Protokół z 13. sesji VIII kadencji
Rady Miasta Torunia
z 19 grudnia 2019 roku
13. sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 19 grudnia 2019 roku w sali obrad Rady
Miasta Torunia, sala nr 33 Urzędu Miasta.
I.

Otwarcie sesji.

p. M. Czyżniewski – otworzył 13. sesję Rady Miasta Torunia.
p. M. Czyżniewski – powitał prezydenta z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika,
dyrektorów wydziałów, radnych, a także gości wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
II.

Przyjęcie protokołu z 12. sesji.

Protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pan Piotr Całbecki zaprosił Radnych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się dziś, 19
grudnia o godzinie 12.00 w Dworze Artusa. W związku z zaproszeniem przerwa w sesji
zaplanowana została od godziny 12.00 do 14.00.
Przypomniał Radnym, że kolejna robocza - 14. sesja Rady Miasta Torunia zaplanowana
jest 16 stycznia 2020r. o godzinie 10.00 w tej sali, natomiast o godzinie 16.00 w Sali
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego rozpocznie się uroczysta - 15. sesja Rady
inaugurująca obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski.
Nadmienił, że do Biura Rady Miasta wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej Toruń
Centrum – Zachód do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na uchwałę
Nr 640/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za
nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania w mieście Toruniu.
Następnie zwrócił się z prośbą do Radnych o wpisywanie się do harmonogramu
dyżurów radnych na I kwartał 2020 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:
- 29 listopada br. w Toruniu odbyło się Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. W
uroczystościach: apelu przy pomniku Artylerii Polskiej, Mszy św. w Kościele Garnizonowym
oraz uroczystości głównej na poligonie toruńskim, wzięli udział przedstawiciele władz
Miasta. 29 listopada br. uczciliśmy rocznicę śmierci (1 grudnia 1994 r.) Wandy Szuman.
Z tej okazji, kwiaty na grobie Honorowej Obywatelki Torunia na cmentarzu św. Jerzego,
złożyli przedstawiciele władz Miasta.
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- 3 grudnia br. obchodziliśmy Święto Barbórki - Barbórka Polskiej Spółki Gazownictwa,
połączona z jubileuszem 160-lecia gazownictwa w Toruniu, zorganizowana w Auli UMK.
- w nocy 12/13 grudnia br. upamiętniliśmy 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Z tej
okazji, kwiaty pod tablicą pamiątkową na Kościele św. Ducha, złożyli przedstawiciele władz
Miasta.
Jubileusze:
- 30 listopada br. 20-lecie działalności świętował toruński chór Astrolabium;
- 7 grudnia br. Radio Maryja w Toruniu obchodziło 28 rocznicę działalności;
- 12 grudnia br. jubileusz 60-lecia świętowało Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
W okolicznościowym spotkaniu, w siedzibie Muzeum, wzięli udział przedstawiciele władz
Miasta. Placówka uhonorowana została Medalem THORUNIUM.;
- 14 grudnia br. 25-lecie działalności obchodził Międzyszkolny Klub Sportowy „Katarzynka”
Toruń. Część sportowa jubileuszu oraz uroczystość oficjalna zorganizowane zostały w hali
sportowej Szkoły Podstawowej nr 24.
Spotkania świąteczne (z udziałem przedstawicieli władz Miasta):
- 3 grudnia br. w SP nr 19 - Integracyjne Mikołajkowe Spotkanie Przedszkoli;
- 6 grudnia br. w SP nr 9 - Mikołajkowe czytanie „Mikołajka”;
- 10 grudnia br. - z podopiecznymi Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej,
z członkami Stowarzyszenia Amazonki;
- 11 grudnia br. - z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rydygiera
- 12 grudnia br. - z Zarządem CPP Toruń Pacific, z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kopernik”;
- 13 grudnia br. - z członkami Centrum Aktywności Lokalnej „Maksymilian”, z członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”, z członkami Mundurowego Klubu Motorowego RP
- 16 grudnia br. - z dziennikarzami toruńskich mediów, z podopiecznymi toruńskich placówek
opiekuńczo-wychowawczych „Młody Las”;
- 17 grudnia br. - z dyrektorami toruńskich placówek oświatowych, z podopiecznymi
Oratorium;
- 18 grudnia br. - z podopiecznymi Pracowni Rozwijania Twórczości Osób
Niepełnosprawnych, z radnymi, pracownikami UMT i Starostwa Powiatowego, z członkami
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.
Wydarzenia:
wydarzenia kulturalne:
- 22-24 listopada br. w Teatrze „Baj Pomorski” 34. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego
Aktora;
- 28 listopada – 1 grudnia br. 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych
Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury”;
- 6 grudnia 2019 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji otwarcie wystawy „Ścieżki
dorastania”;
- 8 grudnia br. w CKK Jordanki wystąpił Robbie Williams. Koncert promował nowy album
artysty „Christmas Present”;
- 8 grudnia br. w Auli UMK, koncert galowy Korporacji Tanecznej Baby Jagi, wręczenie
dorocznych nagród „Złote Miotły”;
- 14-15 grudnia br. Świąteczny Konwój Radia ZET;
- 11-15 grudnia br. Dni Grzegorza Ciechowskiego:
-11 grudnia br. w CKK Jordanki „Lunapark. Piosenki Grzegorza Ciechowskiego”;
- 12 grudnia br. w CK Dwór Artusa koncert „Uwaga! Tu Obywatelka”;
- 13 grudnia br. w CKK Jordanki „Grzegorz Ciechowski Symfonicznie”;
- 14 grudnia br. w CSW pokaz filmu „Obywatel miłość”;
- w Klubie Od Nova pokaz filmu „Republika Narodziny Gwiazdy”;
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- w Klubie Od Nova wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza
Ciechowskiego oraz „Koncert specjalny pamięci Grzegorza Ciechowskiego”;
- 15 grudnia br. w Teatrze im. W. Horzycy „Salon Poezji – twórczość G. Ciechowskiego”.
wydarzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne:
- 1 grudnia br. XVII Półmaraton św. Mikołajów Fabryki Kopernik na dystansie 10 km i 5 km,
dzień wcześniej 30 listopada br. - Bieg Mikołajka Dla Dzieci;
- 7-8 grudnia br. na lodowisku TOR-TOR Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie
Christmas Cup 2019;
- 12 grudnia br. w SP nr 3 Puchar Polski Juniorów w hokeju na trawie,- 14 grudnia br. na
Motoarenie Puchar Polski Nestle Fitness Tour de Toruń;
konferencje:
- 22 listopada br. w Dworze Artusa konferencja naukowa "Rozstrzelana niepodległość. Ofiary
zbrodni pomorskiej 1939 roku" organizowana przez Fundację Generał Elżbiety Zawackiej
i Instytut Pamięci Narodowej Delegatura Bydgoszcz;
- 22 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji UMK konferencja “Prawo humanitarne
w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”.
inne wydarzenia:
- 29 listopada br. w Teatrze „Baj Pomorski” Inauguracja XXVI Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom;
- od 29 listopada br. na Rynku Staromiejskim Inauguracja Toruńskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego (jarmark trwa do 22 grudnia br.).
Nagrody i wyróżnienia:
Portal IKalkulator.pl opublikował ranking polskich miast przyjaznych seniorom.
W zestawieniu, na IV miejscu uplasował się Toruń, tracąc do lidera rankingu - Poznania zaledwie 1,5 punktu (II miejsce: Kraków, III miejsc: Bydgoszcz). Wysoko oceniono przede
wszystkim ceny i ulgi dla osób starszych obowiązujące w MZK oraz bezpieczeństwo i opiekę
medyczną. Doceniono także przystępne ceny mieszkań w Toruniu oraz działania na rzecz
aktywizacji osób starszych.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach:
- dzisiaj w czwartek 19 grudnia cztery spotkania z cyklu wydarzeń świątecznych:
a) godzina 12.00 w Dworze Artusa spotkanie opłatkowe władz województwa,
b) godzina 18.00 na hali sportowo-widowiskowej spotkanie z drużyną Twardych Pierników –
mecz towarzyski i moc sportowych atrakcji,
c) godzina 19.00 w kościele Garnizonowym koncert pt. „Kolędy dla Ducha” dedykowany
pamięci założyciela Fundacji – Stanisława Duszyńskiego Ducha, również o godzinie 19.00 w
Baju Pomorskim „XIV Jasełka ze Światłem” – koncert w trakcie którego będzie prowadzona
zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Światło.
- w piątek 20 grudnia o godzinie 13.00 spotkanie świąteczne ze strażakami Komendy
Miejskiej, natomiast o godzinie 16:00 zaplanowano na Rynku Nowomiejskim spotkanie
wigilijne dla mieszkańców. W programie przewidziano występ Małej Rewii, świąteczny
pokaz iluzji Magika Mariusza Czajki a także koncert Bojarczuk Music Band, życzenia od
władz miasta a także od biskupa toruńskiego. Ponadto przewidziane są świąteczne paczki dla
najmłodszych, wigilijny poczęstunek i konkursy z nagrodami;
- kolędowanie przy Szopce rozpocznie się 21 grudnia i potrwa aż do 5 stycznia
– w sumie 11 mini koncertów, rozpoczynających się zawsze o godzinie 17.00;
- w dniach 27-29 grudnia w toruńskim Klubie Lizard King odbywać się będzie IX edycja
Festiwalu LULU organizowanego przez Mariusza Lubomskiego;
- tradycyjny cykl kolędowania rozpocznie się w tym roku 28 grudnia
o godzinie 16.00, XVII-tym Rodzinnym Wieczorem Kolęd organizowanym przez
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej;
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-Teatr Baj Pomorski przygotował ofertę Sylwestrową dla najmłodszych 29 grudnia o godzinie
12.00 i 16.30 odbędą się spektakle „Jaś i Małgosia” którym towarzyszyć będzie moc
sylwestrowych atrakcji. Impreza biletowana:
dla dorosłych atrakcje Sylwestrowe przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – Wielka
Gala Sylwestrowa o godzinie 17.00 i 20.30 w CKK Jordanki,
także Dwór Artusa przygotował koncert w wykonaniu Jacka Beszczyńskiego o godzinie
20.00, a dla amatorów latynoskich rytmów Toruńska Agenda Kulturalna przygotowała
imprezę na wolnym powietrzu od godziny 22.30
do 1.30 na płycie Rynku Staromiejskiego.
- 1 stycznia o godzinie 18.00 w CKK Jordanki startuje Prezydencka Gala Noworoczna.
Tradycyjnie w trakcie wydarzenia zostaną wręczone medale Thorunium i ogłoszeni zostaną
laureaci Piernikowej Alei Gwiazd 2020;
- 3 stycznia o godzinie 19.00 na hali sportowo-widowiskowej zaczną rozbrzmiewać kolędy i
piosenki świąteczne w wykonaniu plejady polskich gwiazd sceny muzycznej, takich jak:
Natalia Niemen, Mietek Szcześniak, Skubas, Marek Piekarczyk czy głośna Arka Noego.
Koncert organizowany jest w ramach trasy Betlejem w Polsce, zagości w 10 miastach Polski;
- 5 stycznia o godzinie 17.00 w Kościele pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Josemarii Escrivy
przy ul. Włocławskiej na Czerniewicach odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu
Claritas;
- 6 stycznia o godzinie 12.30 z Rynku Staromiejskiego wyruszy barwna parada nawiązująca
do wędrówki Trzech Króli. Finał przemarszu na scenie przy Szopce na Rynku
Nowomiejskim, gdzie zgromadzonych muzycznie rozgrzeje zespół Paraliż Band,
natomiast o godzinie 17.00 w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
odbędzie się II Mariacki Koncert Bożonarodzeniowy.
- w piątek 10 stycznia z okazji 11. rocznicy śmierci gen. E. Zawackiej o godzinie 9.00 nastąpi
złożenie kwiatów na jej grobie,
W związku ze zbliżającą się rocznicą 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski władze
marszałkowskie na dzień 10 stycznia zwołały połączone sesje Sejmików Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego:
o godzinie 10.00 – msza święta w Katedrze Świętych Janów,
o godzinie 12.00 – sesja połączonych Sejmików w Urzędzie Marszałkowskim.
-w sobotę 11 stycznia w CKK Jordanki odbędzie się X edycja Dobroczynnego Balu
Marszałkowskiego,
o godz. 17.00 na lodowisku TOR-TOR odbędzie się gala finałowa zawodów łyżwiarstwa
figurowego Mentor Cup. Wystąpią w niej najlepsi łyżwiarze turnieju. Wstęp na galę jest
wolny.
- w niedzielę 12 stycznia Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na toruńskim Rynku
Staromiejskim atrakcje finału rozpoczną się o godzinie 10.00,
o godz. 14.00 Wielka Ściskawa, następnie licytacje i występy zespołów,
o godz. 19:55 Światełko do Nieba a po nim finałowy koncert.
- w środę 15 stycznia o godzinie 9.30 w Dworze Artusa nastąpi otwarcie konwentu
„Kompetencje 4.0 Edukacja, Biznes, Nauka”. Jest to wydarzenie przybliżające zakres i cele
IV rewolucji przemysłowej.
V.

Przyjęcie porządku obrad.

p. M. Czyżniewski – poinformował, że do porządku obrad wprowadza się po pkt. XXXI
projekt uchwały wg druku o numerze 408.
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GŁOSOWANIE: Przyjęcie porządku obrad. Wynik głosowania: 21 – 0 – 0. Porządek
obrad został przyjęty.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Strzałowej i Okólnej w Toruniu DRUK NR 390 – 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.
Zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga także o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do
projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta. Do projektu planu wpłynęły uwagi ujęte
w zał. nr 2 do projektu uchwały.
Opinie:
KRM – zał. nr 2.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 390. Wynik głosowania: 21 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 292/19).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulic: Szosa Chełmińska, Hurynowicz i św. Józefa w Toruniu - DRUK NR 391.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRM – zał. nr 3.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 391. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 293/19).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości położonej przy ul. św. Faustyny 12 w Toruniu - DRUK NR 236.
p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały.
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Opinie:
KGK – zał. nr 4.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 236. Wynik głosowania: 22 – 0 - 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 294/19).
IX.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia udziału
w nieruchomości położonej przy ul. św. Faustyny 12 w Toruniu – DRUK NR 237.

p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 5.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 237. Wynik głosowania: 22 – 0 - 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 295/19).
X.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1,
stanowiącego własność Gminy Miasta Toruń wchodzącego w skład budynku
położonego w Toruniu przy ul. Prostej 28 – DRUK NR 381.

p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 6.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 381. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 296/19).
XI.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9
wraz z pomieszczeniem przynależnym, stanowiącego własność Gminy Miasta
Toruń wchodzącego w skład budynku położonego w Toruniu przy ul. Ducha
Świętego 19 – DRUK NR 389.

p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 7.
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Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 389. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 297/19).
XII.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
zamiany nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska i Wł.
Broniewskiego 90 pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Skarbem Państwa - DRUK
NR 406.

p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 8.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 406. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 298/19).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę
Miasta Toruń od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa własności
nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Kujawskiej 9 - DRUK
NR 405.
p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 9.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. W. Klabun – wyraził zadowolenie z tego projektu uchwały, mówiąc, iż remont budynku
dworca głównego był dobrą decyzja i tę uchwałę traktuje jako kontynuację porządkowania tej
części miasta.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 405. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 299/19).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu pn.:
„Program naprawczy Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu na lata
2019-2021” – DRUK NR 382.
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XV.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu
naprawczego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika
w Toruniu” – DRUK NR 383.

p. I. Miłoszewska - przedstawiła projekty uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 10 i 11.
Pytania:
p. M. Krużewski – zapytał, czy w związku z tym, iż dzisiaj również będzie procedowany
projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w sprawie wyboru dyrektora
szpitala miejskiego oznacza to, że dyrektor K. Zaleska kończy karierę jako dyrektor szpitala?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że pani dyrektor Zaleska złożyła wniosek o rozwiązanie
stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.
p. M. Krużewski - zapytał, jaka jest suma podatków od nieruchomości, które płaci szpital?
p. I. Miłoszewska – stwierdziła, że nie odpowie obecnie na to pytanie. Przygotuje taką
informację.
p. M. Krużewski - zapytał, jaka jest na dzisiaj kumulatywna strata szpitala, ponieważ szpital
zaczął przynosić straty od 2011 r.?
p. I. Miłoszewska – powiedziała, że strata wynosi ponad 80 mln zł. Też sprawdzi te dane
i przekaże informację.
p. M. Krużewski - zapytał, czy są jakieś zakłady komercyjne działające na terenie szpitala,
które realizują usługi medyczne i z tego tytułu szpital ma przychody?
p. I. Miłoszewska – wyjaśniła, że są podpisane umowy z podmiotami, które wykonują
świadczenia komercyjne.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – myśli, że szpital miejski w Toruniu będzie kończył pewien etap związany
z zarządzaniem szpitalem przez panią dyrektor K. Zaleską. Obecna dokumentacja, którą radni
otrzymali, czyli program naprawczy, ku jego zadowoleniu jest bardzo bogaty i coraz bardziej
pokazuje, w którą stronę szpital miejski ma iść. Następnie podzielił się swoimi refleksjami na
temat lektury tego programu. Otóż wiadomo, że za główne przyczyny wszystkich strat, co jest
też bardzo mocno podkreślane w programie naprawczym, odpowiada właściwie
niefunkcjonalna już dzisiaj polityka kontraktowania usług medycznych w postaci płatnika,
jakim jest NFZ. W programie naprawczym są konkretne zarzuty dotyczące nie tylko NFZ-u,
ale całej sytuacji związanej z finansowaniem służby zdrowia, wręcz, co go bardzo cieszy, są
konkretne rozwiązania proponowane dla szczebla ministerialnego. Myśli, że jako Klub
Radnych KO będą dalej nad tym dokumentem się zastanawiać. Być może wzorem apelu
dotyczącego oświaty powinniśmy taki apel wystosować do władz państwowych, aby system
opieki zdrowotnej, jak najszybciej usprawnić, gdyż on bardzo mocno nas dotyka, jeśli chodzi
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o infrastrukturę miejską. Bardzo go cieszy, że w programie naprawczym po kilku latach
dyskusji, którą prowadzi pojawiły się bardzo mocne strategiczne punkty wyjścia, mówiące o
tym, na czym powinien się skupić szpital miejski w Toruniu.
p. J. Beszczyński – powiedział, że ma tę przyjemność zasiadać w radzie społecznej szpitala
miejskiego i wie, że gmina musi dokładać do funkcjonowania szpitala. Jednak z drugiej
strony jesteśmy dumni z tego, że mamy taki szpital, a zgłaszający się tam mieszkańcy nie są
odsyłani. Dodał, że trzeba powiedzieć, że są takie jednostki, gdzie niestety szpitale odmawiają
pomocy chorym, z uwagi na brak limitów. Należy pamiętać o tym, że szpital miejski jest
dobrze funkcjonującą jednostką.
p. M. Krużewski – stwierdził, że każde bardzo dobre zarządzanie nie będzie miało sensu,
jeśli nie będzie kim zarządzać. Mówi to na podstawie zapisu w programie naprawczym
o realnym zagrożeniu utraty personelu medycznego związanym z budową szpitala
wojewódzkiego na Bielanach. Pojawi się kwestia, gdzie ci lekarze będą chcieli pracować,
a trzeba podkreślić, że lekarzy niestety brakuje.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 382. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 300/19).
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 383. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 301/19).
p. I. Miłoszewska – udzieliła odpowiedzi radnemu na pytanie dotyczące skumulowanej straty
szpitala miejskiego, mówiąc że wynosi ona 91,8 mln zł.
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 4
w Toruniu i ustalenia jego statutu – DRUK NR 347 – I i II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska - przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KZiR – zał. nr 12.
I czytanie:
Pytania:
p. M. Jakubaszek – zapytał, na kiedy jest planowane otwarcie żłobka?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że planuje się uruchomić placówkę od maja 2020 r.
p. M. Skerska-Roman- zapytała, z jakimi niepełnosprawnościami dzieci znajdą opiekę w tej
placówce?
p. I. Miłoszewska – wyjaśniła, że zakładają, iż każdy rodzic, który będzie chciał umieścić
dziecko z niepełnosprawnością będzie miał taką możliwość. Chcemy dać taką możliwość
również w żłobkach już funkcjonujących, stąd rozbudowa, która jest realizowana
i dostosowuje te obiekty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podkreśliła, że opieka
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nad dzieckiem z niepełnosprawnościami jest trudniejsza i wymaga większej liczby osób
zatrudnionych w placówce.
p. P. Lenkiewicz – zapytał, czy w naborze do żłobków i przedszkoli, który będzie otwarty na
początku przyszłego roku, będzie już uwzględniony ten nowy żłobek?
p. I. Miłoszewska – powiedziała, że nie będzie można uwzględnić nowego żłobka, dlatego,
że inwestycja jest realizowana z projektu unijnego i środków zewnętrznych. Realizację
zadania miękkiego można rozpocząć po zakończeniu inwestycji, a mianowicie po jej
rozliczeniu. Zakłada się, że w przyszłym roku placówka będzie uruchomiona.
p. M. Skerska-Roman- zapytała, czy jest już ustalona struktura zatrudnienia w żłobku?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że w przyjmowanych założeniach zatrudnieniowych
zawsze przyjmuje się założenia ilości pracowników, tak żeby umożliwić stworzenie grupy tej
mniejszej. Jeżeli chodzi o dzieci do pierwszego roku życia i dzieci z niepełnosprawnościami,
jeśli znajdują się w takiej grupie opiekuje się nimi 1 opiekun na 5 dzieci. W przypadku dzieci
zdrowych i powyżej 1 roku życia to wtedy jest 1 opiekun na 8 dzieci.
p. D. Mądrzejewski - zapytał, ile będzie wszystkich miejsc we wszystkich 4 żłobkach?
p. I. Miłoszewska – wyjaśniła, że w tej chwili są 282 miejsca w żłobkach, które już są.
Dodatkowo będziemy mieli 75 miejsc w funkcjonujących żłobkach i 145 miejsc w nowym
żłobku przy ul. Andersa. Dodała, że obecnie w Toruniu jest łącznie 1848 miejsc, z tym że 282
miejsca w żłobkach miejskich, pozostałe miejsca w żłobkach niepublicznych.
p. M. Skerska-Roman- zapytała, czy zostaną jeszcze doszczegółowione kryteria naboru do
żłobka zawarte w statucie?
p. I. Miłoszewska – powiedziała, że jeśli chodzi o nabór są zobowiązani do stosowania
zapisów, które znajdują się w umowie związanej z dotacją, którą otrzymamy ze środków
zewnętrznych. Podkreśliła, że będzie to doprecyzowane w regulaminie.
Dyskusja:
p. Ł. Walkusz – wyraził zadowolenie i podziękowania władzom miasta, że od kilku lat
miasto w dynamiczny, efektywny sposób inwestuje zarówno w przedszkola jak i żłobki. Jest
to spójna polityka, bo skoro odpowiadamy za oświatę w mieście, to również trudno sobie
wyobrazić, abyśmy nie odpowiadali za sferę najmłodszych dzieci. Jego zdaniem jest to
bardzo dobra polityka w tym zakresie i wyraża nadzieję, że będzie ona kontynuowana
i jeszcze bardziej rozwijana.
p. W. Klabun – wyraził zadowolenie i wdzięczność Prezydentowi Miasta, że razem z Radą
Miasta udaje się te potrzeby zaspokajać i realizować. Podkreślił, że tak naprawdę mieszkańcy
lewobrzeża od wielu lat postulowali, prosili o żłobek w tej części miasta. Jest to inwestycja
bardzo dobrze przemyślana w kwestii finansowania, jeśli chodzi o środki zewnętrzne. Wiemy,
że lewobrzeże bardzo szybko się rozwija i jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi potrzeby są
znaczne. Cieszy go, że udaje się wspólnie zaspokajać te potrzeby i na pewno mieszkańcy
odpowiednio te działania ocenią.
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II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 347. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 302/19).
XVII. 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 394.
p. I. Miłoszewska - przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KZiR - zał. nr 13.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 394. Wynik głosowania: 20 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 303/19).
XVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa
w Gminie Miasta Toruń na rok szkolny 2019/2020 – DRUK NR 402 – I i II
CZYTANIE.
p. Z. Fiderewicz - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KOiS – zał. nr 14.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 402. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 304/19).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu
konsultacji społecznych na 2019 r. – DRUK NR 388.
p. M. Kamińska – przedstawiła projekt uchwały.
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Opinie:
KKTiP – zał. nr 15.
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. W. Klabun – odniósł się do punktu dotyczącego konsultacji terenów poligonowych
i w związku z tym chciałby uczulić i prosić, aby ten temat był podniesiony w przyszłym roku.
W jego ocenie tereny zielone na Podgórzu mają służyć mieszkańcom, a nie firmom tam
powstającym.
p. B. Jóźwiak – poddał pod rozwagę i wnioskuje o ujęcie w planie konsultacji społecznych
zakresu przebudowy ul. Światowida.
p. M. Czyżniewski – przypomniał, że dyskusja toczy się nad projektem uchwały dotyczącej
kończącego się roku, a czas na składanie propozycji do planu konsultacji społecznych na
przyszły rok jeszcze będzie.
p. B. Szymanski – zwrócił się z prośbą, aby ważne konsultacje społeczne odbywały się
w późniejszych godzinach, tak aby wszyscy mogli wziąć w nich udział. Mówi tu o ostatnich
konsultacjach dotyczących smogu, które odbywały się w czasie, gdzie nie wszyscy
zainteresowani mogli w nich brać udział.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 388. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 305/19).
XX.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady
Miasta Torunia do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Torunia – DRUK NR 397.

p. M. Kamińska –– przedstawiła projekt uchwały.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że Konwent Seniorów proponuje radnych: Dagmarę
Tuszyńską i Ł. Walkusza.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 397. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 306/19).
XXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – DRUK NR 398 – I i II
CZYTANIE.
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XXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki
sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej – DRUK NR 399 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Soczyńska – przedstawiła projekty uchwał.
Opinie:
KOiS – zał. nr 16 i 17.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 398. Wynik głosowania: 22 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 307/19).
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 398. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 308/19).
XXIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Toruń
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w mieście Toruniu w 2020 roku – DRUK NR 393.
p. G. Przybysz – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KBiPP – zał. nr 18.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 393. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 309/19).
XXIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora
Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – DRUK NR
404.
p. K. Andrzejewska - przedstawiła projekt uchwały.
p. M. Czyżniewski – poprosił Kluby Radnych o zgłaszanie swoich przedstawicieli.
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p. P. Gulewski – zgłosił kandydaturę radnej K. Żejmo-Wysockiej.
p. S. Kruszkowski – zgłosił kandydaturę radnego J. Beszczyńskiego.
p. W. Klabun – zgłosił kandydaturę radnego A. Móla.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 404. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 310/19).
XXV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji
kultury: Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz Dom Muz w Toruniu
w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury „Dwór Artusa” w Toruniu oraz
nadania jej statutu – DRUK NR 400 – I i II CZYTANIE.
p. Z. Derkowski - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KKTiP – zał. nr 19.
I czytanie:
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. P. Lenkiewicz – cieszy go, że w tym momencie zamyka się bardzo ważny etap dla
toruńskiej kultury, a zarazem otwiera się nowa perspektywa i nowe możliwości, jeśli chodzi
o nową instytucję kultury. Powiedział, że jak słusznie zauważył dyrektor Derkowski, na
początku tych prac narosło sporo wątpliwości i kwestii do wyjaśnienia. Przyjęta koncepcja
pracy mówiąca o tym, aby pracownicy sami wypracowali kompromis, w jego ocenie
sprawdziła się w 100%. Jest to bardzo ważne, że pracownicy kierowani w sposób
odpowiedzialny przez p. Łukasza Wudarskiego wypracowali to połączenie. Oczywiście
obawy są z uwagi na wkraczanie w przestrzeń zupełnie nieznaną. Jako Komisja Kultury,
Turystyki i Promocji i jako jej reprezentant deklarują chęć pomocy i monitorowania tego,
w jaki sposób to połączenie będzie realizowane. Podziękował pracownikom obu łączonych
instytucji za wypracowane ustalenia.
II czytanie:
Pytań nie było.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – powiedział, że jest dumny, że może być członkiem Komisji Kultury,
Turystyki i Promocji i jej przewodniczyć. Dodał, że Komisja wypracowała wspólnie
z dyrektorem i pracownikami instytucji pewien proces, który doprowadził do tego, o czym
mówił radny P. Lenkiewicz, że wszystkie wątpliwości łączenia tych placówek zostały
14

omówione w taki sposób, iż można na tej bazie pracować nad rozwojem nowej instytucji.
Chciałby także powiedzieć, że jest dumny z pracy radnego P. Lenkiewicza, który z ramienia
KKTiP był obserwatorem tych wszystkich procesów i uwiarygodnił przyjęte rozwiązania.
Uważa, że dobrą decyzją było powołanie na początku kadencji Komisji Kultury, Turystyki
i Promocji zajmującej się kulturą, ponieważ nie chcielibyśmy, aby w toruńskiej kulturze były
niepotrzebne znaki zapytania, gdyż wszyscy mamy jeden cel, by kultura stanowiła
równocześnie wspólnotę i zarazem wielki rynek pracy satysfakcjonującej w różnych
jednostkach kultury.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 400. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 311/19).
XXXIV. Przerwa – godz. 12.00 – 14.00.*
p. M. Czyżniewski – ogłosił przerwę do godz. 14.00.
Wznowienie obrad po przerwie.
XXVI. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń – DRUK NR
335 – II CZYTANIE.
XXVII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta
Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
DRUK NR 336 – II CZYTANIE.
p. M. Kowallek - przedstawił projekty uchwał wraz z autopoprawkami.
Opinie:
KGK – zał. nr 20, 21.
Pytania:
p. B. Szymanski – zapytał, czy będą to nowe pojemniki, czy też wyczyszczone stare, bo jak
rozumie naklejanie piktogramów, czy odpowiednich napisów w języku Braille’a może być
kłopotliwe?
p. M. Kowallek – odpowiedział, że tak jak jest wskazane w uzasadnieniu do projektu
uchwały będą naklejane naklejki na pojemniki spełniające normy. Jeśli chodzi o selektywną
zbiórkę odpadów będą dostawione pojemniki w zabudowie wielorodzinnej, ponieważ tam
system odpadów selektywnych jest prowadzony.
p. J. Wierniewski – przytoczył przykład domu, w którym są 4 mieszkania, a jedno
z mieszkań wynajmuje firma, która podpisuje odrębną umowę z firmą odbierającą odpady,
gdzie na ogół pojemniki są mieszane. Zapytał, w jaki sposób będzie określane, czy ktoś
przestrzega lub nie przepisów segregacji i czy będzie brane pod uwagę to, iż firma posiada
swój pojemnik na odpady? Zapytał również o zmianę nazewnictwa pojemników na zielone
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i biologiczne odpady, mówiąc, że dotychczas do tego samego pojemnika można było wrzucać
trawę, gałęzie i resztki kuchenne? Czy teraz będą odrębne pojemniki na zielone i resztki
kuchenne?
p. M. Kowallek – wyjaśnił w kwestii drugiego pytanie, że będą to odpady bio, które będzie
można wrzucać do jednego pojemnika. Powiedział, że brane jest pod uwagę to, iż na jednej
nieruchomości mogą być lokale mieszkalne i niemieszkalne. Wówczas na lokal
niemieszkalny jest zawierana odrębna umowa z przedsiębiorstwem odbierającym odpady.
Dodał, że jeżeli są to wspólne pojemniki, to zgodnie z uchwałą, która dzisiaj zostanie podjęta
są przewidziane normatywy dla poszczególnych pojemników i taką pojemność musi
zapewnić właściciel nieruchomości.
p. J. Beszczyński – zapytał, czy znane są zmiany przepisów odnośnie skupu makulatury
i kaucji opłacanej przez firmy ją skupujące? Podkreślił, że dla tych firm jest to nieopłacalne –
skup makulatury.
p. M. Kowallek – powiedział, że są to przepisy wynikające z ustawy o odpadach i podmioty
przetwarzające odpady mają obowiązek wpłacenia kaucji za swoją działalność i jest to
uzależnione od ilości ton gromadzonych. Podkreślił, że w tej sytuacji nie da się ominąć tego
przepisu, a uchwała rady niczego nie zmieni.
Dyskusja:
p. B. Szymanski – rozumie, że musimy się dostosować do kolejnej ustawy rządowej, ale
uważa iż „wylewamy dziecko z kąpielą”, ponieważ ustawa mówi o tym, że w przypadku
budynków wielorodzinnych będą karani ci co chcą segregować śmieci przez tych, którzy tego
nie chcą robić i nie będą. Dlatego wydaje mu się, że miasto powinno myśleć o tym, aby
zachować tę sytuację jaka jest, a więc promować segregujących i wprowadzać rozwiązania
próbujące identyfikować ludzi, którzy tego nie robią. Dodał, że w innych miastach są już takie
rozwiązania, gdzie są śmietniki inteligentne, które przyjmują odpowiednie odpady poprzez
kody, skanowanie i informują odpowiednie służby, że pojemnik jest pełny. To obniża koszty
funkcjonowania tego systemu i wydaje mu się, że powinniśmy iść w tym kierunku.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 335. Wynik głosowania: 22 – 0 - 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 312/19).
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 336. Wynik głosowania: 22 – 0 - 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 313/19).
XXVIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Toruńskiego
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego
spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu – DRUK NR 396.
p. M. Flisykowska-Kacprowicz – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KB – zał. nr 22.

16

Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 396. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 314/19).
XXIX. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata
2019-2047 – DRUK NR 384;
 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2019 – DRUK NR 385
– I i II CZYTANIE.
p. A. Pietrzak– przedstawiła projekty uchwał wraz z autopoprawkami.
Opinie:
KB – zał. nr 23 i 28.
KGK – zał. nr 24 i 29.
KZiR – zał. nr 25 i 30.
KOiS – zał. nr 26 i 31
KKTiP – zał. nr 27 i 32.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 384. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 315/19).
Uchwała według druku nr 385. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 316/19).
XXIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – DRUK NR 392.
p. A. Pietrzak– przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Opinie:
KB – zał. nr 33.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 392. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 317/19).
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XXXV. Wnioski radnych:
- radna K. Beszczyńska złożyła 1 wniosek;
- radny P. Lenkiewicz – złożył 4 wnioski i 3 zapytania;
- radny B. Jóźwiak – złożył 1 wniosek;
- radny M. Krużewski – złożył 3 wnioski, 2 zapytania;
- radny D. Mądrzejewski złożył 2 wnioski;
- radny J. Krzyżaniak – złożył 1 wniosek;
- radny B. Szymanski - złożył 4 wnioski i 2 zapytania;
- radni B. Szymanski i M. Skerska-Roman – 1 wniosek
- radna M. Skerska-Roman złożyła 2 wnioski;
- radny W. Klabun - złożył 3 wnioski.
XXXI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do
dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników – DRUK NR 403.
p. M. Jakubaszek – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 403. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 318/19).
XXXII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27
listopada 2019 r. na Dyrektora Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – DRUK
NR 408.
p. M. Jakubaszek – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 408. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 319/19).
XXXIII. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020 2050 – DRUK NR 372 – II CZYTANIE;
 w sprawie budżetu miasta na rok 2020 – DRUK NR 373 – II CZYTANIE.
p. M. Flisykowska-Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał wraz z autopoprawkami.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że procedura uchwalania budżetu miasta Torunia na
2020 rok według druku o numerze 373 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Torunia na lata 2020-2050 według druku o numerze 372 przedstawia się następująco:
1. Wnioskodawca: prezydent miasta lub skarbnik miasta przedstawi projekty uchwał wg
druków o numerach 372 i 373 wraz z autopoprawkami.
Informuję państwa radnych, że:
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- do Biura Rady Miasta wpłynęły uchwały Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy:
- nr 11/P/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu
miasta Torunia na 2020r.,
- nr 11/WPF/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie wydania opinii o projekcie
wieloletniej prognozy finansowej miasta Torunia na lata 2020 – 2050,
- nr 10/Dpr/2019 z 13 grudnia 2019r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Torunia na rok
2020.
Wszystkie wymienione opinie są pozytywne z uwagami.
Wyjaśnienia wymagała jedna uwaga zawarta w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie budżetu miasta Torunia na 2020 rok – Prezydent wyjaśnienia przedstawił.
Ponadto do Biura Rady Miasta wpłynęły pozytywne opinie do projektu budżetu Rady
Sportu w części dotyczącej kultury fizycznej oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego w części dotyczącej porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja Budżetu Rady Miasta Torunia otrzymała od komisji merytorycznych Rady opinie
pozytywne do projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta w części
dotyczącej zakresu ich działania.
Na podstawie pozytywnych opinii wymienionych podmiotów dotyczących projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej i projektu budżetu miasta na 2020 rok oraz
autopoprawek Prezydenta Komisja Budżetu Rady Miasta Torunia podjęła do obu
projektów uchwał odrębne stanowiska o ich przyjęcie bez poprawek z autopoprawką
Prezydenta
Państwo Radni otrzymaliście autopoprawki 17 grudnia br.
3. Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Danuta Zając przedstawi 2 stanowiska Komisji
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta Torunia na 2020r.
wraz z autopoprawkami prezydenta.
4. Pytania.
p. D. Zając- przedstawiła stanowisko Komisji Budżetu – zał. nr 34.
Pytania:
p. B. Szymanski – zapytał odnośnie 50 mln zł na most, rozumie, że nie zostały one uznane po
stronie przychodów?
p. M. Flisykowska-Kacprowicz – powiedziała, że domyśla się, ze radny mówi o opinii RIO
i rzeczywiście jest to opinia pozytywna z uwagami. Ta uwaga właśnie jest taka ocena RIO, że
pozyskanie 50 mln zł mogłoby być trudne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pozyskanie 50
mln zł wymaga od nas po pierwsze terminowego i poprawnego złożenia wniosku
o przyznanie subwencji. Tu raczej była wątpliwość Izby, czy wolno zapisać dochody
z subwencji przed jej przyznaniem. Podkreśliła, że co do zasady opinia jest pozytywna,
a zatem projekt budżetu sporządzony został zgodnie z planem i mamy prawo zaplanować
wszystkie dochody w budżecie. Generalnie ten budżet zostaje w takim kształcie, w jakim
został radnym przedstawiony. Dodała, że jest również zapewnienie od Kolegium z RIO, że
budżet w takiej formie zostanie również zaopiniowany pozytywnie przez nich.
p. M. Czyżniewski – odnośnie dyskusji powiedział, że jeśli kluby będą chciały przedstawiać
swoje stanowiska, to w pierwszej kolejności głos mają przedstawiciele klubów (udzielanie
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głosu od klubu największego). W trakcie swoich wystąpień radni mogą formułować poprawki
do projektu budżetu. Poprawki są składane na piśmie zgodnie z § 30 ust. 11 Regulaminu Rady
Miasta Torunia i zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu Gminy Miasta Toruń powinny zawierać
wskazanie źródeł pokrycia wydatków oraz uzasadnienie obejmujące:
1) wyjaśnienie potrzeby i celu złożenia poprawki;
2) przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinach, które mają być zmienione;
3) wskazanie różnicy między dotychczasowym projektem a proponowanymi zmianami;
4) przedstawienie przewidywanych skutków, np.: społecznych, gospodarczych, moralnych
i finansowych.
Poprawki nie spełniające tych wymogów nie będą dopuszczone do głosowania przez
przewodniczącego.
Dyskusja:
p. P. Gulewski – wystąpienie w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie
projektu budżetu GMT na rok 2020.
Inwestycje czyli szanse kontra zagrożenia.
Do tej pory przygotowując projekty budżetów Torunia zazwyczaj skupialiśmy się na doborze
we własnym zakresie poziomu koszyka inwestycji. Oczywiście ich skala nie była planowana
w oderwaniu od warunków makroekonomicznych. Jednak projekt budżetu na rok 2020 to
pierwszy tzw. „trudny budżet”, który musi być skrojony według obiektywnie trudnych
wskaźników makro. Mam tu na myśli:
 ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie stawki podatkowej
z 18% na 17%, wyższe koszty uzyskania przychodu, zwolnienie z podatku osób do 26
roku życia);
 ustawę Prawo oświatowe: kolejny etap wdrażania reformy oświaty: „podwójny
rocznik w liceach”- wzrost liczby oddziałów 44, wzrost liczby etatów pedagogicznych
o 130;
 skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli 9,6% od września br. uchwała RMT
w sprawie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, wyższa pula środków na
dokształcanie nauczycieli, wyższe dotacje dla placówek prywatnych;
 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia (na rok 2020
wzrost o 15,5%) = wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi
w placówkach oświatowych, presja na wzrost wynagrodzeń w pozostałych sferach
funkcjonowania miasta, wzrost kosztów usług;
 Ustawę o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych : wzrost odpisów na ZFŚS
o 22% (odpis: 2.989 zł na nauczyciela, 1.550 zł na pozostałych pracowników= wzrost
o 321 zł na 1 etat).
Szacuje się, że wprowadzane i planowane zmiany podatkowe spowodują w budżetach
samorządów wyrwę na ok. 7,2 mld zł rocznie. Samorządy będą musiały radzić sobie ze
znacznym ubytkiem dochodów na różne sposoby. Jednym z nich jest wyhamowanie pędu
inwestycyjnego – bo raczej takie określenie najbardziej pasuje do naszej wieloletniej strategii
rozwoju miasta. Porównując plany wydatków inwestycyjnych z 2019 r. na poziomie 333 136
oraz planu na rok 2020 na poziomie 318 600 odnotowujemy spadek dynamiki inwestycyjnej
o 14, 5 mln zł! Tu już nie można mówić o przypadku. A raczej o bezpośrednim efekcie
kompilacji wzrostu kosztów utrzymania oraz nakładania na samorząd nowych zdań lub
konieczności zwiększonego finansowania dotychczasowych. Nadchodzący rok 2020 to rok
próby. Wszystko na to wskazuje, że to wstęp do wejścia w dłuższy okres tzw. stress testów
dla stabilności finansów samorządowych. Według opinii specjalistów samorządy będą
zmuszone do cięcia wydatków na inwestycje oraz będą – co naturalne - podwyższać ceny
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usług komunalnych. Sporo z nich zwiększone koszty będzie pokrywać ze wzrostu dochodów
własnych. W Toruniu w roku 2020 zwiększenie wydatków wystąpi w przypadku:
- kosztów oświaty (ponad subwencję, dotację i odpłatność rodziców i gmin) 17 mln zł
- wynagrodzeń w innych sferach: jednostki i zakłady budżetowe: 6 mln zł,
- instytucji kultury: 3,1 mln zł
- transportu zbiorowego: 2,1 mln zł,
- kosztów: pomocy społecznej, zdrowia, Lokalnych Miejsc Spotkań oraz utrzymania zieleni
w mieście 7,3 mln zł.
W sumie zwiększenie kosztów nastąpi do poziomu 49 mln zł.
Nie jest intencją Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej krytykowanie zasadności
wprowadzania niektórych zmian legislacyjnych, które w efekcie zwiększają dochody
obywateli naszego kraju, czy pracowników poszczególnych branż. W naszej opinii natomiast
rząd powinien przewidzieć, że zmiany stawek PIT, zmiany w oświacie, czy wzrost cen prądu
i paliw odbiją się na kondycji finansowej samorządów. Zabrakło w tym przypadku empatii
i propozycji systemu działań osłonowych. Ze smutkiem stwierdzamy, że do tej pory bark jest
nawet zapowiedzi jakichkolwiek rekompensat. To powoduje, że strona samorządowa może
czuć się pominięta w procesie planowania finansów państwa oraz pozostawiona sam sobie
pod finansową ścianą.
Wydatki na oświatę - studium przypadku
Kiedy jako Klub Koalicji Obywatelskiej na początku tej kadencji wieszczyliśmy – dla nas nie
było to również łatwe – obciążenie samorządów kosztami reformy edukacji przez rząd PiS,
spora część z nas składała to na karb politycznej retoryki. Niestety nie czekaliśmy zbyt długo
na potwierdzenie naszej tezy.
Analizując wydatki Gminy Miasta Toruń na oświatę ze środków własnych w latach 20112016 oraz w latach 2016-2020, możemy jasno stwierdzić pewne niepokojące trendy. Miejskie
wydatki na oświatę z własnych środków w pierwszym analizowanym okresie wahały się na
poziomie od 62 do 67 mln zł. Lata budżetowe od 2016 do chwili obecnej to drastyczny
i skokowy wzrost tych wydatków z poziomu 87 mln zł w roku 2017 do, aż 124 mln zł.
planowanych na rok 2020. Niestety nie mamy złudzeń co do dalszego zwiększania tego
poziomu.
Przedstawione przeze mnie dane oraz charakterystyka otoczenia będą niestety oddziaływać na
skalę prowadzenia inwestycji w naszym mieście na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.
Niemniej jednak warto podkreślić, że i Panu Prezydentowi i urzędnikom balansowanie
między obiektywnymi uwarunkowaniami makro a koniecznością realizacji nowych
i kontynuacją wcześniej zaplanowanych działań udało się. W efekcie mamy do czynienia
z budżetem ostrożnym, a jednocześnie zabezpieczającym środki zaplanowane przedsięwzięcia
inwestycyjne o charakterze rozwojowym w tym infrastrukturalnym. Choć należy przyznać, że
te największe i najbardziej spektakularne mamy już za sobą.
Warto przytoczyć przykłady nowych zadań zabezpieczonych w budżecie, w tym
dokumentacje dla:
• budowy Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granic miasta,
• budowy Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa
Okrężna,
• Bit-City II- czyli modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni):
415 tys. zł
Największym wyzwaniem inwestycyjnym będzie oczywiście przebudowa Mostu im. Józefa
Piłsudskiego wraz z całym układem dojazdowym w śladzie drogi DK 15 i przeprawą
tymczasową - Całkowity koszt zadania : 135.063 tys. zł. Oprócz tego zaplanowano:
• przebudowę ul. Długiej : 3.000 tys. zł
• przebudowę ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego: 1.000 tys. zł
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• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin Nad Strugą” Abisynia : 720 tys. zł
• rozbudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz
z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSzZ: 800 tys. zł
• Rrewitalizację terenów poprzemysłowych na terenie zakładów Boryszew SA: 1.400 tys. zł.
Przykłady wniosków zgłaszanych przez Klubu KO, które będą realizowane w ramach
budżetu na 2020 r.
W tym miejscu przedstawił przykłady kilkunastu wniosków złożonych przez Klub Radnych
Koalicji Obywatelskiej, które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2020.
- Wprowadzenie priorytetu bezpieczeństwa dla pieszych; w tym budowa barier ochronnych
dla pieszych na niebezpiecznych skrzyżowaniach i przejściach.
- Opracowanie systemu retencji wód opadowych wraz z wytycznymi dla projektowania
dużych powierzchni parkingowych/dachowych itp. dla celów planowania przestrzennego.
- Zakup i montaż urządzeń na potrzeby nowoczesnego placu zabaw na terenie Przedszkola
Miejskiego Nr 12 w Toruniu.
- Zabezpieczenie środków na rzecz analiz w celu utworzenia plaży/kąpieliska nad Wisłą
(proponowany teren-rejon przystani AZS)
- Rozpoczęcie przebudowy ulicy Olsztyńskiej
- Przegląd wszystkich obiektów komunalnych pod względem dostosowania dla osób
z niepełnosprawnościami.
- Zwiększenie minimalnej ilości godzin wczesnego wspomagania rozwoju z 4 do 6 godzin
miesięcznie, a w kolejnych latach do 8 godzin. Wczesne wspomaganie rozwoju może być
realizowane już od pierwszego dnia życia dziecka, co przyczyni się do zwiększenia jego szans
na pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju - od chwili wykrycia niepełnosprawności,
aż do momentu podjęcia nauki w szkole.
- Zwiększenie środków na rzecz utrzymania zieleni w mieście (wzrost o prawie 9%).
- Utworzenie Centralnych Placów Zabaw. Szacunkowy koszt jednego obiektu tego typu: 150
tys zł.
- Zabezpieczenie środków na opracowanie i sukcesywnie wdrażanie standardów zakładania
i utrzymania terenów zieleni w Toruniu.
- "Opracowanie koncepcji i pilotażowe uruchomienie programów tzw. parków
kieszonkowych, ogrodów deszczowych i zielonych fasad budynków.
- Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na Działkach Św. Józefa np. u zbiegu ulic
Osiedlowej i Orzechowej.
- Utworzenie Centrum Usług Społecznych w ramach istniejącego ośrodka pomocy
społecznej.
- Podwyżka wynagrodzeń dla rodziców z pieczy zastępczej.
- Dostosowanie oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do
przepisów prawa drogowego (oznakowanie pionowe i poziome)
- Budowa zaplecza sanitarnego dla pracowników MZK, zlokalizowanego na pętlach
autobusowo- tramwajowych
- Promocja i przeprowadzenie przyszłorocznych wyborów do Rad Okręgów.
Jest to także doskonały moment, by wspomnieć o podpisanym w dniu 5 października br.
Porozumieniu Programowym między Klubami Koalicji Obywatelskiej, a Klubem Pana
Prezydenta. Od początku przyszłego roku zaczynamy prace w grupach roboczych, które
w efekcie przyniosą wiele dobrych pomysłów miastotwórczych – zawarliśmy je w Aneksach
1 i 2 towarzyszących treści podpisanego porozumienia. Stąd nasze przekonanie, że następny
projekt budżetu na rok 2021 będzie zawierał już pierwsze strategiczne działania będące
efektem naszej współpracy.
Kryzys stymuluje.
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Nadmienił, że przy okazji omawiania projektu budżetu Gminy Miasta Toruń na przyszły rok,
nieco szerzej spojrzymy na obecną sytuację samorządów. Samorządność lokalna jest wielkim
osiągnięciem demokratycznej transformacji Polski. W ciągu trzech dekad samorząd
terytorialny zdobył uznanie i zaufanie Polek i Polaków. Praca władz lokalnych od wielu lat
zyskuje najwyższe oceny spośród wszystkich instytucji publicznych. Siła polskiego
samorządu i ustrojowe gwarancje samorządności dostrzegane są w międzynarodowych
badaniach i porównywane do uznawanych za wzorcowe rozwiązań skandynawskich. Okres
wyzwań związanych z finansami samorządów oraz większa ilość zadań, które muszą
finansować, powinien być przyczynkiem do jedności korporacji samorządowych i podjęcia ze
stroną rządową (bez względu na to jaka formacja polityczna sprawuje władzę) dialogu
ukierunkowanego na rozpoczęcie głębokich reform. Specjaliści – m.in. z Fundacji Batorego
są zgodni co do tego, w jakim stopniu i co powinno być realizowane w pierwszej kolejności.
A zatem jak można wzmocnić rolę samorządów i jednocześnie zabezpieczyć ich finanse?
Przywrócenie oświaty samorządom i nowy model jej finansowania
• zwiększenie autonomii programowej szkół i samorządów – odejście od szczegółowej
podstawy programowej ustalanej na poziomie centralnym;
• możliwość kształtowania przez szkoły i samorządy programów nauczania wraz
z zachowaniem ogólnych wymogów w zakresie treści nauczania objętych egzaminami
centralnymi;
• przejęcie przez władzę centralną bezpośredniej odpowiedzialności za finansowanie
wynagrodzeń nauczycieli wraz z możliwością wyrównania wynagrodzeń zasadniczych
w górę;
• likwidacja kuratoriów oświaty i zastąpienie ich niezależną agencją kontrolującą dostępność
i jakość edukacji.
Prawo do dobrego mieszkania w przyjaznej przestrzeni nasyconej usługami
publicznymi.
• przeciwdziałanie rozlewaniu się miast, czemu ma służyć rygorystyczny zakaz zabudowy na
obszarach, gdzie nie ma dostępu do podstawowych usług publicznych, wyeliminowanie
decyzji o warunkach zabudowy;
• zapewnienie nowych źródeł finansowania samorządowych projektów mieszkaniowych, np.
dzięki zreformowanemu podatkowi od nieruchomości i poprzez samorządowy bank
mieszkaniowy.
Prawo do nieposiadania samochodu – bez wykluczenia komunikacyjnego.
• ustalenie ustawowego standardu dostępu do transportu publicznego, np. na zasadzie
„autobus w każdym sołectwie”; lub też odpowiednia liczba autobusów przypadająca na
mieszkańców w gminach
• przejęcie przez samorządy odpowiedzialności za organizację transportu ponadgminnego i za
realizację standardu dostępności komunikacyjnej, wraz z przejęciem dochodów na ten cel, np.
z nowego podatku od obowiązkowych składek OC;
Prawo do kultury, czyli tzw. bon na kulturę
• nowa formuła organizacyjna kultury w każdej gminie – lokalne centrum kultury jako
instytucja łącząca bibliotekę publiczną z innymi formami działalności kulturalnej; zachęcanie
do powierzenia prowadzenia lokalnego centrum kultury organizacjom pozarządowym;
• przeznaczony dla każdego mieszkańca bon na kulturę do wykorzystania w gminnych
instytucjach kultury.
Nowe możliwości finansowania samorządów
Podatek gminny – podatek od nieruchomości powiązany z wartością nieruchomości
• ulgi lub inne mechanizmy chroniące najmniej zamożnych podatników przed skokowym
wzrostem obciążeń podatkowych.
Lokalny podatek dochodowy (PIT komunalny)
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• możliwość kształtowania przez gminę – w ramach ustawowych widełek – ostatecznej stawki
PIT;
• dochody z PIT komunalnego w całości mogłyby zasilać budżet lokalny.
Lokalny 1% PIT
• możliwość zwiększania przez mieszkańców udziału gminy w PIT na zasadzie analogicznej
do mechanizmu dotychczasowego finansowania organizacji pożytku publicznego;
• w zeznaniu rocznym podatnik określa, czy chce, aby w budżecie gminy pozostał dodatkowy
1% z jego PIT.
• utworzenie – na bazie Banku Gospodarstwa Krajowego, kapitału od samorządów i Skarbu
Państwa – banku wypracowującego kapitał przeznaczony na lokalne inwestycje
mieszkaniowe.
Lokalny crowdfunding
• pozyskiwanie przez samorządy środków na dodatkowe projekty i inicjatywy bezpośrednio
od mieszkańców, dokonujących dobrowolnych wpłat poprzez internetowe platformy social
media oraz crowdfundingowe.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie przedstawione propozycje znajdą
polityczne uznanie i staną się faktem. Jednak powinniśmy zacząć mówić otwarcie
o konieczności reformy podstaw funkcjonowania samorządów, tak by dostosowywać je do
zmieniających się warunków i nowych wyzwań.
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej poprze projekt budżetu na rok 2020
w zaproponowanym kształcie, uznając, że jego zapisy; czyli założone dane i strategia
finansów z jednej strony pozwoli Toruniowi w dalszym ciągu kontynuować rozwój,
a z drugiej strony zabezpiecza finanse miasta w sytuacji niepewności jutra.
p. J. Beszczyński – wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych KWW M. Zaleskiego Powiedział, że po raz kolejny ma zaszczyt prezentować stanowisko naszego klubu dotyczące
budżetu miasta Torunia. I po raz kolejny może jednoznacznie stwierdzić, że mimo trudnych
warunków, jakie trzeba było wziąć pod uwagę przy jego konstruowaniu, udało się
przygotować bardzo dobry projekt budżetu, pozwalający bez obaw myśleć o rozwoju naszego
miasta.
Mimo, że prawym górnym rogu druku znalazła się literka „P”, kształt budżetu to nie tylko
autorski projekt prezydenta przygotowany wraz z panią skarbnik i wieloma innymi osobami,
to nie tylko efekt realizacji programu wyborczego Prezydenta Michała Zaleskiego, nie tylko
przełożenie celów zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale to także realizacja
zapisów porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem i naszym klubem a klubami radnych
Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. To wreszcie dziesiątki, a nawet setki
wniosków mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców.
Musimy powiedzieć otwarcie, że to jeden z najtrudniejszych budżetów od lat. Od wielu lat
mamy podpisany układ partnerski z klubami KO i PiS. Ale jak w każdym dobrym związku
trzeba rozmawiać o wszystkim – nawet o tych bardzo trudnych i niewygodnych tematach .
Tym trudnym tematem bez wątpienia jest
Polityka podatkowa państwa, która uwzględnia potrzeby obywateli niesie za sobą wyraźne
uszczuplenie dochodów samorządów. Państwo nie zaprezentowało dotąd propozycji
mechanizmów, które rekompensowałyby spowodowane tym straty. Ustawa o podatku
dochodowym uszczupliła budżet naszego miasta o co najmniej 33 mln złotych, kolejne 8 mln
mniej do budżetu wpłynie za sprawą reformy oświaty i konieczności stworzenia nowych
klas, podwyżki pensji dla nauczycieli. . To również wzrost minimalnego wynagrodzenia
o 15%, wyższe koszty utrzymania miasta na które mają wpływ podwyżki cen paliwa i energii.
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Jak mogliśmy zobaczyć na slajdzie przedstawiającym strukturę wydatków, w dalszym ciągu
lwia część tortu budżetowego to oświata (416 mln) ,pomoc społeczna (341 mln) i drobny przy
tym wydatek 30 mln na bezpieczeństwo
Do roku 2016 wydatki miasta na oświatę stanowiły ok. 60 mln zł, obecnie to już niestety
dwukrotnie większa kwota, co przy wspomnianym i fachowo ujętym przez Panią Skarbnik
otoczeniu makro-ekonomicznym daje nam mniejsze możliwości inwestycyjne
Ale dość narzekania. W roku 2020 co prawda wydajemy mniej na inwestycje o 28 mln, ale
na plus należy mocno podkreślić, że udział kredytu w wydatkach inwestycyjnych spadł o ok.
50%.
Pomimo tych niesprzyjających czynników w dalszym ciągu dużo przeznaczamy na
inwestycje drogowe, to aż 47% wydatków:
Najważniejszą inwestycją realizowaną w roku 2020 pod względem wydatków, jak
i logistycznym będzie remont mostu Piłsudskiego wraz przeprawą tymczasową to 135 mln (
50 mln dotacji.
Pozostałe ważne dla funkcjonowania miasta wydatki inwestycyjne to m.in:
- przebudowa ul. Długiej to 3 mln zł,
- Ceramiczna, Ukośna i Chrzanowskiego to 1 mln
-rozbudowa odcinka ul. Św. Józefa 800 tyś zł,
-rewitalizacja terenów poprzemysłowych na terenie zakładów Boryszew 1.4 mln,
W dalszym ciągu realizować będziemy program budowy dróg lokalnych, na który w roku
2020 przeznaczymy 19 mln złotych.(on nam się nieco rozjechał w ubiegłych latach
Zbudujemy 276 nowych miejsc parkingowych, 5 odcinków dróg rowerowych o łącznej
długości 6.2 km, będziemy kontynuować realizujemy program poprawy bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów, na który przeznaczymy 1.5 mln złotych, przeznaczymy 500 tyś.
złotych na system informacji o miejscach parkingowych, inwestujemy w poprawę
infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji
pasażerskiej w czasie rzeczywistym: 3.950 tys. 1.5 mln zł wydamy na system biletu
elektronicznego w komunikacji miejskiej, 800 tys. na program modernizacji przystanków
i likwidacji barier architektonicznych,
Budżet 2020 to przygotowanie nowych zadań drogowych w tym dokumentacji nowego mostu
przez Wisłę, trasy wschodniej, kolejnego etapu trasy Prezydent Raczkiewicza.
Bezpieczeństwo to dziedzina, o której Pan Prezydent pamięta szczególnie mocno.
W przyszłorocznym budżecie znajdziemy m.in. pieniądze na zakup 4 radiowozów dla policji,
zakup samochodu i sprzętu dla starzy pożarnej czy rozbudowę monitoringu miejskiego.
Poczucie bezpieczeństwa to także własny dach nad głową. Na gminne budownictwo
mieszkaniowe przeznaczymy w przyszłym roku 5.4 mln zł, a na modernizacja gminnych
zasobów mieszkaniowych 1 mln 350 tyś.
Niezwykle ważne są przyszłoroczne wydatki na ochronę zdrowia oraz pomoc społeczną. To
m.in.: utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu
Specjalistycznym, zakup sprzętu specjalistycznego za prawie półtora miliona zł, czy
modernizacja starej części DPS przy Szosie Chełmińskiej.
Chcę bardzo serdecznie podziękować Pani Skarbnik i jej współpracownikom za ogrom pracy,
ale także za życzliwą przychylność dla licznych wniosków naszego klubu. Chciałbym w tym
miejscu podkreślić, że w budżecie znalazło się 70 procent wniosków zgłoszonych do budżetu
przez radnych, to pokazuje, że jest to nasz wspólny budżet.
Klub Radnych Komitetu Wyborczego Michała Zaleskiego będzie głosować za projektem
budżetu na rok 2020. Jesteśmy pewni, że dzięki realizacji zapisów tego dokumentu nasze
miasto będzie się rozwijać w sposób właściwy dla aspiracji, ambicji i oczekiwań naszych
mieszkańców.
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p. W. Klabun – wystąpienie przewodniczącego Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
Na początku podziękował pani Skarbnik, całemu jej zespołowi, a także wszystkim
urzędnikom pracujących nad budżetem miasta od kilku miesięcy.
Stwierdził, ze słysząc przedmówców chciałoby się sparafrazować słowa legendarnego
K. Górskiego- „Skoro jest tak źle, dlaczego jest tak dobrze?”.
Słyszymy o utracie wpływów m.in. z podatku PIT, ale zauważył, że w projekcie budżetu jest
zapisane 20 mln więcej niż w 2019r. mówi się, że poprzez zmiany wprowadzone przez rząd
ucierpi budżet gminy, uważa, że przede wszystkim zyskają mieszkańcy, ponieważ obniżka
procentowa podatku PIT, zniesienie podatku dla osób młodych, czy podniesienie najniższego
wynagrodzenia spowoduje wzrost ilości pieniędzy w portfelach mieszkańców. Wzrost
pieniędzy może zniwelować konieczne podwyżki uchwalone przez RMT- podatku od
nieruchomości, wywóz odpadów. Poza tym jak widać i są to twarde liczby, zmiany
w koniunkturze powodują bogacenie się mieszkańców i jest to również odzwierciedlone
w projekcie budżetu.
A za tym idą zwiększone wpływy z innych podatków:
- od czynności prawnych o 3 mln zł,
- od nieruchomości o 7 mln zł,
- sprzedaż majątku o 5 mln zł.
Uważa, że koniunktura jest i wystarczy to wykorzystywać. Natomiast wracając do
wydatków budżetowych również nie zapominamy o najsłabszych, o osobach, które
najbardziej potrzebują wparcia, m.in. będziemy kontynuować program 100 zł dla
niepełnosprawnych, przystąpienie do programu likwidacji barier architektonicznych,
komunikacyjnych, m.in. na przystankach autobusowych kwotą 2,5 mln zł, będziemy wspierać
seniorów, chociażby program aktywny senior m.in. prowadzenie 4 dziennych domów pobytu,
program aktywna mama/tata, asystent osoby niepełnosprawnej w kwocie 11,5 mln zł.
Będziemy również kontynuować program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 2,5 mln zł.
Rewitalizacja terenów zielonych- kontynuacja prawie 12 mln (Park Tysiąclecia, Glazja, Jar,
bulwar, zielona brama toruńskiej starówki).
Z nieukrywaną radością chciałby zauważyć, że w przyszłym roku zakończy się bardzo
ważna inwestycja z punktu widzenia historycznego pn. Muzeum Twierdzy Toruń 3,8 mln zł
(23 całość, w tym 14 POIiŚ). Mówiąc o rewitalizacji nie można nie zauważyć rozpoczęcia
prac w kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50/52, gdzie z Gminnego Programu Rewitalizacji
będzie wydatkowanych ponad 7,5 mln zł.
Zakończą się również ważne inwestycje w zakresie rekreacji takie jak basen na
ul. Bażyńskich. Mamy informację, że wykonawca zobowiązał się, iż inwestycja zostanie
zakończona w 2020 r. Nie tylko duże baseny zostaną otwarte, ale również mniejsze baseny
letnie na lewobrzeżu - 2,7 mln zł. Kolejna modernizacja lodowiska Tor-Tor, czy stadionu
miejskiego – 3 mln zł, czy inwestycje w małą rekreację 2,5 mln zł. Powiedział, że nie sposób
nie wspomnieć o niedużej inwestycji jaka jest Żłobek Miejski na ul. Andersa - 1,2 mln zł ze
środków gminnych (w sumie 8,5) oraz podpisaniu umowy na SOR w Szpitalu Miejskim - 8,5
mln zł z POIiŚ. W trosce o środowisko będziemy kontynuować dotowanie wymiany piecówkontynuacja 2,5 mln zł oraz budownictwo gminne w kwocie 5,5 mln zł. Dodał, że nie
zapominamy również o ekologii w transporcie, gdzie zaplanowany jest zakup taboru: 5
tramwajów, 14 autobusów (w tym 6 elektrycznych). Rozpoczniemy prace nad biletem
elektronicznym oraz systemem informacji parkingowej. Nie możemy pominąć podnoszonego
postulatu przez Klub radnych PiS nad którym rozpoczniemy pracę w przyszłym roku, czyli
koncepcji budowy mostu zachodniego, mostu który jest bardzo potrzebny mieszkańcom.
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Mówiąc o mostach nie można nie wspomnieć o remoncie mostu Piłsudskiego, na który mamy
zaplanowane 100 mln zł i ma nadzieję, że jak najwięcej pieniędzy uda się wydać w przyszłym
roku.
Nadmienił, że słyszeliśmy tutaj o tym, że prawdopodobnie około 33 mln zł
w przyszłym roku może zabraknąć, ale chciałby podkreślić, że duże środki są transferowane
bezpośrednio z budżetu państwa, średnio wynoszą około kilkunastu milionów złotych, które
de facto miasto oszczędza. Natomiast w przyszłym roku będziemy wnioskować o 50 mln zł
z subwencji na remont mostu. Dodał, iż jako radny Klubu Radnych PiS może zaręczyć, że
zrobią wszystko, aby ta subwencja była na jak najwyższym poziomie, tym bardziej że
w regulaminie przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury preferowane będą
inwestycje obejmujące przebudowę obiektów inżynierskich, w tym kluczowych, a chyba nikt
z tej sali nie ma wątpliwości, że właśnie takim jest most im. J. Piłsudskiego
Reasumując: padło stwierdzenie, że budżet przyszłoroczny jest trudny. Zapytał
retorycznie, a który budżet jest łatwy? Co roku musimy podejmować strategiczne decyzje
i zastanawiać się na co przeznaczyć pieniądze. Mamy 11,5 mln zł spadku poziomu
inwestycji, co stanowi 3%, a porównywanie skali inwestycji rok do roku, myśli że nie jest
uprawnione, gdyż trzeba na to patrzeć szerzej i wieloletnio. Podsumowując podkreślił, że
budżet na 2020 rok odpowiada zarówno na strategiczne potrzeby mieszkańców, jak i te
podstawowe, lokalne.
Cieszy go, że tak wiele wniosków Klubu Radnych PiS zostało w nim uwzględnionych.
Stwierdził, że w imieniu Klubu Radnych PiS informuje, że będą głosować za przyjęciem
budżetu miasta na 2020 r.
p. M. Krużewski – powiedział, że po wysłuchaniu tych wszystkich wypowiedzi dotyczących
budżetu, chciał podziękować przede wszystkim pani skarbnik. Dodał, iż ciągle trawi tezy
radnego Klabuna mówiące o tym, ze rząd po to dał ludziom obniżkę podatku, aby zapłacili
sobie za podwyżki.
p. B. Szymanski – podziękował pani skarbnik, podkreślając, że jest to trudna praca
szczególnie w takich warunkach makroekonomicznych. Natomiast radnemu W. Klabunowi
chciałby przypomnieć pewne słowa „jeśli chodzi o kwestię subwencji oświatowej warto sobie
uświadomić, że sprawy te są rozliczane pod koniec roku. Jest taki plan, projekt, a następnie są
weryfikowane, więc uspokaja, że te pieniądze się znajdą”. Powiedział, że wtedy chodziło o 80
mln zł, a teraz rozumie, że mamy dołożyć kolejne 50 mln zł i obawia się, że również się one
nie znajdą.
p. W. Klabun – chciałby, aby przedmówca zrozumiał sens jego wypowiedzi – budżet
państwa i budżet miasta jest workiem, w ramach którego można przekładać różne wydatki
i jeśli pieniędzy nie można pozyskać w ramach subwencji, a jak wiadomo, jest to określane na
początku roku, a potem jest określona sztywno kwota na ucznia, to można je pozyskiwać
w inny sposób. Podkreślił, że tego przykładem jest pozyskanie środków na rentgen do szpitala
miejskiego, które jest oszczędnością.
p. M. Skerska-Roman – powiedziała, że radny W. Klabun nie ma racji, ponieważ subwencja
oświatowa jest naliczana na jeden konkretny dzień w roku - na 30 września. Dodała, że nie
jest prawdą, że jest naliczana na początku roku
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 372. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 320/19).
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GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 373. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 321/19).
p. M. Zaleski – oświadczenie – powiedział, że prace nad budżetem na przyszły rok, który
będzie trudny, niełatwy w realizacji, będzie wymagał silnej dyscypliny były pracami,
w których uczestniczył z wielką przyjemnością dzięki radnym, ich zaangażowaniu na każdym
etapie pracy. Podkreślił, że dzisiaj mieliśmy tego potwierdzenie. Stwierdził, że każde z
wystąpień klubowych to była pełna kompetencji i właściwa interpretacja, z własnym danego
Klubu spojrzeniem na to co w budżecie istotne, z oceną sytuacji, także z zauważeniem
możliwych, potencjalnych problemów albo sygnałów, jak co zmienić, poprawić czy wreszcie,
jakie mamy oczekiwania. Powiedział, że to jeden z takich momentów, kiedy poczuł
wspólnotę i jedność, że pracujemy razem dla miasta, że administracja samorządowa i on jako
jej
lider
może
w 100% liczyć na radnych. Zwrócił uwagę, że jesteśmy po roku kadencji zaledwie i część
radnych pracuje po raz pierwszy całorocznie nad budżetem. Radnemu W. Klabunowi
zaproponował, aby nie mówić o worku, lecz o naczyniach połączonych, ponieważ bez
względu na to czy jest to budżet państwa czy miasta są to naczynia połączone. Podkreślił, że
radni podchodzą do budżetu z odpowiedzialnością. Z pełną świadomością powiedział, że jest
to Rada świadoma i w pełni odpowiedzialna i to jest szczególnie widoczne w takich
momentach. We wszystkich wystąpieniach Klubowych wykazano jak ten system naczyń
połączonych działa. My wiemy, że wzrost najniższych wynagrodzeń, średniej płacy zwiększy
dochody z PIT-u, ale jednocześnie inny sposób odliczenia PIT-u je obniża. W budżecie
wpisaliśmy już tę różnicę. Natomiast, jeśli chodzi o system oświaty jest to dla nas
niepokojące, bo od 1999 r. zasada jest taka, że subwencja powinna pokryć koszty bieżącego
utrzymania, a organ założycielski powinien się skupić na majątku, czyli remontach
i inwestycjach. Nie jest tak w ogóle, a teraz udział gminy w utrzymaniu oświaty wzrasta, ale
pojawiają się pierwsze sygnały, gdyż jest prowadzony tzw. system informacji oświatowej, co
zleciło Ministerstwo i go prowadzi, po to, aby wyłuskać miejsca słabe w przepływie środków
finansowych subwencji do podmiotów. Te podmioty są różne. Nie wiadomo na razie czym to
będzie skutkowało. Kolejne zagadnienie to inwestycje, będzie to co zostało zaakceptowane i
inaczej w przyszłym roku nie może być. W kwestii rzeczy przewidywalnych i
nieprzewidywalnych, podkreślił, że zawsze jest ryzyko. Mowa tu o subwencji drogowej.
Stwierdził, ze RIO spojrzało na to z bardzo dużą dozą ostrożności, ale wielokrotnie tak jest
robione. Dodał, że w wielu budżetach miast są czynione takie zapisy. Powiedział, że to
mobilizuje do działania. Ostatnim wątkiem jest wszechstronność i różnorodność działalności,
na co radni zwracali uwagę. Bardzo go to cieszy. Jednocześnie zwrócił się do radnych
z prośbą o pomoc w sytuacjach, które co roku są nieuchronne, kiedy trzeba będzie
podejmować jakieś decyzje, coż zmieniać, szukać innego potencjału finansowego, niż ten
zaplanowany, albo szybko pochylić się nad możliwością pozyskania dodatkowych ekstra
możliwości. Nadmienił, że trzeba będzie się zmierzyć z gospodarką odpadami, gdzie wiemy
jak wzrastają koszty odpadów komunalnych i zagospodarowania miejscowego, min.
PSZOK-i, wstępna segregacja, itd. Teraz jeszcze czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia
dotyczące utylizacji, czyli spalarni, skąd mamy bardzo niepokojące informacje. Powiedział,
że dokładnie ma minąć 13 miesięcy, w ciągu których zdaniem prowadzącego spalarnię koszt
ma wzrosnąć o ponad 51%. Musimy do końca próbować zapobiec takiej sytuacji. Pojawiają
się dwie alternatywy zamiast spalarni, a mianowicie szukanie innego miejsca utylizacji, ale
wszystkie są droższe, a gromadzenie na hałdach jest jeszcze droższe. Zdajemy sobie sprawę,
że być może z tego wątku chce skorzystać zarządzający spalarnią w Bydgoszczy, ale my
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musimy powiedzieć jasno, że nie byłoby tej spalarni, gdyby nie Toruń. Zostały podpisane
stosowne dokumenty dla spalarni, do momentu końcowej realizacji była wspólną inwestycją,
tak było to założone. Środki unijne oraz Narodowego Funduszu dostał inwestor pod
warunkiem, że spalarnia obsłuży również Toruń. Podkreślił, że inaczej nie byłoby tych
środków. Przyłącza się do przedmówców i dziękuje pani skarbnik i otoczeniu, które
pracowało nad przyszłorocznym budżetem za pracę która została wniesiona. Podziękował
również radnym za decyzję popierającą budżet miasta na 2020 rok, a także dyrektorom
jednostek organizacyjnych Urzędu, gminy, prezesom spółek gminnych za włożona pracę
w nad budżetem.
XXXVI. Informacje:
 Przewodniczącego,
Brak.
 Prezydenta,
p. M. Zaleski – poinformował, że 16-19.01. odbędzie się kulminacja obchodów związanych
ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Toruń:
- 16 stycznia odbędzie się sesja robocza a następnie uroczysta,
-17 stycznia konferencja naukowa „Powrót Torunia do Polski”, wernisaż wystawy „Toruń –
100 lat niepodległości – z miłości ku ojczyźnie”,
18 stycznia to wydarzenie polegające na wspólnym celebrowaniu odzyskania niepodległości,
a wieczorem bal związany z powrotem Torunia do wolnej Polski. Bal ten w przyszłym roku
będzie taki właśnie, ponieważ on zamienia w harmonogramie corocznym bal sportowca,
19 stycznia duży koncert z okazji 100-lecia. Zwrócił się do radnych z prośbą o udział w tych
uroczystościach. Następnie złożył zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, dołączając
również życzenia od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.
p. M. Czyżniewski – również złożył życzenia świąteczne i noworoczne zebranym.
Jednocześnie podziękował radnym za wspólną pracę przez cały rok, za pracę z szacunkiem
i zrozumieniem wzajemnych bez kłótni, przerywania obrad. Podziękował również dyrektorom
wszystkich służb miejskich za pracę, mieszkańcom za zaangażowanie, udział w sesjach
i oglądanie sesji online.
 Inne.
p. S. Kruszkowski – zaprosił wzorem lat ubiegłych do wzięcia udziału w sztafecie VIP-ów
organizowanej 11 stycznia 2020 r. w hotelu Copernicus w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
XXXVII. Zakończenie Sesji.
p. M. Czyżniewski – zamknął 13. sesję Rady Miasta Torunia.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
(-) Marcin Czyżniewski
Protokół sporządziła:
Joanna Szewczyk
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