Protokół z 14. sesji VIII kadencji
Rady Miasta Torunia
z 16 stycznia 2020 roku
14. sesja Rady Miasta Torunia odbyła się 16 stycznia 2020 roku w sali obrad Rady
Miasta Torunia, sala nr 33 Urzędu Miasta.
I.

Otwarcie sesji.

p. M. Czyżniewski – otworzył 14. sesję Rady Miasta Torunia.
p. M. Czyżniewski – powitał prezydenta z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika,
dyrektorów wydziałów, radnych, a także wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.
II.

Przyjęcie protokołu z 13. sesji.

Protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady.
p. M. Czyżniewski – poinformował, że w piątek, 3 stycznia zmarła pani Doktor Maria
Skrzypek, wybitny toruński kardiolog, lekarz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego
w Toruniu, działaczka Solidarności i opozycji demokratycznej, jedna z najbardziej
zasłużonych i oddanych Radnych Miasta Torunia. Pani Doktor została wybrana już
w pierwszych wolnych i przełomowych wyborach samorządowych w maju 1990 roku. Z woli
mieszkańców pełniła tę zaszczytną misję aż przez cztery kadencje: nieprzerwanie do 2006
roku. Obdarzano ją powszechnym zaufaniem (także jako radną sejmiku województwa
toruńskiego), a ona odwdzięczała się torunianom wyjątkową gorliwością. W Radzie Miasta
Torunia powierzono jej przewodniczenie Komisji Zdrowia, z czego wywiązywała się
wzorowo przez 12 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 11 stycznia w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny i bł. ks. S.W.Frelichowskiego. Pani Doktor pochowana została na
cmentarzu św. Jerzego.
Zwrócił się z prośbą wszystkich o powstanie i uczczenie Pani Doktor Marii Skrzypek minutą
ciszy.
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:
Spotkania świąteczne z udziałem władz Miast, zamykające cykl 2019/2020 r., w tym
m.in.:
- 19 grudnia - z władzami Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- 20 grudnia - Wigilia Miejska;
- 23 grudnia - z podopiecznymi Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn;
- 29 grudnia - ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich;
- 30 grudnia - z toruńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT;
- 7 stycznia 2020 r. - spotkanie noworoczne UMK - spotkanie z redaktorami naczelnymi
toruńskich mediów.
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ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI:
-31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r. Sylwester Miejski na Rynku Staromiejskim;
- 1 stycznia 2020 r. Prezydencka Gala Noworoczna.
Podczas koncertu w sali koncertowej CKK Jordanki wręczone zostały medale THORUNIUM
(Katarzyna Jaworska, Zbigniew Branach) oraz ogłoszone nominacje do Piernikowej Alei
Gwiazd 2020 (Wojciech Sobieszak i prof. Andrzej Kossakowski);
-6 stycznia 2020 r. Święto Objawienia Pańskiego Tradycyjnie ulicami Starego Miasta
przeszedł barwny Orszak Trzech Króli, zwieńczony koncertem na Rynku Nowomiejskim;
-10 stycznia 2020r. upamiętniliśmy 11. rocznicę śmierci gen. Elżbiety Zawackiej. Z tej okazji
złożone zostały kwiaty na grobie Honorowej Obywatelki Torunia, na cmentarzu św. Jerzego.
-10 stycznia 2020 r. obchodziliśmy 100. Rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej
Polski. W uroczystościach: pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej, pod
pomnikiem gen. Józefa Hallera, Mszy św. w intencji Ojczyzny w Katedrze śś. Janów oraz
uroczystej Sesji Sejmików Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Pomorskiego, wzięli
udział przedstawiciele władz Miasta.
-12 stycznia 2020 r. Toruń po raz kolejny zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
(w trzech sztabach, 751 wolontariuszy). Zebraliśmy ponad 703 tys. zł (stan na 13 stycznia br.,
liczenie jeszcze trwa). To znacznie więcej niż w roku 2019, kiedy zebranych zostało ponad
570 tys. zł. Podczas tegorocznego Finału WOŚP udało nam się pobić także rekord
w wiosłowaniu na ergometrach. Toruń znów zwyciężył w tej rywalizacji, osiągając wynik
164,5 tys. metrów (w roku 2019 było to 155 tys. metrów).
WYDARZENIA:
wydarzenia kulturalne:
- 31 grudnia 2019 r. w CKK Jordanki sylwestrowe koncerty Toruńskiej Orkiestry
Symfonicznej,
- 3 stycznia br. w Arenie Toruń koncert „Głośna Noc”, zorganizowany w ramach trasy
„Betlejem w Polsce”;
- 8 stycznia br. w Arenie Toruń koncert charytatywny „Moc dla Pawła”;
- 10 stycznia br. w CKK Jordanki 10. Marszałkowski Bal Dobroczynny;
wydarzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne:
- 7-12 stycznia br. na lodowisku Tor-Tor Mentor Toruń Cup (350 zawodników z 37 krajów).
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
- budowa Europejskiego Centrum Filmowego oraz gala zakończenia 27. edycji Festiwalu
EnergaCamerimage znalazły się na liście Ministerstwa Kultury podsumowującej rok 2019. Na
liście podsumowującej rok ubiegły znalazło się m.in. otwarcie Muzeum Książąt
Czartoryskich w Krakowie, Olga Tokarczuk z literacką Nagrodą Nobla, obchody Roku
Stanisława Moniuszki, czy wpisanie Krzemionek na światową listę UNESCO.
- Uniwersyteckie LO w Toruniu zajęło I miejsce w Rankingu Liceów i Techników
Perspektywy 2020. Szkoła uplasowała się również na I miejscu w rankingu maturalnym oraz
na II miejscu w rankingu olimpijskim. Toruńskie Uniwersyteckie LO wyprzedziło XIV LO
im. Stanisława Staszica w Warszawie oraz V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
Informacje o nadchodzących wydarzeniach:
- dzisiaj 16 stycznia uroczystą sesją Rady Miasta Torunia rozpoczynamy świętowanie
obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski;
- 17 stycznia o godz. 11.00 złożenie kwiatów na grobie Otto Steinborna, pierwszego
komisarycznego zarządcy Torunia po 1918 r., a następnie oddanie hołdu pierwszemu
wojewodzie pomorskiemu, Stefanowi Łaszewskiemu w formie złożenia kwiatów pod
pomnikiem przy Colegium Maius:
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 o godz. 12.00 Towarzystwo Miłośników Torunia zaprasza na konferencję
naukową „Powrót Torunia do Polski”. Obrady odbędą się w Ratuszu
Staromiejskim,
 o godz. 17.00 również w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się wernisaż
wystawy „Toruń 100 lat Niepodległej! Z miłości ku ojczyźnie.”
- 18 stycznia - w dniu setnej rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski:
 o godz. 11.00 rozpocznie się finał IV Edycji Toruńskich Biegów Wolności.
Zawodnicy wystartują spod Przystani Toruń. Dekoracja zwycięzców
przewidziana jest około godz. 13:00,
 o godz. 12.00 w Dworze Artusa rozpocznie się Wielki Quiz Wiedzy
o Toruniu. Udział w nim jest darmowy i każdy może uczestniczyć
w konkursie. Dla zwycięzców organizator przygotował atrakcyjne nagrody.
 również o godz. 12.00 w przestrzeni Rynku Staromiejskiego rozpocznie się
piknik historyczny pn. „Halleriada”. Podczas pikniku zostanie odtworzona
między innymi scenka symbolicznego przekazania kluczy do bram miasta,
 o godz. 13.30 złożenie hołdu gen. J. Hallerowi pod jego pomnikiem na placu
św.
Katarzyny.
Spod
pomnika
wyruszymy
na
plac
18. Stycznia gdzie około godz. 14.00 rozpocznie się rekonstrukcja historyczna
powitania żołnierzy polskich w Toruniu. Wraz z nimi przemaszerujemy na
Rynek Staromiejski gdzie ok. godz. 14.30 rozpocznie się uroczystość
patriotyczna. Po niej o godzinie 16.00 w katedrze śś. Janów odbędzie się
uroczysta Msza Święta w intencji miasta i jego mieszkańców, którą uświetni
chór Astrolabium. Na koniec dnia, o godz. 20.00 zaplanowano wielki Bal
Stulecia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.
- 19 stycznia ciąg dalszy obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski - o godz.
18.00 na Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bema rozpocznie się wielki koncert muzyki
ostatniego stulecia. Przy akompaniamencie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej wystąpią m.in.
Michał Szpak, Katarzyna Wilk, Piotr Cugowski. Przed koncertem, między godz. 16.00
a 18.00 w foyer hali przygotowane będą specjalne strefy niepodległościowe dla całych rodzin;
- 20 stycznia o godz. 16.00 w Auli Miejskiego Domu Kultury w związku z awansem
zawodowym akty mianowania odbiorą toruńscy nauczyciele;
- 24 stycznia na godzinę 17.00 Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza do auli Miejskiego
Domu Kultury na wykład prof. Krzysztofa Mikulskiego oraz koncert z okazji 100-lecia
powrotu Torunia do wolnej Polski;
- 25 stycznia na godz. 18.00 Fundacja Światło zaprasza na IV Bal dla osób
niepełnosprawnych. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom
z niepełnosprawnościami;
- 26 stycznia toruński oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego zainauguruje podwójny
jubileusz: 115-lecia ZNP oraz 100-lecia powstania struktur toruńskich. Uroczystość z tej
okazji odbędzie się o godz. 12.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki;
- 31 stycznia swój jubileusz 20-lecia powstania będzie obchodzić Zakład PielęgnacyjnoOpiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość odbędzie się w Sali Mieszczańskiej
Ratusza Staromiejskiego o godz. 17.00;
- 1 lutego przypada 75. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej. Z tej okazji
przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia zapalą znicz i złożą kwiaty pod pomnikiem „Ku czci
poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-45” przy
al. św. Jana Pawła II;
- 8 lutego w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Bema odbędzie się mityng
lekkoatletyczny Orlen Copernicus Cup Toruń 2020. Zmagania sportowców rozpoczną się
o godz. 18.00;
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- 10 lutego przypadają dwie rocznice:
 80-ta rocznica pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir,
 100-tna rocznica zaślubin Polski z morzem w Pucku – z tej okazji Kancelaria
Premiera
ogłosiła
rok
2020
rokiem
zaślubin
Polski
z morzem w Pucku.
-11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy o odwiedzinach u osób, które
szczególnie potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem;
- 15 lutego o godzinie 11.00 w Przystani Toruń Okręgowy Związek Żeglarski organizuję Galę
Żeglarską 2020;
- od 17 lutego rozpocznie się cykl spotkań z mieszkańcami. Tradycyjnie odbędzie 13 spotkań.
Sprawdzona formuła stolików warsztatowych od godziny 17.00, a następnie merytorycznego
spotkania z prezentacjami od godziny 18.00;
- jak co roku 19 lutego toruński Uniwersytet obchodzi Święto Uczelni. W programie
obchodów m.in. złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika oraz uroczystość na
Auli UMK. Natomiast o godzinie 16.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
z okazji Dnia Nauki Polskiej odbędzie się Gala Nauki Polskiej;
- 23 lutego przypada 75. rocznica śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Na
upamiętnienie patrona harcerzy komenda Hufca ZHP w dniach 21-23 lutego organizuje
XXXVII edycję Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego,
 tego dnia Fundacja Ducha zaprasza na koncert charytatywny
w Dworze Artusa. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00.
- w dniach 26-29 lutego w klubie Od Nowa odbywać się będzie 20 edycja Jazz Od Nowa
Festival.

V.

Przyjęcie porządku obrad.

p. M. Czyżniewski – poinformował, że do porządku obrad wprowadza się po pkt. XIII
projekt uchwały wg druku o numerze 419.
GŁOSOWANIE: Przyjęcie porządku obrad. Wynik głosowania: 24 – 0 – 0. Porządek
obrad został przyjęty.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych przy
ul. Grudziądzkiej i ul. Celniczej, w rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego
w Toruniu - DRUK NR 413.

p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRM – zał. nr 2.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 413. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 322/20).

4

VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za
2019 rok – DRUK NR 412.
p. K. Mitręga – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KBiPP– zał. nr 3.
Pytania;
p. M. Skerska-Roman – zapytała, czy Komisja wyciągnęła jakieś konkluzje, wnioski do
dalszej pracy, ponieważ w sprawozdaniu nie znalazła tego?
p. K. Mitręga – odpowiedział, że Komisja będzie realizować dalej zapisy programu, który
został uchwalony przez Radę Miasta Torunia i będzie reagować na sytuacje, które się pojawią
w czasie trwania kadencji tej Komisji. Dodał, że po zakończeniu 3-letniej kadencji zostaną
przedstawione wnioski końcowe.
p. M. Krużewski – zapytał, czy realizując program Komisja wypracowała wskaźniki, do
których będziemy dążyć w zakresie bezpieczeństwa, a co jest jednym z postulatów przyjętego
programu? Ponadto zapytał, czy planowany jest udział czynnika społecznego, czyli
zaproszenia do obrad stowarzyszeń, osób spoza instytucjonalnej listy, która została
wymieniona, a którzy zajmują się bezpieczeństwem i są reprezentantami mieszkańców?
p. K. Mitręga – wyjaśnił, w kwestii drugiego pytania, to przedstawiciele Rady Powiatu
i Rady Miasta Torunia są czynnikiem społecznym. Ponadto, Komisja współdziała również
z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym, które przedstawia i pomaga Komisji określić stopień
przygotowania kąpielisk. Komisja jest otwarta na różnego rodzaju sugestie
i zapotrzebowania ze strony środowiska. Natomiast odpowiadając na pierwsze pytanie
powiedział, że program określa kwestie oceny, gdzie zawarte są mierniki statystyczne,
porównanie jednego roku do drugiego. Dodał, że miernikiem jest również opinia publiczna
przy większych imprezach, jak np. Festiwal Bella Skyway, czy też sondowanie turystów.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 412. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 323/20).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2020 - DRUK NR 409.
p. J. Bochenek - przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Opinie:
KZiR – zał. nr 4.
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Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 409. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 324/20).
IX.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu
pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – DRUK NR 411.

p. J. Bochenek - przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Opinie:
KZiR – zał. nr 5.
Pytania:
p. K. Żejmo-Wysocka – zapytała, czy w projekcie uchwały jest zawarta kwota, o którą
MOPR wnioskował do wojewody, czy jest to kwota przyznana?
p. J. Bochenek - odpowiedział, że jest to kwota, o którą wnioskowano, czyli ponad 426 tys.
zł i stanowi 100% kosztów realizacji tego zadania.
p. K. Żejmo-Wysocka – powiedziała, że zapytała o kwotę, gdyż obawia się, że niektóre
osoby potrzebują więcej wsparcia, niż 30 godzin. Jeżeli uczęszcza na staż dorosła osoba
z niepełnosprawnością do pracodawcy a następnie będzie chciała udać się np. na Jordanki, to
nie wystarczy 30 godzin.
p. J. Bochenek – wyjaśnił, że 30 godzin to limit maksymalny określony w samym programie
przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, tak więc przekroczyć tego nie można było,
nawet składając wniosek aplikacyjny. Dodał, że oprócz tego programu, jeżeli Ministerstwo
ogłosi jeszcze program opieki wytchnieniowej, to też gmina będzie do niego aplikować.
Nadmienił, że w ubiegłym roku był realizowany taki program przez MOPR.
p. M. Skerska-Roman – zapytała, ile osób z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną
mieszka na terenie Torunia?
p. J. Bochenek – powiedział, że z danych szacunkowych wynika, że na terenie Torunia
wszystkich osób niepełnosprawnych jest ponad 16 tys., a ze znacznym stopniem
niepełnosprawności około 3 tysiące.
p. P. Lenkiewicz – zapytał, na ile program ministerialny jest komplementarny z projektem
gminnym, który realizowany jest w ramach rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych?
Zapytał, czy tam, gdzie jest system obsługi asystenckiej, ten program jest komplementarny?
p. J. Bochenek - odpowiedział, że program jest realizowany odrębnie. Osoba korzystając
a z programu unijnego nie może korzystać z programu ministerialnego.
p. M. Krużewski – zapytał, czy dobrze usłyszał, że 40 osób będzie objętych tym programem?
p. J. Bochenek – odpowiedział twierdząco.
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p. M. Krużewski – zapytał, w jaki sposób zostaną wyłonione te osoby spośród 3 tysięcy?
p. J. Bochenek – odpowiedział, że każda zainteresowana osoba będzie składała wniosek
aplikacyjny, a że są to osoby mające trudność z opuszczaniem swojego mieszkania będą
mogły zadzwonić, bądź ktoś w ich imieniu będzie mógł zgłosić taką potrzebę. Pracownik
socjalny uda się do mieszkania przedstawi założenia tego projektu i przyjmie wniosek,
a następnie dokona oceny takiego społecznego funkcjonowania tej osoby. Dodał, że
w MOPR-ze zostanie powołana komisja weryfikująca wnioski i ustali osoby, które będą
korzystały z tego programu.
p. M. Skerska-Roman – zapytała, czy liczba 40 osób jest również ograniczeniem
wynikającym z jakichś ustaleń, czy kwoty?
p. J. Bochenek - wyjaśnił, że wynika to z kwoty przyznanej na ten cel.
p. M. Krużewski – zapytał o szacunek osób, które byłyby zainteresowane wzięciem udziału
w tym programie?
p. J. Bochenek - odpowiedział, że szacunkowo około 100-120 osób. Natomiast, żeby
zwiększyć tę pulę 40 osób, z których nie wszyscy będą korzystali z 30 godzin, za każdym
razem o zwiększenie godzin należy wystąpić do wojewody o zgodę, nie zwiększając kwoty
programu.
Dyskusja:
p. P. Lenkiewicz – powiedział, że na przestrzeni roku zaobserwował, że w niektórych
aspektach może trochę mamy problem z komunikacją jaka wychodzi z urzędu do
mieszkańców, stąd prośba, aby w przypadku tego programu wesprzeć się dobrą komunikacją
do mieszkańców, chociażby właśnie w tym zakresie możliwości udzielenia wsparcia przez
merytorycznego pracownika, który mógłby przygotować, czy wesprzeć w takim wniosku, po
to, aby komplementarna informacja dotarła do mieszkańców.
p. M. Krużewski – stwierdził, że obserwując naocznie jak ten projekt działa, uważa jest on
super. Jeżeli mówimy o 40 osobach w stosunku do 3 tysięcy osób z niepełnosprawnościami,
myśli, że co najmniej 1000 osób byłoby zainteresowanych. I w tym przypadku cały czas
musimy traktować to jako projekt pilotażowy. Uważa, że projekt powinien być systemowy
i w standardzie powinna osoba z niepełnosprawnością mieć opiekuna, który pozwoli mu
poruszać się w różnych sferach. Stwierdził, że zaproponuje swojemu klubowi zajęcie się tą
kwestią.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 411. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 325/20).
X.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
Społecznych na 2020 r. – DRUK NR 387.

przyjęcia

p. P. Piotrowicz - przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.
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Planu

Konsultacji

Opinie:
KRM – zał. nr 6.
Pytania:
p. B. Jóźwiak – zapytał, czy w projekcie są ujęte konsultacje dotyczące zakresu i charakteru
przebudowy ul. Światowida w Kaszczorku?
p. P. Piotrowicz - odpowiedział, że nie są ujęte te konsultacje. Dodał, że na ten temat
dyskutowano i ponieważ zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku ani w 2021 r. a dopiero
w następnych latach, stąd te konsultacje należy zrobić w kolejnym roku, tak żeby odległość
między projektowaniem zadania, wykonaniem a tym co mieszkańcy zgłoszą nie była zbyt
długa. Natomiast, jeśli okaże się, że inwestycja będzie przyspieszona, wówczas zawsze
można uzupełnić plan konsultacji o ten temat.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – powiedział, że wczoraj odbyła się Komisja Rozwoju, na której relatywnie
długo dyskutowano na temat idei konsultacji społecznych, podsumowaniem efektów, które
dzisiaj zostały zrealizowane oraz ewentualnych sugestii na przyszłość. Zainteresowanych
zaprosił do zapoznania się z protokołem Komisji, który będzie za kilkanaście dni. Uważa, że
przy sprawach konsultacji społecznych jest taka sytuacja, iż wszystkie strony mają rację, ale
te wektory się nie łączą. Dodał, że dochodzą do niego informacje, że strona społeczna nie wie
jaką rolę mają te konsultacje przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Zdaje sobie sprawę,
że konsultacje społeczne to nie referendum. Dodał, że będzie starał się zainicjować taką
dyskusję razem z klubem prezydenckim, aby przyjrzeć się konsultacjom w taki sposób, aby
o wiele bardziej precyzyjnie ta informacja wychodziła na zewnątrz po to, aby ludzie którzy
przychodzą wiedzieli po co są konsultacje, jaka jest ich rola, jaki jest dalszy ciąg związany
z rozwiązaniami ustalonym na konsultacjach. Uważa, że brakuje jakiegoś zwornika, który
spowoduje, że na konsultacje społeczne nie będą przychodzili tylko przeciwnicy danego
zagadnienia, ale również tacy mieszkańcy, którzy będą chcieli ze swojego doświadczenia
wypowiedzieć się na temat merytorycznych, koncepcyjnych sytuacji, czego np. ani radni, ani
prezydent, czy urzędnicy nie wiedzą, bo nie jest to w ich prerogatywach albo nie znają bardzo
szczegółowo terenu.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 387. Wynik głosowania: 23 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 326/20).
XI.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia okolicznościowych
uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
w Toruniu – DRUK NR 410 – I i II CZYTANIE.

p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 7.
I czytanie:
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Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 410. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 327/20).
XII.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla
dróg publicznych wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego
w mieście Toruniu - DRUK NR 192 – I i II CZYTANIE.

p. M. Kowallek - przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGK – zał. nr 8.
I czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 192. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 328/20).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikat od
opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, stanowiących
dotychczas własność Gminy Miasta Toruń - DRUK NR 414 – I i II CZYTANIE.
p. W. Krawiec - przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Opinie:
KGK – zał. nr 9.
I czytanie:
Pytania:
p. M. Krużewski – uważa, że mieszkańcy mają mało informacji na temat tej bonifikaty.
W związku z tym zapytał, czy mieszkaniec ma czekać na wyliczenie, czy też udać się
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bezpośrednio do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami?
przygotowana jakaś polityka informacyjna w tym zakresie?

Zapytał,

czy

została

p. W. Krawiec – odpowiedział, że po podjęciu przez Radę Miasta uchwały w styczniu ub. r.
była pełna informacja zarówno w Nowościach, ponadto cały czas znajdowała się na stronie
internetowej Urzędu Miasta. Nadmienił, że dodatkowo jesienią została ponowiona ta polityka
informacyjna. Podkreślił, że generalnie z większością wniosków, które wpłynęły, udało się
wyrobić. Były wydawane wręcz odręcznie informacje o wysokości odpłatności. Kto przyszedł
do Wydziału uzyskał informację, zszedł do kasy i sprawę załatwił. Natomiast generalnie dużo
ludzi nie interesowało się, czy zapomniało o tej tematyce. Myśli, że przypomnienie to nastąpi
w czasie naturalnego odruchu płacenia podatków na początku roku.
Dyskusji nie było.
II czytanie:
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 414. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 329/20).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28
listopada 2019r. o objęcie strefą B płatnego parkowania parkingów
wybudowanych w 2019 roku przy ul. Grudziądzkiej 62 i 53 oraz
ul. Gregorkiewicza / Przy Kaszowniku - DRUK NR 419.
p. M. Skerska-Roman – przedstawiła projekty uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 419. Wynik głosowania: 24 – 0 - 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 330/20).
XV. Wnioski radnych:
- radny J. Hartwich – złożył 2 zapytania;
- radny P. Lenkiewicz – złożył 1 interpelację, 6 wniosków i 2 zapytania;
- radny B. Jóźwiak – złożył 4 wnioski;
- radny M. Krużewski – złożył 3 zapytania;
- radny D. Mądrzejewski złożył 1 wniosek;
- radny B. Szymanski - złożył 5 wniosków i 5 zapytań;
- radna M. Skerska-Roman złożyła 2 wnioski i 1 zapytanie;
- radny W. Klabun - złożył 1 wniosek;
- radna D. Zając – złożyła 1 wniosek;
- radna K. Żejmo-Wysocka – złożyła 1 wniosek.
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XVI. Informacje:
 Przewodniczącego,
Brak.
 Prezydenta,
Brak.
- Inne,
Brak.
XVII. Zakończenie Sesji.
p. M. Czyżniewski – zamknął 14. sesję Rady Miasta Torunia.
Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski

Protokół sporządziła:
Joanna Szewczyk
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