Protokół z 9. sesji VIII kadencji
Rady Miasta Torunia
z 25 lipca 2019 roku
9. sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 25 lipca 2019 roku w sali obrad Rady Miasta
Torunia, sala nr 33 Urzędu Miasta.
I.

Otwarcie sesji.

p. M. Czyżniewski – otworzył 9. sesję Rady Miasta Torunia. Powitał p. A. Myrchę posła na
Sejm RP, prezydenta z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika, dyrektorów wydziałów,
radnych, a także gości wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Poinformował, że swoją
nieobecność na sesji zgłosił radny J. Hartwich.
II.

Przyjęcie protokołu z 8. sesji.

Protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że Prezydent Miasta Torunia przekazał Radzie Miasta
sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.
Dokument ten Radni otrzymali drogą elektroniczną.
Podziękował Stowarzyszeniu Zielony Toruń za przekazanie Radnym Miasta Torunia
sadzonek drzew.
Ponadto, zwrócił się z prośbą do Radnych o wpisywanie się do harmonogramu dyżurów
radnych zaplanowanego do końca października 2019 roku.
Następnie podkreślił, że dzisiejsza sesja jest ostatnią podczas której pomaga i wspiera
nas Pani Maria Jarosz pracownik Biura Rady. Pani Inspektor w najbliższą środę, 31 lipca
niestety postanowiła przejść na emeryturę. Podziękował pani Marii za nieocenioną, wytrwałą,
wieloletnią i wzorową opiekę nad Radnymi Miasta Torunia.
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:
- 16 lipca br. obchodzono uroczystość z okazji Święta Policji, podczas której wręczył nagrody
pięciu funkcjonariuszom, zaś kilkudziesięciu funkcjonariuszy otrzymało awanse. Dodał, że
zdarzenia, które później miały miejsce nie miały nic wspólnego ze Świętem Policji.
- Międzynarodowy Festiwal „Muzyka i Architektura” rozpoczął się 28 czerwca br. i potrwa
do 7 września br.
- 29 czerwca br. koncert dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta w Centrum Targowym
„Park”;
- tratwa-pielgrzym ciekawe wydarzenie promujące szlaki żeglowne w naszym kraju,
w związku z Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej, dotarła do Torunia 3 lipca br.;
- 14 lipca br. wakacyjna trasa „Dwójki” - „Lato, muzyk, zabawa” na Motoarenie, udział
wzięło około 16 tysięcy osób;
- 16. edycja festiwalu Song of Songs 19-20 lipca br.;
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej;
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28 czerwca br. radny J. Ząbik odsłonił swoją pamiątkową tablicę przed stadionem
żużlowym;
- 3-4 lipca br. Turniej Międzynarodowej Ligi Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych;
- 20 lipca br. rajd rowerowy szlakiem toruńskiego sportu;
- 20 lipca br. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na Żużlu w klasie 125 cm;
- trwa rozpoczęty 19 lipca br. obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia;
- 23 lipca br. debata zorganizowana przez panią minister Iwonę Michałek o wychowaniu, przy
toruńskim okrągłym stole w Dworze Artusa;
Wyróżnienia:
- Jordanki znalazły się w zestawieniu wyjątkowych sal konferencyjnych serwisu Archdale;
Inwestycje:
- kończy się budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Rolniczej, jednak opóźnienie jest
niestety wyraźne i liczymy, że latem definitywnie zostanie zakończona;
- Mini Koperniki jest także na etapie finalnym;
- w połowie budowy basen rehabilitacyjny przy Zespole Szkół nr 26;
- rozbudowy żłobków miejskich oraz dobrze rozpoczęta budowa nowego żłobka miejskiego
przy ul. Andersa;
- 60% realizacja zadania Muzeum Twierdzy Toruń;
- zaawansowana rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego;
- zaawansowana rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich;
- projekty z zieleni miejskiej zaawansowane w różnym stopniu;
- ul. Włocławska- zaawansowana budowa;
- remont ul. Żółkiewskiego prace intensywnie awansowane, aby zdążyć przed jesiennym
sezonem handlowym.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach:
- przez całe lato, w ramach kampanii Lato w Toruniu bez nudy, odbywają się imprezy
organizowane z myślą o dzieciach spędzających wakacje w mieście;
- w lipcu i sierpniu w Toruniu odbywać się będą liczne wydarzenia kulturalne, w tym m.in.
koncerty w ramach trwającego 23. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka
i Architektura. Koncert finałowy festiwalu odbędzie się 7 września w Centrum
Kulturalno-Kongresowym „Jordanki”. Do 7 września potrwają również spektakle
i pokazy w ramach V edycji toruńskiego Festiwalu Teatrów Ulicznych;
- dziś natomiast o godz. 18.00 zainaugurowany zostanie Międzynarodowy Festiwal
Improwizacji Teatralnej w Dworze Artusa
w najbliższą sobotę 27 lipca br. o godz. 9.00 spod hali sportowo-widowiskowej przy
ul. Bema wystartuje rywalizacja w biegach przełajowych w ramach XVIII Toruńskiego
Top-Cross Maratonu.
Tego samego dnia o godz. 18:00 na Motoarenie rozegrana zostanie II runda tegorocznego
Tauron Speedway Euro Championship. Start zawodów poprzedzi o godz. 17.15 uroczyste
odsłonięcie tablicy poświęconej Perowi Jonssonowi w Toruńskiej Alei Sportu Żużlowego;
w środę 31 lipca br. uruchomiony zostanie miejski system wypożyczania rowerów
TORVELO – „Rower Miasta Torunia”. Docelowo na terenie całego miasta funkcjonować
będzie 51 stacji wypożyczania rowerów, a do dyspozycji użytkowników operator
przygotował ponad 500 jednośladów.
- w czwartek 1 sierpnia br. przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej
okazji o godz. 17.00 na Placu Rapackiego odbędzie się uroczystość wojskowa połączona
ze złożeniem kwiatów pod pomnikiem Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej.
- w piątek 2 sierpnia br. o godz. 17.00 na toruńskim lotnisku odbędzie się uroczyste otwarcie
11. Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej;
- 4 sierpnia br. w niedzielę rusza 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę;
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- 10 sierpnia br. o godz. 22.00 spod Centrum Handlowego Atrium Copernicus wystartują
biegi w ramach tegorocznej Nocnej Dychy Kopernikańskiej. Tydzień później, 17 sierpnia
br. o godz. 22.00 spod Przystani Toruń wystartuje II edycja Toruńskich Biegów Wolności;
- 11 sierpnia br. scena na Wiśle na Bulwarze Filadelfijskim będzie miejscem tegorocznego
koncertu Toruńskie Gwiazdy. Rozpoczęcie koncertu o godz. 18.00. Głosy na swoich
ulubionych artystów będzie można oddawać do niedzieli 28 lipca za pośrednictwem
strony internetowej Radia Gra;
- 12 sierpnia br. o godz. 13.30 na osiedlu Bielawy-Grębocin, odbędzie się uroczyste
odsłonięcie nazwy ronda Bohaterów Zadwórza 1920 roku. Rondo otrzymało nazwę na
mocy uchwały Rady Miasta w październiku 2018 r.;
- w dniach 14 i 15 sierpnia br. odbywać się będzie w Toruniu Festiwal Wisły. Już po raz
trzeci na Bulwarze Filadelfijskim będzie można podziwiać kilkadziesiąt statków i łodzi
biorących udział w największym w Polsce zlocie tradycyjnych jednostek rzecznych.
Ponadto
w tegorocznym programie festiwalu znalazły się m.in. regaty żeglarskie, przegląd
piosenki żeglarskiej i bezpłatne rejsy dla publiczności. Festiwal zwieńczy widowisko
światło-woda-dźwięk, które będzie można podziwiać 15 sierpnia o godz. 20.30 na
Bulwarze Filadelfijskim;
- w czwartek 15 sierpnia br. obchodzone jest w Kościele Katolickim święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu przypada także Święto Wojska Polskiego. Z tej
okazji o godz. 12.00 w Kościele Garnizonowym odprawiona zostanie msza święta. Po
mszy żołnierze toruńskiego garnizonu przemaszerują ulicami starego miasta pod pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uroczystość wojskowa;
- 16 sierpnia br. o godz. 13.00 koncertem pod pomnikiem Kopernika zainaugurowany
zostanie 19. Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej „Harmonica Bridge”. Festiwal
potrwa do niedzieli 18 sierpnia.
- 20 sierpnia br. rozpocznie się 11. edycja Bella Skyway. Festiwal, przyciągający mnóstwo
oglądających. Wiele atrakcji przygotowanych na krańcach Starego Miasta. Festiwal
potrwa do niedzieli 25 sierpnia.
- 29 sierpnia br. o godz. 11.00 w Komendzie Straży Miejskiej odbędą się uroczystości
z okazji przypadającego w tym dniu Święta Straży Gminnej.
- od 29 sierpnia br. w ramach tegorocznej edycji Plaży Gotyku na Rynku Nowomiejskim
odbędzie się turniej Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej. Zawody potrwają do
niedzieli 1 września.
- 31 sierpnia br. o godz. 10.00 na stadionie miejskim przy ul. Bema wystartuje rywalizacja
sportowa w ramach zawodów lekkoatletycznych 41. Memoriału im. Grzegorza
Duneckiego;
- 1 września br. przypada 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, program jest jeszcze
doprecyzowywany;
- 2 września br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Paderewskiego na
Podgórzu odbędzie się miejska inauguracja roku szkolnego 2019/2020;
- 7 września br. o godz. 11.00 rozpocznie się XI Piknik – Dziękczynienie w Rodzinie.
Tego samego dnia o godz. 12.00 na Błoniach Nadwiślańskich wystartuje VIII edycja
Marszu NEUCA dla Zdrowia.
Informacje kadrowe:
- w związku z podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę dyrektorek żłobków miejskich,
w wyniku procedury konkursowej zostały obsadzone stanowiska dyrektora żłobka miejskiego
nr 1 i to stanowisko od 29 lipca br. obejmuje pani Marzena Zajączkowska. Spełnia ona
wszystkie wymogi formalne. Natomiast 30 lipca br. dyrektorem żłobka miejskiego nr 3
zostanie pani Izabela Lewandrowska. Również posiada właściwe przygotowanie,
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kompetentne do wykonywania zadań. Dodał, że będzie jeszcze jeden konkurs, w żłobku
miejskim nr 2, ponieważ dyrektor również odchodzi na emeryturę, a decyzję taką podjęła na
przełomie roku. Ponadto od 18 sierpnia br. szefową Państwowej Inspekcji Sanitarnej na
stanowisku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została pani Ewa NowakWąsicka. Wzięła udział w konkursie, który wygrała.
Następnie poinformował, że za pośrednictwem lokalnej prasy został wezwany przez
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej do przedstawienia sytuacji, jeśli chodzi o rekrutację do
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Toruniu. Z uwagi na to, że to wezwanie
zostało wystosowane dwa tygodnie temu, więc informacje o naborze zostały zamieszczone
już na stronie Urzędu Miasta, jak i przetworzone w różny sposób przez media. W związku
z tym, radni pewnie tę wiedzę już posiadają. Następnie powiedział, że pierwszy etap
rekrutacji został ogłoszony 12 lipca br. i wówczas okazało się, że 767 uczniów nie znalazłoby
w swym pierwszym wyborze miejsc w toruńskich szkołach. Następnie do 16 lipca br. był
termin decyzji ostatecznej co do wyboru szkoły. 476 zrezygnowało ze swojego pierwszego
naboru, co oznaczało, że zwalniają się kolejne 476 miejsc. W tym samym terminie, a więc
16 lipca br. mógł podjąć decyzję, w uzgodnieniu z dyrektorami kilku toruńskich szkół
o utworzeniu 300 dodatkowych miejsc w 10 oddziałach. Okazuje się, że w II etapie rekrutacji
ilość miejsc wolnych jest większa o 118, niż tych którzy w I etapie tych miejsc nie uzyskali,
jako pierwszego wyboru. Nadmienił, że ze strony gminy zainteresowanie wzbudził powód,
dlaczego tak duża grupa, bo 8-9% nie potwierdziła pierwszego wyboru. Żadna z tych osób nie
składała takiej informacji, stąd nie znane są powody. Natomiast warto zwrócić uwagę na
jeden element, a mianowicie istotnie większe zainteresowanie toruńskimi szkołami uczniów
spoza Torunia. Typowy rok szkolny do tej pory to ok. 40% uczniów spoza Torunia, a w tym
roku 51%. Oznacza to, że uczniowie spoza Torunia ruszyli szturmem na toruńskie szkoły.
I zapewne z tego wywodziły się te rezygnacje ze szkoły pierwszego wyboru. Podkreślił, że
najczęściej rezygnowano z miejsc pierwszego wyboru. Od 16 do 22 lipca br. trwała rekrutacja
w naborze uzupełniającym. Metoda była taka sama, a więc wniosek można było złożyć do
trzech szkół. Obecnie trwa weryfikacja i 12 sierpnia br. zostanie opublikowana lista osób
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wówczas wszystko się wyjaśni.
Dodał, że uzgodniono z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, że
zajęcia nie będą trwały dłużej, niż do godz. 16.00. Drugie uzgodnienie jest takie, że nie będzie
zajęć w soboty, niedziele i święta.
Nadmienił, że drugą informacją, która budziła zainteresowanie, to kwestia
przebudowy al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego. Jest to
projekt unijny, którego całkowity koszt wynosi 72 mln zł, a dofinansowanie unijne prawie
37 mln zł. Dla tej inwestycji uzyskano do tej pory decyzję środowiskową, jest także decyzja
na realizację inwestycji drogowej dla dwóch fragmentów, które są w budowie, a więc części
ul. Chopina i odcinka ul. Wały gen. Sikorskiego. W tej chwili trwa procedura w Urzędzie
Wojewódzkim dla decyzji ZRiD o przebudowie al. św. Jana Pawła II, ponieważ jest to droga
krajowa. Dodał, że tam, gdzie są decyzje ZRiD i decyzja środowiskowa decyzje o usunięciu
drzew są ostateczne i zakończone w procedurze i jest to 18 drzew na ul. Wały gen.
Sikorskiego i Chopina. Stwierdził, że co do ulicy Chopina jest decyzja także Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, który podniósł zły stan drzew i wręcz wskazał na niezbędność ich
wycinki. Analizy dotyczące tego, ile drzew będzie usuniętych w alei św. Jana Pawła II do
dzisiaj doprowadziły do takiego stanu, że wiadomo o 52 drzewach. Podkreślił, że zlecił
kolejną ekspertyzę wszystkich drzew i jest ona już zakończona. Prof. Marek Kosmala wraz
zespołem z Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego przekazał już te materiały i będzie nad
nimi trwała praca. Powiedział, że dostał też wezwanie, aby podjąć dyskusję z organizatorami
protestów przeciwko wycince drzew i odpowiedział na nie pozytywnie, a termin spotkania
jest ustalany. Ponadto organizatorzy protestów poinformowali, że zamierzają zaangażować
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w tę debatę marszałka województwa.
Przyjęcie porządku obrad.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że do porządku obrad wprowadza się po pkt. XXXI dwa
projekty uchwał wg druków nr 238 i 215.
p. Z. Rasielewski – w imieniu Prezydenta Miasta wycofał projekt uchwały wg druku nr 203
GŁOSOWANIE: Przyjęcie porządku obrad. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Porządek
obrad został przyjęty.
V.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Głogowska,
Obrowska, Czernikowska, Kikolska - DRUK NR 217 – I i II CZYTANIE.

p. M. Krużewski – przedstawił projekt uchwały.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 217. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 157/19).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku z dnia 7 listopada 2018 roku
o zmianę nazwy ronda - DRUK NR 218.
p. M. Krużewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 218. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 158/19).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazwania placu imieniem prof. Jana
Czochralskiego - DRUK NR 233.
p. M. Krużewski – przedstawił projekt uchwały.
Pytań nie było.
Dyskusja:
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p. M. Krużewski – powiedział, że prof. Czochralski jest postacią tragiczną,
a jednocześnie najbardziej znanym naukowcem na świecie, tylko nie w Polsce. Tak, jak
powiedział to Przewodniczący Rady Miasta Torunia, jest to osoba cytowana w periodykach
naukowych. Nie byłoby możliwe mówienie przez mikrofon, ani wyszukiwanie w Internecie
różnych informacji, pracy na komputerach, rozmowy przez smartfony, gdyby nie postać Jana
Czochralskiego, który wynalazł do dzisiaj stosowaną metodę tworzenia monokryształów
krzemu, które stoją za budową układów scalonych. Uważa, że prof. J. Czochralski w mieście
nauki, jakim jest Toruń również powinien znaleźć uznanie, być może trochę większe, niż
tylko nazwa placu, który jest po części parkingiem. Dlatego też apeluje do prezydenta,
radnych, do dyrekcji Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, aby rozpatrzyć sprawę nadania
imienia Centrum Nowoczesności im. prof. J. Czochralskiego. Uważa, że wtedy w pełni
godnie uhonorowanoby tak wybitną postać.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 233. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 159/19).
IX.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat
dodatkowych – DRUK NR 194 – I i II CZYTANIE.

p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 2.
I czytanie:
Pytania:
p. P. Lenkiewicz – zapytał, czy gmina posiada informacje na temat ściągalności tych
zobowiązań, które powstają w momencie, kiedy pasażer jedzie bez biletu? Ponadto zapytał,
czy nie ma obawy, że w przypadku podniesienia opłaty dodatkowej ta ściągalność zmaleje?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że system ściągalności jest dość rygorystyczny, ponieważ
są dwa terminy i dwie stawki opłat. W okresie pół roku od momentu wystawienia wezwania
do dokonania opłaty dodatkowej, notuje się około 50% wpłacalność wystawionych opłat.
Dodał, że po tym okresie firma kontrolująca bilety jest również zobowiązana do wykupienia
od gminy tych należności i dalszej windykacji, już w ramach dalszych działań. Powiedział, że
ten dochód jest wówczas dochodem firmy.
p. S. Kruszkowski –
komunikacji miejskiej?

zapytał, ile kosztuje przewóz w mieście rowerów w środkach

p. M. Kowallek – wyjaśnił, że w Toruniu nie płaci się za przewóz roweru w środkach
komunikacji miejskiej.
p. S. Kruszkowski – zapytał, czy nie warto byłoby pochylić się nad tym, m.in. z uwagi na
problem z wejściem z wózkiem dziecięcym do tramwaju, autobusu ponieważ rowery zajmują
miejsce. Może warto zastanowić się nad nałożeniem na przewóz roweru opłaty?
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p. M. Kowallek – sądzi, że jest to kwestia szerszej dyskusji miejskiej. Rowery od początku
nie były za darmo przewożone w komunikacji miejskiej. Zauważył, że jest to od jakiegoś
czasu problem. Uważa, że wymaga to dyskusji społecznej na ten temat.
p. M. Krużewski – zapytał, czy jest w Toruniu jakaś osoba, która zna wszystkie te zawiłości
ulgowo-biletowe i jest w stanie powiedzieć komukolwiek, czy dana osoba ma prawo do
korzystania z przejazdów ulgowych i na jakich warunkach?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że jest taka osoba i może ją przedstawić. Podkreślił, że
wszyscy kontrolerzy zdają egzamin i są skrupulatnie egzaminowani z przepisów, o które
radny pyta. Kontrolerzy również potrafią udzielić odpowiedzi zainteresowanym dotyczącej
warunków korzystania z komunikacji miejskiej.
Dyskusja:
p. Ł. Walkusz – podziękował wnioskodawcy za wprowadzenie uprawnienia do korzystania
z biletów okresowych imiennych dla rencistów.
II czytanie:
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – powiedział, że od dawna lansuje tezę, że w pewnym momencie trzeba
będzie przeanalizować cały system działania komunikacji publicznej, sposobów opłat za nią,
priorytetów. Dodał, że są już nowoczesne rozwiązania w innych miastach na temat taryf
i sposobu opłaty za przejazd. Powiedział, że Klub Radnych KO jest w przededniu negocjacji
z Prezydentem porozumienia programowego i myśli, że będzie to jednym z kluczowych
działań związanych z określeniem przyszłości, strategii i toruńskiego systemu transportu
publicznego. Liczy również na to, że na którejś sesji dyrektor M. Kowallek przedstawi projekt
uchwały, mówiący o tym, że bilet będzie kosztował 1 zł.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 194. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 160/19).

X.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego
transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga
rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki” DRUK NR 205.

p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
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KGK – zał. nr 3.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 205. Wynik głosowania: 21 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 161/19).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasta Toruń położonej w Toruniu przy ul. Henryka Strobanda
4-6 i ul. Konrada Grasera 2 – DRUK NR 228.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 4.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 228. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 162/19).
XII.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
położonej w Toruniu przy ul. Poznańskiej 26, stanowiącej własność Gminy
Miasta Toruń – DRUK NR 210.

p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 5.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 210. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 163/19).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń
wchodzących w skład nieruchomości budynkowej położonej w Toruniu przy
ul. Królowej Jadwigi 26/ Strumykowej 2 – DRUK NR 234.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 6.
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Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 234. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 164/19).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy
ul. Równinnej 33-41 i ul. Kociewskiej 34 – DRUK NR 227.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 7.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 227. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 165/19).
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, położonych w Toruniu przy ul. gen.
Władysława Andersa 18, 20 / Okólnej 103 – DRUK NR 235.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 8.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 235. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 167/19).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Toruń położonych w Toruniu przy ul. Jana
Rybińskiego 5, ul. Łukasza Watzenrodego 33, 32-34 i ul. Jana Heweliusza 4-6 – DRUK
NR 211.
p. W. Krawiec – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 9.
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Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, jaki jest koszt 1m2 zabudowy mieszkaniowej?
p. W. Krawiec – odpowiedział, że 1 m2 zabudowy mieszkaniowej jako ceny wywoławczej
wynosi 402 zł.
p. M. Krużewski – zapytał, jaka jest cena za zabudowę usługową?
p. W. Krawiec – powiedział, że są to ceny niższe i wynoszą około 100 zł za 1 m2.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 211. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 168/19).
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze
Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 195 – II CZYTANIE.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOiS – zał. nr 10.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 195. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 168/19).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych – DRUK NR 203 – I i
II CZYTANIE – wycofany.
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń – DRUK NR 222 – I i II CZYTANIE.
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p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KOiS – zał. nr 11.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytania:
p. J. Wierniewski – zapytał, czy będzie zwiększona subwencja dla gmin, w związku ze
zwiększonym dodatkiem dla nauczycieli za wychowawstwo, czy tylko środki gminne będą na
ten cel przeznaczone?
p. A. Łukaszewska – powiedziała, że subwencja jest rocznie oczywiście naliczana wyższa,
ale w tej chwili pokazując te środki pokazujemy budżet gminy.
p. M. Flisykowska-Kacprowicz – wyjaśniła, że w uzasadnieniu do zmiany w Karcie
Nauczyciela była mowa o większej subwencji, ale podkreślone też zostało, że bogatsze
samorządy mają znaleźć środki finansowe z własnych budżetów.
p. M. Skerska-Roman – zapytała, w jaki sposób dyrektor będzie wyliczał pulę dostępną dla
danej szkoły dodatku motywacyjnego dla nauczycieli?
p. A. Łukaszewska – odpowiedziała, że w kwestii dodatków motywacyjnych obecnie
proponuje się zwiększenie środków na etat. Dodatek motywacyjny może być przyznany, ale
nie musi. Mowa tu o 200 zł na osobę.
Dyskusja:
p. M. Skerska-Roman – podziękowała za te zmiany na korzyść nauczycieli, na które czekali
od 2009 r. Dodała, że będą prosić o kolejne zmiany.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 222. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 169/19).
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu połaci dachowej na nieruchomości przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu,
będącej w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 9 w Toruniu – DRUK NR 159.
p. A. Łukaszewska – przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Opinie:
KOiS – zał. nr 12.
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Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 159. Wynik głosowania: 21 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 170/19).
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę w obradach do godziny 12.05.
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego
Nr 1 Toruniu – DRUK NR 189.
XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego
Nr 2 Toruniu – DRUK NR 190.
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego
Nr 3 Toruniu – DRUK NR 191.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KZiR – zał. nr 13, 14 i 15.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 189. Wynik głosowania: 19 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 171/19).
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 190. Wynik głosowania: 19 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 172/19).
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 191. Wynik głosowania: 19 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 173/19).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Toruńskiego Centrum
Świadczeń Rodzinie w Toruniu – DRUK NR 225.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 16.
Pytań i dyskusji nie było.

12

GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 225. Wynik głosowania: 20 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 174/19).
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – DRUK NR 226 – I i
II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 17.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 226. Wynik głosowania: 21 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 175/19).
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej
działającej przy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu – DRUK NR
230.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 18.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 230. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 176/19).
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki zdrowotnej dla
miasta Torunia na lata 2019-2025” – DRUK NR 214.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
p. J. Dębczyński – prezes firmy przygotowującej raport przedstawił go szczegółowo.
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KZiR – zał. nr 19.
Pytania:
p. K. Żejmo-Wysocka – zapytała, kto z radnych był zaproszony do zespołu roboczego?
Ponadto zapytała, dlaczego radni nie otrzymali diagnozy na podstawie której był
opracowywany omawiany Program, a tylko samą Politykę?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że w składzie zespołu z ramienia Rady Miasta był
wskazany radny Karol M. Wojtasik, który pracował w zespole do końca. Natomiast, jeśli
chodzi o diagnozę, radni ją otrzymają drogą elektroniczną.
p. M. Krużewski – zapytał, czy dokument został przesłany do wszystkich interesariuszy
systemu opieki zdrowotnej, poczynając od NFZ do urzędu marszałkowskiego będącego
właścicielem dwóch największych szpitali w Toruniu, poprzez szpitale prywatne i prywatne
jednostki ochrony zdrowia celem zaopiniowania?
p. I. Miłoszewska – wyjaśniła, że praca nad tym dokumentem trwała dosyć długo i na
każdym etapie prac byli zapraszani przedstawiciele różnych podmiotów do pracy przy tym
dokumencie, m.in. osoby reprezentujące niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz
Wojewódzki Szpital Zespolony. Oprócz tego, o czym wspominał przedmówca, były
rozprowadzane ankiety i była możliwość wypowiedzenia się na temat dokumentu
i propozycji, oprócz tego dokumenty były wysyłane do jednostek. Odbyło się otwarte
spotkanie, w którym uczestniczyli też przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej z Torunia.
Ponadto, zostały przeprowadzone konsultacje społeczne od 6 kwietnia do 24 maja br.
organizowane przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.
p. K. Żejmo-Wysocka – zapytała, a kto w tej kadencji reprezentował Radę Miasta Torunia
w tym zespole?
p. I. Miłoszewska – powiedziała, że prace nad dokumentem zakończyły się w 2018 r.,
a w 2019 r. odbywały się konsultacje społeczne.
p. M. Krużewski – zapytał o odpowiedzi do ankiety na pytanie 14 i 15, których brak?
W związku z czym zapytał, czy te wypowiedzi nie znalazły się, bądź biorący udział
w ankiecie na te pytania nie odpowiedzieli?
p. J. Dębczyński – odpowiedział, że wymaga to sprawdzenia i jeśli nie ma tych odpowiedzi,
to zapewne jest to jakiś błąd techniczny. Podziękował za informacje, które niezwłocznie
zostaną sprawdzone i skorygowane.
p. M. Krużewski – zapytał, czy dokument jako uchwała Rady Miasta będzie opublikowany
z logo firmy Respublica?
p. J. Dębczyński – odpowiedział, że tego logo nie będzie w uchwale Rady Miasta Torunia.
p. M. Krużewski – zapytał, czy jest jakiś zapis w umowie z firmą Respublica, że jest ona
odpowiedzialna za realizację tej Polityki?
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p. I. Miłoszewska – powiedziała, że w dokumencie, który zostanie przyjęty przez Radę
Miasta nie będzie logo firmy. Dodała, że firma, która przygotowywała i realizowała ten
Program była wybrana w trybie naboru ofert, gmina nie ma obowiązku zamieszczania logo
firmy i takiego zamiaru też nie było.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – powiedział, że zdrowie jest najważniejsze i każdy zdaje sobie sprawę
z tego znaczenia. Dzisiejszy dokument określa pewną politykę miejską i można go oceniać
różnie. Trzeba sobie uzmysłowić rolę gminy w tworzeniu całej polityki w mieście, a jak
zostało tu powiedziane miasto posiada 3, czy 4 jednostki, które mają zasadniczy wpływ na
poziom zdrowotności. Istnieją też duże ośrodki wojewódzkie oraz lecznice prywatne. Trudno
mu się zgodzić z tą tezą, którą przedstawiał prezes, że miasto ma ograniczone możliwości
w zakresie medycyny naprawczej. Samorząd gminny jest właścicielem tych jednostek i ma
wpływ na zatrudnienie w nich, a także stanowienie standardów sprzętu medycznego. Jego
zdaniem ten wpływ jest bardzo duży. Zastanawia się, czy głos gminy będzie znaczący
w procedowaniu ujednoliconych standardów medycznych w Toruniu, ma tu również na myśli
nie tylko twarde standardy, ale również profilaktykę.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 214. Wynik głosowania: 19 – 0 - 3. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 177/19).
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na
realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. – DRUK NR 232.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 20.
Pytania:
p. P. Lenkiewicz – zapytał, czy gmina dysponuje jakimiś wskaźnikami, jaki procent
mieszkańców Torunia z niepełnosprawnością, podjęła działalność gospodarczą
w ubiegłym roku?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że przygotuje taką informację i ją przekaże.
Dyskusja:
p. K. Żejmo-Wysocka – powiedziała, że jest to pozytywny projekt uchwały, ponieważ widać
aktywność mieszkańców, a środki finansowe zostaną wykorzystane i nie będzie zwrotu do
PFRON-u do Warszawy.
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 232. Wynik głosowania: 21 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 178/19).
XXIX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019 –
DRUK NR 223.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 21.
Pytania:
p. M.Skerska-Roman – zapytała, czy ta zmiana wynika z tego, że dyrektorzy, czy
kierownicy jednostek zwrócili się z prośbą o dodatkowe zatrudnienia dla tych osób?
p. J. Bochenek – odpowiedział, że nie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wystąpił do
Ministerstwa o dodatkowe środki w ramach programu rządowego, złożył wniosek aplikacyjny
i z tego tytułu pozyskano dodatkowe środki finansowe do budżetu miasta. Dzięki temu
można większej liczbie osób bezrobotnych udzielić takiego wsparcia.
Dyskusja:
p. K. Żejmo-Wysocka – powiedziała, że są gminy, gdzie te plany prac społecznieużytecznych nie wychodzą. Cieszy ją, że w Toruniu jest to zwiększenie środków na
omawiany cel. Podkreśliła, że jest to dobra forma aktywizowania ludzi, którzy wypadli
z rynku pracy.
p. J. Bochenek – dodał, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie co roku stara się o takie
dodatkowe środki finansowe i co roku przychodzi z takim projektem uchwały, prosząc
o zwiększenie planu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 223. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 179/19).
XXX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gminy Miasta
Toruń na rzecz wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata
2019-2021 – DRUK NR 224.
p. J. Bochenek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 22.
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Pytania:
p. P. Lenkiewicz – zapytał, czy wsparcie psychologiczne dla rodzin pieczy zastępczej jest
z automatu i każda rodzina ma przydzielonego psychologa, czy też odbywa się to na wniosek
danej rodziny?
p. J. Bochenek – odpowiedział, że pomoc psychologiczna odbywa się na wniosek. Podkreślił,
że z automatu nie można udzielać każdemu takiej pomocy, ponieważ jest to bardzo intymna
sfera funkcjonowania rodziny. Dodał, że nim zawodowa rodzina zastępcza zostanie
utworzona przechodzi ona kwalifikacje i w trakcie tego jest poddana także badaniu
psychologicznemu i sporządzona jest opinia psychologiczna, co do tego, czy posiada
predyspozycje do wypełniania tej roli. Powiedział, że oprócz psychologów zatrudnianych
w ramach budżetu gminy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje szereg projektów,
w których jest przewidziane wsparcie psychologiczne, terapeutyczne dla rodzin naturalnych,
jak w pieczy zastępczej.
p. P. Lenkiewicz – zapytał, czy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dysponuje taką liczbą
psychologów, która pozwala na natychmiastowe wsparcie?
p. J. Bochenek – wyjaśnił, że z psychologami w Toruniu generalnie jest problem, ponieważ
jest to bardzo droga usługa. Natomiast, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje
te dodatkowe projekty, pozyskuje środki z zewnątrz, aby móc na bieżąco zaspokajać potrzeby
czy rodzin w pieczy zastępczej, czy też rodzin naturalnych, aby nie pojawił się problem
kolejki do psychologa. Podkreślił, że takiej sytuacji nie ma.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 224. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 180/19).
XXXI. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata
2019-2047 – DRUK NR 220,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 221
– I i II CZYTANIE.
p. M. Flisykowska-Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał wraz z autopoprawkami.
Opinie:
KB – zał. nr 23 i 24.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. P. Lenkiewicz – wyraził uznanie dla toruńskich instytucji kultury, które efektywnie
pozyskują środki zewnętrzne. Podkreślił w sposób szczególny działania Dworu Artusa, który
wcześniej miał problemy z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje.
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II czytanie do projektu uchwały wg druku nr 221.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 220. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 181/19).
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 221. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 182/19).
XXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 lipca
2019r. o uznanie roku 2023 „Rokiem zabytkowych, drewnianych stropów Torunia” –
DRUK NR 238.
p. M. Jakubaszek – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 238. Wynik głosowania: 20 – 0 - 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 183/19).
XXXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja
2019 r. na Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 18 w Toruniu – DRUK NR 215.
p. M. Jakubaszek – przedstawił projekt uchwały, dodając zmianę w uzasadnieniu
o brzmieniu:” zmiana stanowi jedną z”.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 215. Wynik głosowania: 19 – 0 - 2. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 184/19).

XXXIV. Wnioski radnych.
- radna K. Żejmo-Wysocka – złożyła 2 wnioski;
- radny P. Gulewski – złożył 2 wnioski;
- radny P. Lenkiewicz - 7 wniosków, 1 interpelacje i 1 zapytanie;
- radna M. Skerska-Roman złożyła 2 wnioski i 1 zapytanie;
- radny Ł. Walkusz złożył 2 wnioski;
- radny B. Szymanski złożył 5 wniosków i 7 zapytań;
- radny D. Mądrzejewski złożył 3 wnioski i 1 zapytanie;
- radny M. Krużewski – złożył 1 wniosek, 1 zapytanie.
- radny W. Klabun - złożył 7 wniosków.
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XXXV. Informacje:
 Przewodniczącego,
Brak.
 Prezydenta,
Brak.
 Inne.
Brak.
XXXVI. Zakończenie Sesji.
p. M. Czyżniewski – zamknął 9. sesję Rady Miasta Torunia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
(-) Marcin Czyżniewski

Protokół sporządziła:
Joanna Szewczyk
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