszedł pana Artur Prażniewski, który od 12.03.br. kieruje
biurem.
23.03.br. zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora PUP. Dotychczasowy dyrektor
A. Horbulewicz przechodzi na emeryturę. Poinformował, że do maja trzeba wyłonić dyrektora
PUP.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad druków nr 1023, 2024,
1025, 2026.
p. Ł. Walkusz – stwierdził, że dobrze byłoby, żeby władze Torunia nie przeszły obojętnie
wobec 50. rocznicy wydarzeń Marca 1968 r. Przypomniał, że 10 lat temu przyjmowano
stanowisko w tej sprawie. Kilka dni temu stanowisko w tej sprawie przyjął Sejm RP i sejmik
wojewódzki oraz Szczecin i Warszawa. Zaproponował, aby w pkt. 8 po sprawozdaniu PPIS
oraz MOPR – u znalazł się punkt o przyjęciu stanowiska RMT w 50. rocznicę Marca 1968 r.
Przyznał, że nie ma przygotowanego tekstu stanowiska, ale jeśli będzie zgoda
przewodniczącego rady, to zaproponował, aby BRM przygotowało projekt stanowiska, potem
mogłaby być przerwa i spotkanie Konwentu w celu przyjęcia stanowiska.
p. M. Czyżniewski – stwierdził, że idea jest słuszna, chociaż tempo zaskakujące, a biuro nie
jest od przygotowywania tekstów. Zaproponował, aby na razie nie wprowadzać tego punktu,
a jeśli w trakcie sesji pojawi się tekst, to w każdym momencie można go wprowadzić i przyjąć.
p. Ł. Walkusz – przyznał, że pomysł pojawił się rano i nie ma tekstu, ale jeśli przewodniczący
zgodzi się, to zaproponował powołanie zespołu w celu przygotowania tekstu.
p. M. Czyżniewski – zaproponował spotkanie Konwentu w przerwie o godz. 12
i porozmawianie o tym.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Zmiana została przyjęta.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika „Ofiar Zbrodni
Pomorskiej 1939” w Toruniu – DRUK NR 1013.
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p. M. Zaleski – przedstawił projekt uchwały.
p. P. Całbecki – podziękował prezydentowi za złożenie wniosku do rady miasta dotyczącego
wzniesienia pomnika. Toruń jest dobrym miejscem do upamiętnienia ofiar. Przypomniał że na
terenie województwa pomorskiego pozbawiono życia co najmniej 30 tys. osób, podczas gdy
w Wielkopolsce 4 tys. osób.
Przypomniał historię walki ludności polskiej o przyłączenie Torunia do macierzy. Akcja
zabijania była przygotowywana latami. Mieszkający na tych ternach Niemcy przygotowywali
listy, które od pierwszych dni okupacji posłużyły do eliminowania tysięcy osób. Najbliższym
miejscem jest „szmalcówka”, gdzie selekcjonowano osoby do eksterminacji albo na roboty.
Najbardziej charakterystycznym miejscem dla Torunia jest Barbarka. Takich miejsc na terenie
województwa jest 360 i wciąż odkrywane są nowe miejsca.
Poinformował, że inicjatorem upamiętnienia ofiar jest p. Roman Knitter. To jest gdańszczanin,
prezes towarzystwa Przyjaciół Pomorza, który od lat zamierzał upamiętnić ofiary.
Gdańszczanie doszli do wniosku, że przedwojenne Wolne Miasto Gdańsk miało niewiele ofiar,
bo niewielu mieszkało tam Polaków, stąd zdecydowali o wzniesieniu pomnika w
przedwojennej stolicy województwa pomorskiego – Toruniu.
Przypomniał, że wicemarszałek J. Wyrowiński zorganizował swego czasu wystawę z IPN – em
w Senacie na ten temat. Ona uświadamiała Polakom skalę zbrodni, która poza regionem nie
jest znana.
Zaznaczył, że zwrócił się do Prezydenta RP A. Dudy o objęcie honorowym patronatem tego
przedsięwzięcia, aby w skali kraju więcej mówić o tej tragedii, bo pamięć należy się ofiarom
i żyjącym rodzinom.
Przyznał, że zaproponowane miejsce jest trafione. Autorem pomnika jest znany artysta
Z. Mikielewicz. Prosta minimalistyczna rzeźba symbolizuje zburzony dom z zatopionym
w środku ołowiem, czyli symbolem amunicji, która pozbawiła życia. Projekt nawiązuje do
architektury postmodernizmu Torunia. Chodziło o umieszczenie pomnika w zieleni, bo
wszystkie miejsca zbrodni są osadzone w lasach. Lokalizacja parkowa nawiązuje do wymownej
symboliki. Na ołowiu wypełniającym dom będą wyryte nazwy wszystkich miejscowości, które
udało się zidentyfikować.
Poświęcenie pomnika ma być na początku października, kiedy to była kumulacja zbrodni.
Stwierdził, że samorząd województwa mógłby zaopiekować się terenem, bo warto jest mieć
miejsce łączące historię ze współczesnością.
Poinformował, że będzie zorganizowana wspólna sesja sejmików kujawsko - pomorskiego
i pomorskiego.
Podziękował radnym za wysłuchanie.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 1.
Pytanie:
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy nie lepiej byłoby odsłonić pomnik w okrągłą rocznicę i czy
do jesieni prezydent i marszałek zdążą z pracami ?
p. P. Całbecki – odpowiedział, że nie ma jednej daty symbolicznej, do której można byłoby
się odnieść. Najwłaściwszym momentem jest początek października, bo w ciągu miesiąca była
kumulacja zbrodni.
Dyskusja:
p. K. Wojtasik – podziękował marszałkom J. Wyrowińskiemu i P. Całbeckiemu za inicjatywę.
Poprosił o korektę dotyczącą chodnika doprowadzającego do pomnika, bo w pewnym
momencie kończy się.
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Zadeklarował, że gdyby marszałek miał puszkę przy sobie to już dorzuciłby się do pomnika.
p. P. Całbecki – zapewnił, że będzie taka okazja, ponieważ w zbiórkę publiczną mają być
zaangażowani harcerze. 14 kwietnia będzie kujawsko – pomorski złaz. Zjedzie do Torunia
2,5 tys. harcerzy i oni pójdą do mieszkańców regionu z ulotką informacyjną o celu zbierania.
Przyznał, że może wydawać się, że projekt jest niedokończony. W zieleni będzie droga, tam
będzie teren twardy, ale osadzony w zieleni, żeby było wrażenie artystyczne, że droga urywa
się. Urwana droga ma symboliczne znaczenie, bo oznacza przerwane życie.
p. K. Wojtasik – poprosił o skierowanie harcerzy 7 kwietnia na Barbarkę, gdzie będzie gra
terenowa poświęcona Żołnierzom Wyklętym oraz wydelegowanie harcerzy na toruński marsz
płk. Pileckiego. Tam będzie sporo uczestników.
p. M. Cichowicz – podziękował inicjatorom, bo rzadko słyszy się o projektach, które łączą.
Podziękował za przypomnienie historycznej roli Torunia. Lokalizacja pomnika we
wskazywanym miejscu jest bardzo dobrą inicjatywą.
p. B. Jóźwiak – przyłączył się do podziękowań. Propozycja pomnika realizuje pamięć
o poległych. To jest część historii regionu. Rola miasta i regionu zostanie podniesiona. Projekt
łączy, miejsce jest w centrum miasta. Wyraził przekonanie, że pomnik będzie łączył.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1013. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 825/18).
VII. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok:
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu:
p. H. Wolska – przedstawiła sprawozdanie.
Pytania:
p. W. Klabun – zapytał, czy są standardy krajowe, które wzmagają monitoringu sytuacji
związanych z chorobami, które dotąd nie istniały, a zostały przyniesione z falą emigracji ?
Czy jest wdrożony program wymiany sprzętu bez certyfikatów w placówkach oświatowych ?
p. H. Wolska – odpowiedziała, że jest sytuacja niepokojąca w związku z pojawieniem się odry.
Ostatni pojedynczy przypadek był w 2015 r., a wcześniej w 2007 r. Podkreśliła, że sytuacja jest
dobra, ale są obawy przed pogorszeniem się. Wzrasta liczba środowisk opornych, które nie
chcą szczepić dzieci. Nie pomagają kary za brak szczepień, bo do pewnego etapu działania
prowadzi powiatowy inspektor sanitarny, następnie tytuł wykonawczy jest przesyłany do
wojewody.
Rodzice odwołują się od każdego pisma, składają skargi, robią wszystko, aby nie szczepić
dzieci.
p. W. Klabun – przypomniał, że pytał o kwestie zagrożeń zewnętrznych.
p. H. Wolska – dodała, że cały czas jest system monitorowania. Lekarz po stwierdzeniu
podejrzenia jakiejkolwiek choroby zakaźnej ma obowiązek zgłoszenia w ciągu 24 h. Dla każdej
jednostki chorobowej zakaźnej jest system monitorowania.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, co po stwierdzeniu boreliozy może zrobić inspektor, żeby unikać
zachorowań ?
p. H. Wolska – odpowiedziała, że służby sanitarne mogą promować zdrowie, przekazywać
wszelkie informacje. Ważne są zachowania człowieka i ubiór.
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu:
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p. J. Bochenek – przedstawił sprawozdanie.
Pytań nie było.
p. M. Czyżniewski – ogłosił 30 min. przerwy.
Po przerwie.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej w Toruniu - DRUK NR 1011.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 2.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – wskazał, że podczas przystępowania do sporządzania planów jest mowa
o rozwiązaniu jakiegoś problemu. Tu też mamy do czynienia z problemem komunikacyjnym.
Wydaje się, że to miejsce jest napełnione, jeśli chodzi o ruch, jesteśmy w przededniu budowy
kolejnego odcinka trasy średnicowej, budowany jest inny układ drogowy. Zaapelował, żeby nie
tylko poszerzać istniejące układy drogowe, ale także tworzyć warunki dla ruchu lokalnego, nie
wprowadzać ruchu przejazdowego. Zapewnił, że klub radnych CzM chętnie spotka się, żeby
omówić wstępne koncepcje i złożyć wnioski do planu.
p. Ł. Walkusz – zwrócił uwagę na obszar, w którym zaczyna się plan. Chodzi o przestrzeń
między torowiskiem a zabudowaniami w ciągu ul. M. Skłodowskiej - Curie, gdzie mieszkańcy
mają utrudnioną komunikację. Tam dochodzi do wypadków.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1011. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 826/18).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej
i Kusocińskiego w Toruniu – DRUK NR 1003 – 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 (zał. nr 2).
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 3.
I czytanie
Pytania:
p. M. Cichowicz – zapytał, w jaki sposób zostanie zabezpieczone to, że drzewa usunięte
w tamtym miejscu, zostaną zastąpione nasadzeniami zastępczymi dokładnie w tamtym
miejscu?
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p. A. Stasiak – odpowiedziała, że to jest uzgodnione między realizatorem projektu a WŚiZ.
W miejscu realizacji obiektu jest mapa wskazująca nasadzenia.
p. J. Gołębiewski – zapytał, na ile aut przewidziany jest parking ? Czy to wynika, z jakiejś
analizy ruchu ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że 146. To wynika z całego projektu BiT City. Przypomniała,
że były 4 lokalizacje dla parkingów; ul. Dziewulskiego, Gagarina, Kusocińskiego i ul. Zakole.
W pierwszym etapie ma być 146 miejsc z możliwością nadbudowy 3 kondygnacji do 220
miejsc.
p. M. Jakubaszek – zapytał o środki związane z funkcjonowaniem obiektu.
p. A. Stasiak – podkreśliła, że przyjmując plan rada miasta nie przesądza o lokalizacji parkingu,
bo plan nie odnosi się wyłącznie do parkingu. Plan pokazuje możliwość rozbudowy obiektu
obsługi pętli. Plan nie jest robiony pod parking. W liniach zabudowy jest możliwość lokalizacji
parkingu, ale nie w całości.
O parkingu przesądza dokumentacja do projektu BiT City, na który miasto dostało
dofinansowanie. Projekt będzie realizowany na zlecenie MZD w formule projektuj-buduj,
ogłoszenie zostało przesunięte na 6 kwietnia. Obiekt będzie mógł posiadać wyjątkowy
charakter dostosowany do otoczenia i przyjazny środowisku.
Przyznała, że nie zna odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów realizacji i efektów
finansowych.
p. M. Cichowicz – stwierdził, że nie wie, jaki poziom parkingu będzie dla przyjezdnych, dla
mieszkańców, jakie będą opłaty.
p. Z. Fiderewicz – odpowiedział, że to nie jest przedmiotem uchwały. Parking będzie
w formule park&ride. W cenie biletu parkingowego będzie możliwość przejazdu transportem
publicznym. Budowa jest współfinansowana ze środków europejskich. Chodzi o promocję
transportu publicznego i korzyści dla środowiska.
Analizowana jest możliwość, po godzinach funkcjonowania transportu publicznego,
udostępnienia parkingu mieszkańcom. To jest konsultowane z instytucją zarządzającą.
p. M. Jakubaszek – zapytał o cenę biletu parkingowego i koszty.
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że nie ma to związku z uchwałą. Plan umożliwia poprawę
funkcjonowania pętli, czyli budowę obiektów związanych z obsługą komunikacji. Plan
umożliwia powstanie parkingu wielopoziomowego, ponieważ działania miasta są spójne.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy miasto ma środki na to, żeby wspomóc ograniczenie pojazdów
na ulicach, ale nie kosztem mieszkańców ?
Kiedy można spodziewać się przedstawienia koncepcji wykorzystania parkingów ?
Stwierdził, że szpalerowa zieleń typu graby posadzona tuż przy parkingu, tworząc ścianę zieleni
wysokiej, byłaby najlepszą izolacją, a tego nie ma w planie zagospodarowania.
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że skierowała pisma do WGK i MZD o rozważenie zieleni,
o czym była mowa na komisji. Wybrane drzewa w nowy miejscu zapewniają izolację pętli.
p. Z. Fiderewicz – odpowiedział, że nie zna na pamięć studium wykonalności, ale na kolejnej
komisji będzie można przedstawić cała ideę parkingów.
p. M. Krużewski – zapytał, jaki jest stan planistyczny dla pozostałych parkingów ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że parking na ul. Gagarina ma być na 240 pojazdów i ma
uchwalony plan, przy ul. Dziewulskiego nie ma planu i gdyby był realizowany, to trzeba ustalić
warunki zabudowy, przy ul. Turystycznej i Na Przełaj ma plan.
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p. Ł. Walkusz – stwierdził, że zostawiając samochód i kupując bilet będzie można jechać
komunikacją publiczną, a sama idea parkingów sprowadza się do tego, żeby w mieście było
mniej samochodów, co wpisuje się w założenia niskiej emisji.
p. J. Beszczyński – zauważył, że grzechem zaniechania byłoby niewybudowanie parkingów.
p. B. Jóźwiak – zapytał o standardy parkingów. Czy obejmują one utworzenie toalety przy tego
typu obiektach ? Czy jest możliwość skomponowania parkingu na ul. Turystycznej ze stacją
roweru miejskiego ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że nie odpowie o standard parkingu na ul. Turystycznej. Na
ul. Olimpijskiej w specyfikacji jest napisane, że ma być średniowysoki, ale nie można stosować
wykończenia z podróbek materiałów i tanich zamienników. Obiekt powinien harmonizować
z otoczeniem pod względem formy i kolorystyki, uwzględniać zieleń. Ustala się kolor biały
jako podstawowy dla elewacji.
Specyfikacja mówi o 3 możliwościach dystrybucji biletów na parkingu. Wykonawca ma
rozstrzygnąć o najkorzystniejszym. Parking będzie wyposażony w 2 miejsca dla pojazdów
elektrycznych. Toalety i balustrady będą zgodnie ze standardami planowania.
p. M. Zaleski – potwierdził, że komisja gospodarki komunalnej jest dobrym miejscem do
rozmowy o wszystkich miejscach i lokalizacjach park&ride.
Dyskusja:
p. P. Gulewski – przypomniał, że parkingi były pomysłem PO i podziękował prezydentowi
i urzędnikom za uwzględnienie ich. O parkingach park&ride radny M. Cichowicz mówił
wielokrotnie podczas poprzedniej kadencji i pytał retorycznie, dlaczego Toruń ich nie realizuje,
a teraz pojawiają się wątpliwości.
Formuła realizacji tego typu zadania powoduje pytania i wątpliwości, niemniej jednak bardzo
dobrze stało się, że takowa formuła znalazła się. Konstrukcja finansowa jest na tyle pewna, że
nie ma obaw, że miasto zostanie z finansowym problemem. Należy zastanowić się, gdzie można
jeszcze zrealizować tego typu parkingi. Wyraził nadzieję, że będzie ich jak najwięcej.
p. M. Cichowicz – przyznał, że parkingi na osiedlach to codzienny problem. Mieszkańcy na
spotkaniach z radnymi mówią, że nie ma gdzie parkować.
CzM w kampanii wyborczej 2014 r. przedstawił wizualizację jednego z parkingu, pokazując
możliwość rozwiązania problemu jako pewną ideę.
Stwierdził, że koncepcja projektuj-buduj daje czasami możliwość realizacji ciekawych rzeczy,
ale na ogół są to rzeczy trzymające standard, ale sporadycznie są to rzeczy interesujące
i zwracające uwagę.
CzM podkreślał, że tego typu rozwiązania powinny być robione przez konkursy. Przyznał, że
to wydłuża czas i są z tym pewne problemy z prawami autorskimi. Wszyscy znają te
ograniczenia, ale to poprzez konkursy jest szansa na najlepszą architekturę.
Wskazał, że wiadomo, czemu większość inwestycji jest realizowanych z udziałem
zewnętrznego finansowania. Dzieje się tak, ponieważ stan finansów miasta wymaga
pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania dla inwestycji.
Należy rozwiązywać problemy parkowania dla mieszkańców osiedli, ale nie poprzez koncepcję
park&ride, bo komunikacją miejską będą jeździły jednostki. Przyznał, że nie chciałby doczekać
sytuacji, że parkingi będą świeciły pustkami, bo będziemy czekali na przyjezdnych,
a mieszkańcom zabraniali parkowania.
p. M. Jakubaszek – przypomniał, że pytał już wcześniej o koszty funkcjonowania parkingu
i nie dostał odpowiedzi. Te pytania zadają także mieszkańcy osiedla Na Skarpie, bo nie wiedzą,
ile będzie kosztowało korzystanie z parkingu.
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Przyznał, że oczekuje odpowiedzi dotyczących kosztów utrzymania i wypełnienia parkingów,
bo parkingi mają być wykorzystane w jak najszerszym zakresie.
p. W. Klabun – zwrócił uwagę, że już należy myśleć o rozbudowaniu sieci parkingów o co
najmniej jednej parking na lewobrzeżu. Wystarczy spojrzeć na czas festiwalu Skyway, kiedy
jeszcze niezagospodarowany poligon jest tymczasowym parkingiem. To pokazuje, że takie
parkingi są potrzebne i powinny już być planowane.
p. M. Krużewski – przyznał, że pani dyrektor ma trochę racji, że dyskusja odbiega od uchwały,
ale nie ma racji, gdyż w tym przypadku planowanie przestrzenne wchodzi w kwestie transportu
publicznego.
Przypomniał, że mówił o rozwiązaniach kompleksowych transportu publicznego, bo inaczej
pytania radnych będą zawieszone i każdy będzie zastanawiał się, czy instytucja zarządzająca
da zielone światło czy nie i jakie koszty miasto będzie ponosiło na utrzymanie pustych miejsc
park&ride. Prawdopodobnie będą puste, bo po Toruniu jeździ się dobrze samochodem i nikt
nie ma interesu w tym, żeby zostawiać samochód kilka kilometrów od centrum.
Przypomniał i przestrzegł przed takim myśleniem, że za 5 lat będzie można parkować np. za
darmo, bo projekt musi spełniać swoje cele, którymi jest zostawianie samochodów przez
przyjezdnych do Torunia.
Należy zastanawiać się całościowo nad transportem, ile mają kosztować bilety. Prezydent
mówił, że w mieście jest zarejestrowane ponad 130 tys. samochodów. Cały czas jest
sprzeczność strategiczna, która będzie dotykana przy planowaniu przestrzennym, budżecie,
i każdym wycinkiem transportu publicznego.
p. Ł. Walkusz – wyraził zadowolenie, że parkingi wielopoziomowe będą w mieście, ale jeszcze
bardziej zadowalające jest to, że można pozyskać na nie dofinansowanie zewnętrzne.
Całkowity koszt to 24 mln zł z dofinansowaniem 15,5 mln zł, co daje 65% dofinansowania. To
jest sukces i należy z radością witać inicjatywę.
Przyznał, że parkingów będzie za mało i należy rozważyć budowę kolejnych tego typu, również
bliżej centrum. Potężny problem parkingowy pojawi się przy okazji budowy nowego budynku
sądu przy ul. Grudziądzkiej, gdzie dziś jest tzw. dziki parking. Tam też należy zastanowić się
nad miejscem do budowy parkingu.
p. J. Beszczyński – wyraził zrozumienie dla wypowiedzi radnego M. Jakubaszka, że trudno
jest odpowiedzieć mieszkańcom na pytania. Nawet, jeśli część zamożniejszych zapłaciłaby
jakąś kwotę za parking, to nastąpi zwolnienie części miejsc. Nie ma sensu poddawać
w wątpliwość budowę parkingów, bo nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania o cennik
i koszty. Jeśli to nie sprawdzi się, to za 5 lat mieszkańcy będą wykorzystywać parkingi
w formule zaproponowanej przez miasto.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – zgodził się z radnym W. Klabunem, że trzeba budować parkingi zewnętrzne.
Przypomniał, że jest mowa o węźle Czerniewice i przy okazji strategii stawiał wniosek, żeby
zastanowić się, jak zbudować koncepcję parkingu, tym bardziej że mogą tam być parkingi
otwarte, które będą połączone z komunikacją miejską.
Wyraził zadowolenie, że radny Ł. Walkusz zwracał uwagę na konieczność budowy parkingów
wielopoziomowych. Poddał tę uwagę w wątpliwość. Rzeczywiście jest obecnie deficyt miejsc
parkingowych, ale należy zastanawiać się, czy rozwiązaniem jest budowa parkingów
wielopoziomowych, czy jest inne rozwiązanie.
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Czy można sobie wyobrazić sytuację, że za 5-10 lat będzie mniej samochodów w mieście ?
Zgodził się z wypowiedzią radnego M. Krużewskiego i zaapelował, żeby podjąć wspólny głos
na temat kompleksowego potraktowania transportu publicznego, parkingów i liczby
samochodów, ruchu rowerowego i pieszego.
Zachęcił RMT do podjęcia rezolucji o tym, aby przystąpić do budowy strategii mobilności
w Toruniu, ponieważ będzie można rozwiązać dzięki niej wszystkie omawiane problemy.
p. M. Frąckiewicz – zwrócił uwagę, że od jakiegoś czasu przy uchwalaniu planów trwa
dyskusja odnośnie miejsc parkingowych i ich braku. Z obecnej dyskusji można wywnioskować,
że większość wypowiadających się nie chce mieć parkingu. Przypomniał, że w toku dyskusji
nikt nie kwestionował ustaleń planistycznych. Można sobie zadać pytanie, czy chcemy
uchwalić plan i stworzyć możliwości pozyskania środków w celu budowania parkingu
wielopoziomowego, czy nie. Jeśli nie chcemy, to trzeba mieć odwagę to powiedzieć i odrzucić
plan, a teren zarezerwować na coś innego, kiedy będzie pomysł, co zrobić z tym terenem.
p. M. Cichowicz – zapewnił, że chyba wśród radnych nie ma nikogo, kto ma wątpliwości, że
rozwiązaniem problemu jest budowa parkingu. Przy okazji uchwalania planu pada mnóstwo
pytań, natomiast jest mowa o planie uwzględniającym kubaturę i stąd dyskusja o problemach
parkingowych.
p. M. Frąckiewicz – stwierdził, że albo nie rozumie dyskusji, albo nie został zrozumiany. Jeśli
wszyscy są za przyjęciem planu, to należy zagłosować za nim, chyba że jest inny pomysł na
ten teren. Oddzielną sprawą jest dyskusja wokół stworzenia generalnej koncepcji parkowania
w mieście, ale nie można tego robić przy okazji planu, do którego nie ma zastrzeżeń.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1003. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 827/18).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Wrzosy – Przy Forcie” dla terenu położonego w rejonie ulic: Legionów,
Polna, Szosa Chełmińska, Bractwa Kurkowego w Toruniu – DRUK NR 1018 – I i II
CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę jego
sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada Miasta
Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu wpłynęły uwagi (zał. nr 2).
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 3.
I czytanie
Pytania:
p. J. Beszczyński – zapytał o ulice wylotowe i wewnętrzne.
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że ulica wewnętrzna ma 12 m. To jest standardowy wymiar
ulicy. To wiąże się ze skutkami ekonomicznymi gminy. Uznano, że parkingi mają być na
terenie inwestora, a drogę gmina będzie musiał wykupić od agencji mienia. To jest optymalne
rozwiązanie z punktu widzenia miasta i obsługi osiedla.
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p. J. Gołębiewski – zapytał, czy plan zabezpiecza przed powstaniem grodzonych osiedli ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że w planie są wprowadzone warunki lokalizacji reklam
i urządzeń reklamowych. W paragrafach dotyczących poszczególnych jednostek w zasadach
ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego są wprowadzone zapisy dotyczące lokalizacji
reklam. Wydaje się korzystne dla planu, żeby nie było bilbordów itp. Nie ma zapisów
dotyczących zakazów grodzenia terenu, ponieważ uznano, że
takie zapisy może
skomplikowałyby życie inwestorowi. W związku z tym, że teren należy do jednego inwestora,
to w trakcie rozmów były wyrażane opinie, że nie wszystkie wewnętrzne obszary powinny być
ogrodzone. Być może tak stanie się, że jedynie cały kompleks zostanie ogrodzony, a nie
poszczególne fragmenty.
p. S. Kowalska – zapytała, czy będzie uwzględnione połączenie między trasą polną a trasami
rowerowymi także z parkiem ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że w planie tereny mieszkaniowe mają ponad 11 ha. Tereny zielone
mają w planie łącznie z lasami 7,5 ha. Dla pieszych i rowerzystów zabezpieczono powiązania
z fortem, terenami wokół szkoły Salezjanów i obiektami sportowymi poprzez wyznaczone
w planie ścieżki i ciągi piesze łączące się ze ścieżkami poza planem. Oprócz ul. Bractwa
Kurkowego zabezpieczono wejście w teren jako ciąg pieszy do dróg publicznych. Do tego
planu była również opracowana koncepcja drogowa i zabudowy.
p. M. Cichowicz – zapytał, czy obszar jest strefą śródmiejską, czy nie ? Czemu zgadzamy się
na grodzenie osiedli ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że w pkt. 5 jest zakaz grodzenia terenu od strony dróg
publicznych. Wszystkie widoczne w planie drogi są publiczne. Nie jest to strefa śródmiejska.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – stwierdził, że ten teren jest bardzo atrakcyjny i może być wizytówką
Torunia. Przy dobrze zbudowanej koncepcji urbanistycznej może być osiedle w zieleni, które
może być świetnie skomunikowane poprzez drogi główne, niedaleko od linii tramwajowych.
Dotychczasowy teren zamknięty został przekształcony w nową przestrzeń miasta. Wyraził
zadowolenie z powstania planu dla tamtego miejsca.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1018. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 828/18).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Targowej 44,
stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 986.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK,ISiG – zał. nr 5.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 986. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 829/18).
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 7
stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń położonego przy ul. Kochanowskiego 3
w Toruniu – DRUK NR 1010.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK,ISiG – zał. nr 6.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy tam jest wspólnota mieszkaniowa, a ZGM ma niewielką
część udziału ?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że gmina ma udziały, bo ZGM jest administratorem.
Dyskusja:
p. J. Gołębiewski – stwierdził, że to jest przykład budynku, w którym GMT posiada znaczne
udziały. Zaznaczył, że codziennie jeździ tamtędy rowerem i można wyczuć zalegające tam
powietrze. Wyraził ubolewanie, że miasto ma nieporównywalnie większą kontrolę nad tym
budynkiem niż nad innymi, które mają prywatni właściciele. Budynek jest ogrzewany piecami
węglowymi i mamy możliwość wymiany na koszt gminy. Tego nie robi się. Miasto podejmuje
działania związane z dofinansowaniem, ale to jest czekanie na inicjatywę prywatnego
właściciela. W tym przypadku gmina jest właścicielem i wypuszcza na rynek takiego
„kopciucha” i nie ma możliwości później jakiegoś przymuszenia do zmiany źródła ciepła.
Wydaje się, że to jest błędna polityka.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1010. Wynik głosowania: 20 – 1 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 830/18).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok
2018 – DRUK NR 946 – I i II CZYTANIE.
p. J. Swinarska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 7.
I czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – zapytał, ile jest bezdomnych zwierząt w Toruniu ?
p. J. Swinarska – odpowiedziała, że nie można ocenić liczby zwierząt bezdomnych w mieście.
W 2017 r. trafiły 1183 psy do schroniska oraz 673 koty.
p. J. Gołębiewski – zapytał, jaki jest koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku i jak ma się on
do poprzednich lat ?
p. J. Swinarska – odpowiedziała, że koszty utrzymania zawsze sukcesywnie rosną, natomiast
jest stała kwota ryczałtowa określona w wieloletniej umowie na prowadzenia schroniska,
tj. 750 tys. zł. Trudno oszacować indywidulanie koszt utrzymania zwierzęcia, ponieważ są
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różne sytuacje. Trafiają zwierzęta chore, wymagające szczególnej opieki i trudno mówić
o stałych kosztach.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 946. Wynik głosowania: 23 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 831/18).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR 1006.
p. E. Okoń – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiOŚ – zał. nr 8.
I czytanie
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała o dotację dla cerkwi, która jest niewspółmiernie mała do całego
kosztorysu przedsięwzięcia. Z czego wynika taka wysokość dotacji ?
p. E. Okoń – odpowiedział, że komisja może rekomendować dotacje do 50%. Parafia
prawosławna dostanie też pieniądze od samorządu województwa.
p. M. Frąckiewicz – zapytał o stan techniczny budynku na ul. Winnica 44.
p. E. Okoń – odpowiedział, że to jest młyn robiony sukcesywnie od paru lat. Właściciel uzyskał
także dotacje od samorządu województwa. Stan obiektu jest coraz lepszy.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że była podana łączna kwota zadań, które są dotowane, a nie ma
wielkości kwoty na poszczególne zadania, stąd trudno dyskutować o procentach.
p. M. Czyżniewski – zwrócił uwagę, że było to pokazane w prezentacji.
p. E. Okoń – pokazał na prezentacji wszystkie dane liczbowe i procentowe.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1006. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 832/18).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się
środki PFRON w 2018 r. – DRUK NR 1005.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
K – zał. nr 9.
Pytań i dyskusji nie było.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1005. Wynik głosowania: 22 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 833/18).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.:
„W rodzinie siła!” - DRUK NR 1009.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 10.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1009. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 834/18).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
konsultacji społecznych – DRUK NR 1007 – I i II CZYTANIE.
p. P. Piotrowicz – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KOSiT – zał. nr 11.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1007. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 835/18).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Toruń na
okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Torunia - DRUK NR 985 – I i II
CZYTANIE.
p. J. Mularz – przedstawił projekt uchwały.
I czytanie
Pytania:
p. J. Gołębiewski – przypomniał, że wg ustawy przesłankami do ewentualnych zmian jest
zmiana ilości wyborców w okręgach, zmiany granic jednostek pomocniczych, itd. W przypadku
Torunia zachodzi przesłanka zmiany liczby wyborców w okręgu. Przypomniał, że były zmiany
granic jednostek pomocniczych. Na pokazanej mapie nie jest uwzględniony podział. Zapytał,
czy nie ma obawy, że zachodzi niezgodność z ustawą ? Czy nie powinno być tak, że należałoby
posługiwać się okręgami zbieżnymi z granicami jednostek pomocniczych ?
p. J. Mularz – odpowiedział, że przede wszystkim kierować się należy zasadą stałości
podziału. Wyliczenia dotyczące liczby mieszkańców są na pewno dobre. Mapa jest poglądowa,
więc może nie pokazywać dokładnie. Zapewnił, że liczby mieszkańców w poszczególnych
dzielnicach zostały osobno wyliczone i zsumowane do proponowanych okręgów. Jedyna
niezgodność to zmniejszenie liczby mieszkańców w okręgu nr 4, zwiększyła się liczba
mieszkańców jedynie w okręgu nr 1. Granice okręgów są te same, które były w 2012 r.
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p. M. Jakubaszek – zapytał o liczbę mandatów dla każdego z 4 okręgów.
p. J. Mularz – odpowiedział, że w okręgu nr 7 będzie 7 mandatów, w nr 2 - 5 mandatów, w nr
3 – 6 mandatów, w nr 4 – 7 mandatów.
p. J. Gołębiewski – zapytał, czy jest zestawienie liczby wyborców w poszczególnych
jednostkach pomocniczych ?
p. J. Mularz – potwierdził, że tak.
p. J. Gołębiewski – poprosił o przesłanie danych.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Cichowicz – stwierdził, że lewobrzeże rozwija się, pojawia się więcej mieszkańców
i dlatego jeden mandat przybył. Wyraził podziękowanie dla wszystkich mieszkańców
lewobrzeża za to, że jest ich więcej.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 985. Wynik głosowania: 18 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 836/18).
XIX. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018 - 2042
– DRUK NR 1014.
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1015 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawką do WPF.
Opinie:
KB – zał. nr 15, 19.
KGK,ISiG – zał. nr 16, 20.
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 17, 21.
KOSiT – zał. nr 18, 22.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1014 z autopoprawką. Wynik głosowania: 18 – 0 – 3. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 837/18).
Uchwała według druku nr 1015. Wynik głosowania: 18 – 0 – 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 838/18).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta
Torunia do opracowania propozycji zmian Statutu Gminy Miasta Toruń - DRUK NR
1019.
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt uchwały.
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p. K. Wojtasik – poprosił o 5 min. przerwy.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. B. Jóźwiak – zgłosił w imieniu klubu radnych PO kandydaturę radnego P. Gulewskiego na
przewodniczącego komisji.
p. D. Zając – zgłosiła w imieniu klubu radnych CzG kandydaturę radnego M. Czyżniewskiego
na członka komisji.
p. S. Kowalska – zgłosiła w imieniu klubu radnych CzM kandydaturę radnego M. Cichowicza
na członka komisji.
p. K. Wojtasik – zgłosił w imieniu klubu radnych PiS kandydaturę radnego W. Klabuna na
przewodniczącego komisji.
p. M. Jakubaszek – poprosił o 5 min. przerwy dla klubu radnych PiS.
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę.
Po przerwie.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że odbędzie się głosowanie na przewodniczącego komisji,
a każdy radny będzie mógł oddać tylko jedne głos na daną kandydaturę.
p. M. Frąckiewicz – oświadczył, że nie weźmie udziału w głosowaniu, w sprawie tak ważnej
dla miasta. Aż nie chce wierzyć się, że chodzi o dietę.
GŁOSOWANIE:
p. P. Gulewski – 6 głosów „za”,
p. W. Klabun – 5 głosów „za”.
p. P. Gulewski – wypowiedź poza mikrofonem.
p. W. Klabun – oświadczył, że nie chodzi o dietę, ale o pewne dżentelmeńskie ustalenia.
Wyraził ubolewanie, że koledzy z PO nie chcą dotrzymywać niepisanych umów.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1019. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 839/18).
XXII. Rozpatrzenie projektu stanowiska w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń
Marca 1968 roku – DRUK NR 1032
p. M. Czyżniewski – przedstawił projekt stanowiska.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. K. Wojtasik – podziękował w imieniu klubu radnych PiS za inicjatywę
wiceprzewodniczącemu Ł. Walkuszowi. Poinformował, że klub PiS ma też swój wkład,
ponieważ wiceprzewodniczący wyszedł z inicjatywą, natomiast klub PiS uargumentował to
i przedstawił apel.
p. M. Czyżniewski – podziękował radnemu K. Wojtasikowi, który jest w dużej mierze autorem
tekstu stanowiska.
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GŁOSOWANIE:
Stanowisko według druku nr 1032. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Stanowisko zostało
podjęte (stanowisko nr 4/18).
Oświadczenie
p. Ł. Walkusz – podziękował radnym za głosowanie oraz radnemu K. Wojtasikowi za
przygotowanie tekstu. To ważne, że oprócz codziennej działalności, radni pamiętają o tak
ważnych wydarzeniach jak Marzec 1968 r.
p. M. Frąckiewicz – przypomniał, że mówił, że „aż nie chce się wierzyć”, ale po złożonych
wyjaśnieniach przeprosił radnych za te słowa. Wyjaśnienia zostały złożone przez radnych i to
zamyka sprawę.
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lutego
2018r. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 1023
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 lutego
2018r. po uzupełnieniu na Dyrektora i Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Toruniu, Skarbnika Miasta Torunia, pracowników Biura Kontroli
Urzędu Miasta Torunia oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 1024
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia
2018r. po uzupełnieniu – DRUK NR 1025
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia
2018r. po uzupełnieniu – DRUK NR 1026
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego
2018r. na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu – DRUK NR 1031
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekty uchwał.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1023. Wynik głosowania: 16 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 840/18).
Uchwała według druku nr 1024. Wynik głosowania: 16 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 841/18).
Uchwała według druku nr 1025. Wynik głosowania: 16 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 842/18).
Uchwała według druku nr 1026. Wynik głosowania: 16 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 843/18).
Uchwała według druku nr 1031. Wynik głosowania: 16 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 844/18).
XXIX. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
Zapytania:
radny M. Jakubaszek – zapytał o planowane budowy parkingów Park & Ride:
1. Jakie będą koszty utrzymania obiektów w okresie ich eksploatacji?
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2. Ile kosztować będą bilety lub karnety umożliwiające parkowanie?
3. Czy przewidziane jest nieodpłatne korzystanie z parkingów?
4. Jaki podmiot będzie zarządzał obiektami?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
radny J. Gołębiewski – zapytał o racjonalizację kosztów utrzymania budynku na ul. Rybaki 57:
- kto jest zarządcą budynku przy ul. Rybaki 57, w którym do niedawna znajdowało się Centrum
Kształcenia Ustawicznego ?
- jacy byli najemcy budynku w ostatnich 2 latach ? Jakie kwoty wnosili najemcy za najem ?
- jakie są koszty utrzymania budynku, kiedy jest użytkowany (ogrzewany), a jakie, kiedy stoi
pusty ?
- dlaczego CKU nie skorzystało z oferty najmu, którą w październiku 2017 złożyła grupa
artystów, rzemieślników i organizacji pozarządowych, skoro samo nie wykorzystuje budynku?
Pytanie w sprawie stanu środowiska:
- jaki jest stan środowiska na terenach przy ul. Szosa Bydgoska po zakładach Polchem ?
- czy występuje tam skażenie gleby ? Proszę wskazać referencyjne dokumenty – raporty,
analizy etc. Jeżeli występuje skażenie, czy planowana jest rekultywacja ? Ile ona kosztowałaby
i ile musi trwać ?
- czy terenom sąsiednim lub wodom gruntowym nie zagraża ewentualne skażenie terenów po
Polchemie ?
Odpowiedź nie została udzielona na sesji przez prezydenta miasta.
Wnioski:
a) radny W. Klabun – 3 wnioski,
b) radny M. Jakubaszek – 3 wnioski,
c) radny M. Cichowicz – 3 wnioski,
d) radna B. Królikowska – Ziemkiewicz – 2 wnioski,
e) radna D. Zając – 3 wnioski,
f) radny J. Gołębiewski – 1 wniosek,
g) radny K. Wojtasik – 2 wnioski,
h) radny B. Jóźwiak – 4 wnioski,
i) radny M. Rzymyszkiewicz – 7 wniosków.
p. M. Zaleski – zapytał radców prawnych, czy prezydent ma kompetencje udzielać odpowiedzi
w sprawie prywatnych gruntów, które są w użytkowaniu od Skarbu Państwa, w tematyce
i zakresie, którymi miasto nie zajmuje się tj. skażenie chemiczne gruntów ?
XXX. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne:
Prezydent i przewodniczący rady złożyli życzenia Wielkanocne.
XXXI. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył 49. sesję Rady Miasta Torunia.
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Protokół sporządził
/-/ Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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