Protokół z 55. sesji
Rady Miasta Torunia
z 27 września 2018 roku
55. sesja Rady Miasta Torunia odbyła 27 września 2018 roku w sali nr 33 im. Mikołaja
Kopernika Urzędu Miasta Torunia.
I. Otwarcie sesji.
p. M. Czyżniewski – otworzył 55. sesję Rady Miasta Torunia. Powitał Komendanta Miejskiego
Policji insp. M. Lewandowskiego, przewodniczącego NSZZ Solidarność Oświaty
J. Wiśniewskiego, prezydenta z zastępcami, sekretarza miasta, skarbnika, dyrektorów
wydziałów i radnych. Poinformował, że nieobecność na sesji zgłosili radni J. Gołębiewski
i B. Jóźwiak.
II. Przyjęcie protokołu z 54. sesji: protokół przyjęto bez uwag.
III. Informacje Przewodniczącego Rady:
p. M. Czyżniewski – poinformował, że:
1. Do Biura Rady Miasta Torunia wpłynął społeczny projekt zmieniający uchwałę w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
niektórych składników wynagrodzenia (projekt został skierowany do zaopiniowania przez
Prezydenta Miasta).
2. Wszyscy radni dopełnili obowiązku ustawowego i złożyli oświadczenia majątkowe na dwa
miesiące przed upływem kadencji.
3. Kolejna 56. sesja rady miasta zaplanowana na 18 października br. o godzinie 10.00 jest
ostatnim roboczym spotkaniem VII kadencji organu stanowiącego gminy. Tego samego dnia,
o godzinie 14.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbędzie się 57. uroczysta
sesja rady miasta.
W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa Radnych w zwrot notebooków oraz kart
parkingowych w dniu 18 października do Biura Rady Miasta.
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
8 września br. obchodziliśmy Okręgowy Dzień Działkowca.
9 września br. obchodziliśmy XXXV Wojewódzki Dzień Pszczelarza.
10 września br. w Katedrze śś. Janów dobyło się spotkanie inaugurujące duszpasterstwo
parlamentarzystów i samorządowców Diecezji Toruńskiej.
Duszpasterzem został ks. prałat M. Rumiński.
14 września br. Toruńskie Obchody Dnia Sybiraka
JUBILEUSZE
7 września br. jubileusz 50-lecia obchodził klub piłkarski Elana Toruń
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8 września br. jubileusz 15-lecia świętował Toruński Informator Kulturalno-Artystyczny
"IKAR”.
21 września br. jubileusz 25-lecia obchodził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
21 września br. jubileusz 30-lecia obchodziło Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych
przez III Rzeszę.
21- 22 września br. jubileusz 450-lecia I Liceum Ogólnokształcącego
22 września br. jubileusz 25-lecia obchodziła Toruńska Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci
Niepełnosprawnych „Daj Szansę”.
WYDARZENIA
Wydarzenia kulturalne (wybrane):
- 7 września br. w Centrum Sztuki Współczesnej wernisaż wystawy „40 artystów na 40-lecie
współpracy Getyngi i Torunia”,
- 7 września br. w Muzeum Historii Torunia wernisaż wystawy „Helena i Otton Steinborowie.
Dobro Rzeczypospolitej – najwyższym prawem”,
- 7 września br. III Toruńska Noc Muzealna, z okazji 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa,
- 7 września br. otwarcie 11. edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach „Art.
Moves”,
- 8 września br. w CK Zamek Krzyżacki 11. Toruńskie Mediewalia,
- 9 września br. w CKK Jordanki koncert inaugurujący trasę koncertową polskich wokalistek
Women's Voices ,
- 14 września br. w CKK Jordanki uroczysty koncert inaugurujący 40. sezon artystyczny
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
- 14 września br. na Motoarenie „Pożegnanie wakacji z KS Toruń”,
- 14 września br. w Ratuszu Staromiejskim wystawa „Polskie Lotniczki w Stuleciu”
Wydarzenia sportowe, rekreacyjne i turystyczne (wybrane):
- 7-9 września br. w Arenie Toruń XVI Memoriał Wojtka Michniewicza,
- 8 września br. podczas 23. Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters w hiszpańskiej
Maladze odbył się Kongres Światowej Federacji Masters, na którym Toruń zaprezentował stan
przygotowań do przyszłorocznych mistrzostw świata,
- 8 września br. 7. edycja Walkathon Neuca dla Zdrowia,
- 8 września br. w CT PARK I Toruński Piknik Osób Niepełnosprawnych,
- 15 września br., podczas zawodów w bułgarskim Płowdiwie toruńska wioślarka Katarzyna
Zillmann (stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i tegoroczna mistrzyni Europy), zdobyła
złotym medalem mistrzostw świata 2018 w wioślarstwie (w kategorii czwórka podwójna
kobiet),
- 16 września br. na lodowisku Tor-Tor ogłoszono nowego sponsora strategicznego
Toruńskiego Klubu Hokejowego (KH Energa Toruń – to nowa nazwa toruńskiej drużyny
hokejowej),
- 17 września br. na Stadionie Miejskim inauguracja rozgrywek sportowych przedszkoli
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i szkół w roku szkolnym 2018/2019,
- 20 września br. na Motoarenie impreza kolarska „W pogoni za Mają i Majką, szukamy
następców Kwiatka”,
- 22-23 września br. w Arenie Toruń XXII edycja Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego
im. Zygmunta Krygiera,
- 23 września br. Maraton Wioślarski Run&Raw,
Inne wydarzenia (wybrane):
kongresy, sympozja, zjazdy
- 8 września br. w Auli UMK XXIV Zjazd Absolwentów UMK pt. "Jesienne Powroty 2018",
- 13 września br. w Ratuszu Staromiejskim konferencja szkoleniowa dla dyrektorów toruńskich
placówek oświaty z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- 13 września br. w CKK Jordanki Międzynarodowe Forum Ekonomii Społecznej,
- 24-26 września br. w Auli UMK XIII Kongres Zarządzania Oświatą
- 21-22 września br. w Auli UMK XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne i XVI
Ogólnopolskie Forum Profilaktyki Otyłości,
- 22 września br. w CN „Młyn Wiedzy” III Międzynarodowa Konferencja „Near Space
Conference”,
- od 26 września br. (do 28 września br.) w CKK Jordanki trwa 21. Międzynarodowa
Konferencja Opieki Długoterminowej,
imprezy targowe
- 22-23 września br. w CT PARK Toruńskie Targi Nieruchomości,
inne
- 21-22 września br. na placu przy scenie plenerowej CKK Jordanki Dni Energii 2018.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Toruń zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu miast przyjaznych osobom po 60 roku
życia - „Miasto Seniorów”, przygotowanym przez Gazetę Wyborczą.
Toruń otrzymał wyróżnienie specjalne (w kategorii złotej) dla samorządów rozwijających
ekonomię społeczną.
Toruńska komunikacja została wysoko oceniona (3. miejsce) w Ogólnopolskim Rankingu
Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej organizowanym przez redakcję "Strefy Gospodarki" ogólnopolskiego dodatku do "Dziennika Gazety Prawnej".
INWESTYCJE
Końcowy etap rozbudowy DPS – u przy ul. Szosa Chełmińska.
Zakończono budowę PM nr 8. Trwają prace wokół budynku.
Zakończono budowę PM nr 18 na tzw. osiedlu Jar.
Budynek wielorodzinny przy ul. Rolniczej. Zaawansowanie 1/3.
Adaptacja budynku w sąsiedztwie CN Młyn Wiedzy. Postęp robót zgodny z harmonogramem.
Ruszyły prace przy basenie rehabilitacyjnym przy ZS nr 26.
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Zakończono budowę hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska.
Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej. Zaawansowanie 80%.
Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej. Zaawansowanie rzeczowe
90%, finansowe 80%.
Przebudowa pl. bpa J. Chrapka. Zaawansowanie 50%.
Ul. Turystyczna. Dopuszczona do ruchu, potrzebna jest warstwa ścieralna.
p. M. Zaleski – poinformował o wydarzeniach, które odbędą się do sesji 18.10.2018 r.
1. Dzisiaj o godzinie 16.15 na Placu Katarzyny pod obeliskiem poświęconym „Komendantom
Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK” odbędzie się uroczystość z okazji obchodów Dnia
Polskiego Państwa Podziemnego. A następnie w Kościele Garnizonowym zostanie
odprawiona msza święta w intencji poległych.
2. W piątek, 28 września o godzinie 12.00 swój jubileusz 60-lecia obchodzić będzie
V liceum ogólnokształcące,
− od 17.30 na Sali Uniwersyteckiego Centrum Sportowego ul. św. Józefa odbywać się będzie
mecz bokserski pomiędzy Kadrą Narodową Polski i Serbii,
− tego dnia wieczorem Centrum Nauki Młyn Wiedzy zaprasza na Toruńską Noc
Naukowców. W programie przewidziano wykłady, warsztaty, pokazy naukowe
a wszystko w godzinach od 18.00 do 24.00.
3. Sobota, 29 września będzie obfitować w różnorakie wydarzenia:
− od godziny 10.30 na Motoarenie starty czterech dystansów Cisowianka Mazovia MTB
Marathon Toruń 2018,
− od godziny 14.00 odbywać się będzie festyn historyczny – Święto Ulicy Przedzamcze,
− od godziny 16.00 na hali sportowo-widowiskowej tradycyjnie już o tej porze roku swoje
spotkanie rozpoczną mieszkańcy i członkowie toruńskich spółdzielni mieszkaniowych.
Tegoroczną edycję Spółdzielczego Popołudnia uświetni występ zespołu Golec uOrkiestra,
− godzinie 17.30 na boisku przy Sz. Chełmińskiej 75, swój sezon hokeja na trawie
zainauguruje Pomorzanin Toruń, podejmując Start 1954 Gniezno.
4. W niedzielę 30 września o godzinie 11.00 na Rynku Staromiejskim odbywać się będzie
przysięga wojskowa żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej. Przysięgę złoży 105
żołnierzy.
5. Na przełomie września i października Toruń odwiedzi delegacja z Kowna. Kulminacyjnym
punktem pobytu Zastępcy Mera Simonasa Kairysa będzie, 1 października, odsłonięcie, na
budynku Urzędu Miasta, pamiątkowej tablicy dot. partnerstwa obydwu miast.
6. We wtorek 2 października swój rok akademicki zainauguruje Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, tradycyjnie najpierw składając kwiaty pod pomnikiem astronoma.
7. 5 października, w piątek, kościół pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny będzie
obchodzić uroczystości odpustowe. Msza święta o godzinie 15.00.
− o godzinie 19.30 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu rozpocznie się
koncert inaugurujący III Festiwal muzyki sakralnej – Musica Vera – Muzyka nowych
świątyń. Festiwal potrwa do 27 października.
8. Sobota 6 października przyniesie różnorodne wydarzenia:
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− od godziny 10.00 Centrum Targowe Park zaprasza na dwudniowe Targi Motoryzacyjne
„Moto-Tor” 2018. W ofercie możliwość skorzystania z symulatora jazdy, bezpłatnych jazd
próbnych, czy obserwacja finałów mistrzostw na najgłośniejszy samochód,
− o godzinie 11.00 swoją inaugurację roku akademickiego rozpocznie Kolegium
Jagiellońskie,
− o godzinie 12.00 w Hotelu Filmar Hospicjum „Światło” będzie świętowało 25-lecie swojej
działalności,
− również o godzinie 12.00 mszą św. w Katedrze Śś. Janów rozpocznie się uroczystość
odsłonięcia Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, samo odsłonięcie pomnika planowane
jest od godziny 14.00,
− o godzinie 19.00 na Motoarnie start zawodników Toruń FIM Speedway Grand Prix
of Poland.
9. W niedzielę 7 października o godzinie 17.00 w CKK Jordanki tradycyjnie odbędzie się
koncert galowy „Złote Miotły 2018”.
10.
9 października we wtorek na godzinę 11.30 przy Sz. Chełmińskiej 75b planowane
jest otwarcie hali tenisowej.
11.
10 października o godzinie 10.00 w Sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego
swoje obrady rozpocznie XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń Miejska,
w tym roku poświęcona zieleni w ochronie powietrza,
− o godzinie 17.00 w Dworze Artusa jubileusz 25-lecia działalności świętować będzie
Oratorium im. bł. Bronisława Markiewicza.
12.
W piątek 12 października o godzinie 12.00 w Dworze Artusa odbędzie się uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
− zaś o godzinie 14.00 w Ratuszu Staromiejskim nastąpi podsumowanie i wręczenie nagród
w konkursie Toruń Ogrodem,
− wieczorem o godzinie 18.00 w Dworze Artusa nastąpi otwarcie XXVII Kongresu
Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich, w trakcie którego arcybiskup
senior Henryk Muszyński odbierze Nagrodę Dialogu 2018,
− o godzinie 19.00 w CKK Jordanki w ramach Festiwalu Siły Natury rozpocznie się koncert
„Duch ognia”. Wydarzenia festiwalowe potrwają do 21 października,
− od piątku 12 do niedzieli 14 października trwać będzie 15. edycja akcji „Toruń za pół
ceny”.
13.
W sobotę 13 października o godzinie 9.30 Galą Jubileuszową rozpocznie
świętowanie jubileuszu 25-lecia działalności Wyższe Seminarium Duchowne,
− o godzinie 10.00 w sali kinowej Centrum Sztuki Współczesnej startować będzie konferencja
pt. „Przedsiębiorczość jest Polską Kobietą i Torunianką”,
− tego dnia również o godzinie 15.00 wystartują VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
w MMA.
14.
14 października, w niedzielę, na godzinę 10.45 planowane jest nadanie nazwy ronda
imieniem Ludmiły Roszko,
− a także o godzinie 11.11 start kolejnej Toruńskiej Sztafety Wolności,
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15.
Na poniedziałek 15 października na godzinę 10.00 planowane jest otwarcie nowo
wybudowanego Przedszkola Miejskiego nr 18 na tzw. osiedlu Jar,
− tego dnia o godzinie 12.00 kolejna z toruńskich szkół wyższych – Wyższa Szkoła Bankowa
rozpocznie swój rok akademicki,
− natomiast o godzinie 18.00 w Dworze Artusa podczas Gali Mecenasa Sportu zostanie
podsumowany miniony sezon sportowy.
16.
W dniach od 16 do 20 października Akademickie Centrum Kultury i Sztuki
„Od Nowa” świętować będzie 60-lecie swojej działalności. W programie obchodów
wystawa malarstwa, pokaz teledysków a także koncerty,
− 16 października o godzinie 17.00 rozpocznie się koncert galowy z okazji 20-lecia Powiatu
Toruńskiego.
V. Przyjęcie porządku obrad:
p. M. Czyżniewski – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 9 druk nr 1115,
po pkt. 19 druk nr 1149.
GŁOSOWANIE:
Zmiana porządku obrad. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Porządek został zmieniony.
VI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie
ulic: św. Jana Bosko i Ugory w Toruniu – DRUK NR 1145.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 1.
Pytania:
p. M. Rzymyszkiewicz – zaznaczył, że szkoła Salezjanów nie jest szkołą rejonową. Od
poniedziałku do piątku rano i po południu kilkaset rodziców dowozi uczniów samochodami
i w związku z tym istnieje potrzeba znalezienia rozwiązania alternatywnego dojazdu. Czy
przystępując do tego planu można poprosić dyrektor MPU i pracowników o rozważenie
wpisania alternatywnego dojazdu, który mógłby łączyć tę szkołę bezpośrednio z ul. Ugory ?
p. A. Stasiak – podziękowała za zgłoszoną uwagę.
Dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1145. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 928/18).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Port Drzewny” dla obszaru położonego w rejonie ul. Starotoruńskiej,
Portu Drzewnego i Wisły w Toruniu – DRUK NR 1143 – 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.
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Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi (zał. nr 2).
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 2.
I czytanie
Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy jest też mowa o rekultywacji Wisły
i połączniu Portu Drzewnego ze starówką ?
p. A. Stasiak – wyjaśniła, że plan nie obejmuje Wisły, ale dotyczy zbiornika portu. W tej
sprawie były też opinie PZW. Związek złożył uwagi do projektu planu, m. in. dotyczące
polepszenia warunków nie tylko dla tarliska sandacza, ale także korzystania rekreacyjnego ze
zbiornika, co wymaga rewitalizacji Wisły i rekultywacji zbiornika poprzez pogłębienie szyi
zbiornika i pogłębienie misy basenu. Podkreśliła, że plan w zapisach na s. 15 w §19 wpisuje,
że należy podjęć działania zapobiegające eutrofizacji wód i wypłycaniu misy basenu. Ostatnie
spotkanie prezydenta z wędkarzami dotyczyło tej problematyki w celu jak najlepszego dostępu
tych walorów dla mieszkańców miasta.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy firmy tam znajdujące się, zgodnie z zapisami obecnego
mpzp., mogą nadal funkcjonować ?
p. A. Stasiak – potwierdziła, że tak.
p. M. Jakubaszek – zapytał, czy plan był konsultowany także z żeglarzami ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że nie, ale był opiniowany ze wszystkimi właścicielami, w tym
ośrodkiem wypoczynkowym Walter, który jest właścicielem terenu, na którym są pomosty
i żaglówki. Właściciel terenu dochodzącego do basenu portu był zaangażowany w opiniowanie
tego planu. Oprócz tego plan dopuszcza budowle i urządzenia wodne, tj. pomosty, przystanie,
stanice wodne itp.
p. K. Wojtasik – zapytał, czy po inwestycji ze strony miasta PZW nadal będzie zarządzał
akwenem ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że to nie jest przedmiotem ustaleń planu. Jest korespondencja
PZW z prezydentem dotycząca budowy pomostów, parkingów, kaskadowego umocnienia
szyjki, umocnień brzegów portu, punktów widokowych i budowy ostróg. W tej sprawie PZW
dostał odpowiedź. Właścicielem terenu są Wody Polskie.
p. K. Wojtasik – zapytał, czy prezydent odpowiedział, że umocnienia, to jest kwestia Polskich
Wód ?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że to były robocze spotkania. Miały na celu ustalenie
możliwości realizacji poprzez plan w przyszłości zamierzeń PZW. Projekt planu stwarza takie
możliwości.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, czy w zapisie będzie ujęte, że łącznie z PZW
miasto będzie występować o środki finansowe do rządu o rekultywację Wisły i budowę ostróg?
p. A. Stasiak – odpowiedziała, że plan nie odnosi się do własności terenu. Właściciele
i użytkownicy mogą zmieniać się. Plan stwarza dla obecnych i przyszłych właścicieli takie
same warunki.
Dyskusji nie było.
7

II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1143. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 929/18).
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kociewskiej, Polnej, Trasy
Średnicowej oraz linii kolejowej – DRUK NR 1144 – I i II CZYTANIE.
p. A. Stasiak – przedstawiła projekt uchwały, omawiając zakres projektu planu i potrzebę jego
sporządzenia, a także przedstawiając zgodność przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. Rada Miasta
Torunia, uchwalając plan, zgodność tę potwierdza.
Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z ustawą, rada miasta rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag złożonych do projektu, nieuwzględnionych przez prezydenta.
Poinformowała, że do projektu planu nie wpłynęły uwagi (zał. nr 2).
Opinie:
KRSMiGP – zał. nr 3.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1144. Wynik głosowania: 18 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 930/18).
IX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomnika przyrody w pasie drogowym przy ul. Wiązowej – DRUK NR
1115.
p. T. Kozłowski – przedstawił projekt uchwały.
Pytania:
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy cięcia mogą być zrealizowane tak, żeby prześwietlenie
było jak najmniej widoczne ?
p. T. Kozłowski – odpowiedział, że tak. W ostatnich latach otwarcie przestrzeni spowodowało,
że korona zarosła i trzeba ją zredukować zgodnie ze sztuką ogrodniczą, żeby nie okaleczać
w nadmiarze i nie deformować korony, a ciężar przenieść bliżej pnia. W przyszłym tygodniu
ma być kolejna ekspertyza, która potwierdzi statykę drzewa i sprecyzuje wykonanie zabiegów.
p. M. Olszta – Bloch – zapytała, czy jest szansa, żeby w ramach prześwietlenia zadbać, żeby
kształt korony wyglądał estetycznie ?
p. T. Kozłowski – potwierdził, że tak.
p. Ł. Walkusz – zapytał, jak długo będzie trwał zabieg ?
p. T. Kozłowski – odpowiedział, że ma być wykonany do końca br. roku.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 1115. Wynik głosowania: 19 – 0 – 1. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 931/18).
X. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych
w Toruniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń a osobą prawną - DRUK NR 1152.
p. A. Rynkowski – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 4.
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy gmina pozostanie użytkownikiem wieczystym ?
p. A. Rynkowski – potwierdził, że tak.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy kolejnym krokiem będzie uchwała o nabyciu tego terenu ?
p. A. Rynkowski – odpowiedział, że jest taki zamysł. Jest pakietowo przygotowana zamiana
ze Skarbem Państwa i pewnie obejmie także tę nieruchomość. Jeśli teren będzie przejmowany
przez miasto, to jest szansa na realizację projektów związanych z rekreacją i sport na tym
terenie.
Dyskusja:
p. M. Frąckiewicz – stwierdził, że to jest bardzo dobra decyzja. Od dłuższego czasu jest
oczekiwanie co do zagospodarowania tego terenu na użytkowanie sportowo – rekreacyjne.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1152. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 932/18).
XI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy
Miasta Toruń - DRUK NR 1157 – I CZYTANIE.
p. E. Okoń – przedstawił projekt uchwały.
I czytanie
Pytania:
p. M. Jakubaszek – zapytał, od kiedy urząd miasta pracował nad tą uchwałą ?
p. E. Okoń – odpowiedział, że od jesieni. Pierwsze druki z informacjami dla kierownictwa
urzędu były w grudniu.
p. M. Jakubaszek – przypomniał, że na ostatniej sesji RMT był rozpatrywany projekt
społeczny RO Bydgoskie Przedmieście w tej sprawie. Wówczas nie było mowy o tym, że urząd
również zajmuje się tą tematyką. Był taki odbiór, że umożliwienie dotacji zabytkom wpisanym
do gminnej ewidencji zabytków, nie jest najlepszym rozwiązaniem.
p. E. Okoń – odpowiedział, że nie było takiego stwierdzenia. Patrzono, jak to zaczyna
funkcjonować w innych miastach. Pod koniec ubr. jednym z miast był Olsztyn, który przyjął
zapis o dotacji do obiektów z gminnej ewidencji. Zaznaczył, że przy opracowaniu projektu
w grudniu wzorowano się na uchwale z Gdyni, która już w 2010 r., wyprzedzając nowelizację
ustawy, umożliwiła dotacje dla obiektów z gminnej ewidencji, ale też chodziło o mpzp. Od
kwietnia/maja zaczęło się pojawiać coraz więcej uchwał z dużych ośrodków miejskich.
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Wskazał, że takich uchwał nie ma Gdańsk, Poznań, Wrocław, w Krakowie nie jest jeszcze do
końca zatwierdzona. Cały czas było to konsultowane.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy w dotychczasowej uchwale były zapisy, że można ubiegać
się również o środki na roboty budowlane ?
p. E. Okoń – potwierdził, że tak.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, gdzie to jest wpisane w obecnym projekcie ?
p. E. Okoń – odpowiedział, że w tytule.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że w §5 są wyspecyfikowane wszystkie roboty, ale nie ma robót
budowlanych. Dlaczego nie ma robót budowlanych ?
p. E. Okoń – odpowiedział, że prace lub roboty budowlane są rozumiane jako prace
prowadzone przy zabytkach, różnego rodzaju prace budowlane remontowo – konserwatorskie.
p. M. Rzymyszkiewicz – stwierdził, że fakt odbywania się I czytanie tego projektu uchwały na
bieżącej jest ogromnym zbiegiem okoliczności, że aż trudno w niego wierzyć.
Zapytał o §6 ust. 2 i 3. To jest organicznie w wysokości maksymalnych dotacji, które mogą
zostać udzielone. Skąd pomysł na takie ograniczenie, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zapisu
do 50% nie oznacza, że każda dotacja miałaby wynosić 50% ? Nie ma przeszkód, żeby te progi
były wyższe, bo to nie będzie wiązało się z automatycznym udzielaniem dotacji na zapisanych
poziomach.
p. E. Okoń – odpowiedział, że prace do 100% zostały określone przy zabytkach wpisanych do
rejestru. To są najbardziej wartościowe zabytki, przy których prace konserwatorskie,
uzgodnienia, dokumentacja są najbardziej kosztowne. Zaznaczył, że prowadzenie prac
konserwatorskich przy tego typu obiektach generuje olbrzymie koszty. W związku z tym
przyjęto, że obiekty wpisane do rejestru zabytków będą miały możliwość dofinansowania do
100%. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków będą mogły uzyskać do 50%
dofinansowania.
Wymienił, że w obiektach z gminnej ewidencji są chronione przede wszystkim gabaryty,
elewacje i stolarka zewnętrzna oraz dodatkowo wyposażenie w przestrzeniach
ogólnodostępnych. Stąd gradacja między obiekty, gdzie prace konserwatorskie, uzgodnienia,
pozwolenia i decyzje są najbardziej istotne i najbardziej kosztowne, a obiekty, gdzie prace
wymagają tylko uzgodnienia i zakres jest mniej kosztowny.
p. W. Klabun – zapytał, jak jest zapisana konieczność udziału wykwalikowanego personelu
do nadzoru i kierowania robotami ?
p. E. Okoń – odpowiedział, że w przypadku obiektów z gminnej ewidencji prace nie wymagają
z urzędu konserwatorskiego uzyskania pozwolenia czy decyzji, ale jest wymagane uzyskanie
uzgodnienia prowadzonych prac. Ustawa i rozporządzenie mówi, kto może prowadzić nadzór,
ale tylko w obiektach rejestrowych, nie określa natomiast tego co do obiektów z gminnej
ewidencji.
Dyskusja:
p. W. Klabun – wskazał, że są zasadnicze różnice między obiektami wpisanymi do rejestru
i gminnej ewidencji, m. in. koniczność kierowania i nadzorowania robót w budynkach
rejestrowych przez osoby z uprawnieniami do konserwacji zabytków. Jeśli nie jest to niezgodne
z prawem, to dobrze byłoby przyjąć takie wytyczne, że jeśli jakieś budynki z gminnej ewidencji
zabytków mają mieć dotacje, to trzeba dobrze zadbać, żeby te pieniądze były właściwie
wykorzystane. To byłoby obostrzenie, że roboty muszą być prowadzone pod nadzorem osób
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z uprawnieniami do konserwacji zabytków, ale też kierowane przez osoby z takimi
uprawnieniami.
Wyraził zadowolenie, że otwiera się pula na nowe budynki. Dobrą praktyką stosowaną
w innych miastach jest rozdział środków na 2 pule: dla zabytków rejestrowych i gminnej
ewidencji. To pozwoli uniknąć dyskusji i czasami prób porównań, że budynek z gminnej
ewidencji ma dużą wartość, a rejestrowy nie. Stworzenie 2 pul pozwoli uniknąć zamieszania,
tym bardziej, że w pierwszych latach obowiązywania dotacji dla obiektów, będzie ich dużo,
a taki podział będzie porządkował sytuację.
p. E. Okoń – stwierdził, że taką pulę wydzieliła Warszawa. Przyznał, że myślano nad tym, czy
to ująć w ten sposób, np. 30-50% na obiekty wpisane do gminnej ewidencji, a pozostały procent
do rejestru zabytków. To będzie zależało od wpływu ilości wniosków o dotacje. Rocznie
wpływa 30-40 wniosków. Podał, że Kraków nie rozróżnił tego, przeznaczył 4 mln zł, miał 29
dotacji. Olsztyn przeznaczył 500 tys. zł na dotacje w br., w tym dotacje dostały 3 obiekty z
gminnej ewidencji. To można doprecyzować na późniejszym etapie.
p. M. Rzymyszkiewicz – wskazał, że o wysokości dotacji dla poszczególnych obiektów będzie
decydowała komisja powołana przez prezydenta miasta.
Wyraził sprzeciw wobec ograniczeń, żeby z góry założyć, że zabytki znajdujące się w gminnej
ewidencji będą miały maksymalną dotację w wysokości 30-50%. Jest to określenie „do”,
podobnie jak w przypadku zabytków, które są wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków
do 100%. To, że jest wpisane do 100%, to nie oznacza, że wszyscy będą dostawali 100%,
równie dobrze może być 50%. Jeśli w uchwale będzie ograniczenie dla pozostałych grup, to
będzie działało demotywująco na zainteresowanych.
Poprosił o dokonanie możliwości zmiany w uchwale, bo nic nie będzie działo się
automatycznie, a utrzymanie tego typu zapisu będzie ograniczeniem. Gdyby w ust. 2 i 3
podnieść kwoty do 100% i np. 75%, to dałoby to możliwość udzielania dotacji na
preferowanych poziomach. Wyraził zrozumienie, że priorytetem są obiekty wpisane do
wojewódzkiego rejestru zabytków. Tak może dalej pozostać, natomiast mogą zdarzyć się
szczególne przypadki, gdzie potrzebna będzie wyższa dotacja niż zakładane 50%.
Pozostawienie zapisu w takim kształcie będzie uniemożliwiało takie działania.
p. M. Frąckiewicz – podzielił pogląd przedmówcy. W Toruniu znajdują się obiekty, które
wymagają podjęcia natychmiastowej renowacji i konserwacji, a dotychczasowi właściciele nie
są zainteresowani, bo nie mają pieniędzy z dotacji. Zapisanie dotacji do 100% nie mobilizuje
do wydania do 100%, bo każdorazowo rada podejmuje w tej sprawie uchwałę.
Wyraził brak zrozumienia, dlaczego ze specyfikacji poszczególnych robót zostały wyrzucone
roboty budowlane. W §2 jest definicja, a w §5 jest nazwanie robót, jakie mogą być wykonane,
i nie ma nazwanych robót budowalnych. Poprosił o uzupełnienie tego zapisu.
p. E. Okoń – odpowiedział, że w tym zestawie jest opracowanie projektu budowlanego. To jest
zestaw, na który ustawodawca przewiduje możliwość uzyskania dotacji. Ten zestaw nie ma
wyszczególnionych osobno prac budowlanych, ale opracowanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, co jest uwzględnione.
p. M. Jakubaszek – przeczytał fragment opinii prezydent do społecznego projektu uchwały
zgłoszonego przez RO Bydgoskie Przedmieście: pkt 3. Rozszerzenie kategorii obiektów, na
które może być przyznana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty
budowlane na budynki ujęte w gminne ewidencji zabytków, spowoduje wzrost liczby możliwych
do dotowania zabytków o prawie 240%. Opinia jest negatywna. Tak znaczne zwiększenie
spowoduje brak efektywnego wykorzystania przyznawanych na ten cel środków.
Ta opinia jest z 27.08.br. Po miesiącu ta opinia zmienia się. To zmiana na lepsze, ale to jest
zasługa społeczników – osób, które angażują się społecznie w ochronę zabytków. Podziękował
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za aktywność i zaangażowanie. Podziękował prezydentowi za zmianę opinii w sprawie
dotowanie zabytków z gminnej ewidencji, bo to jest szansa na odnowienie dużo większej liczby
zabytków niż dotąd.
Na pewno będą dyskusje dotyczące wielkości dotacji na zabytki. Wyraził przekonanie
graniczące z pewnością, że projekt uchwały nie jest przypadkowy w tym momencie.
p. M. Frąckiewicz – wskazał, że nie ma żadnego przepisu, który imiennie określa, jakie roboty
mogą być wykonywane. W przyjmowanej przez radę uchwale dotyczącej robót budowlanych
była przyjmowana poprawka, która została zaakceptowana. Nie ma powodów do upierania się,
że nie ma być zapisu o robotach budowlanych w uchwale, że mogą być przedmiotem
dotowania.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla
niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń na
rok 2019 – DRUK NR 1142 – I i II CZYTANIE.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 6.
I czytanie
Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytał, ile jest ogólnie dzieci w żłobkach i ile jest w tym
dzieci niepełnosprawnych ? Jakie są dodatkowe koszty wpływające na zwiększenie ogólnej
kwoty ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że placówki niepubliczne bardzo niechętnie przyjmują
dzieci z niepełnosprawnościami, bo koszt utrzymania dzieci jest wyższy. Obecnie są 3 placówki
niepubliczne, które deklarują chęć przyjmowania dzieci niepełnosprawnych. Każdego roku jest
ok. 100 orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych. Szacuje się, że ok. 250 dzieci jest
uprawnionych do korzystania z przywileju otrzymania wyższej dotacji, z tym, że niewielka
grupa dzieci jest oddawana przez rodziców do żłóbków. Najczęściej te dzieci znajdują się
w domu pod opieką rodziców. Szacuje się, że koszty związane z dziećmi niepełnosprawnymi
mogą wzrosnąć w skali roku o ok. 30 tys. zł.
p. M. Krużewski – zapytał, jaki jest procent żłobków niepublicznych w stosunku do
publicznych ? Ile jest miejsc w żłobkach publicznych i jaki jest roczny koszt utrzymania tych
żłobków ?
p. I. Miłoszewska – wyjaśniała, że są 3 żłobki niepubliczne na 282 miejsca. Trwa rozbudowa
3 placówek. W każdej z tych placówek będzie zwiększona liczba miejsc o 25. W 2 żłobkach
publicznych będą miejsca żłobkowe, w jednej placówce będą miejsca w klubie dziecięcym.
Łącznie zostanie zwiększona liczba miejsc o 75. Łączny koszt utrzymania dziecka
w niepublicznej placówce to 1300 zł. Średni koszt utrzymania dziecka w placówce
niepublicznej to 1100 zł.
p. M. Krużewski – zapytał, czy żłobki utrzymają się, kiedy skończy się projekt unijny ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że większość tak, bo część z nich funkcjonowała
wcześniej.
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p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, ile rodzic dopłaca do pobytu dziecka
niepełnosprawnego w żłobku ? Jakimi drogami można dotrzeć do rodziców, którzy nie są
przekonani, żeby dzieci korzystały ze żłobków ?
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że widać, że rodzice chętnie korzystają ze żłobków. Mimo
wzrostu liczby miejsc, to cały czas te miejsca są wykorzystane. Podała, że w niepublicznych
żłobkach wykorzystanie miejsc na przestrzeni roku jest na poziomie ponad 80%. Rodzice
wracający na rynek pracy, chętnie oddają dzieci do żłobków. Poza tym są projekty realizowane
przez miasto, m. in. vouchery, które dzięki środkom zewnętrznym, są rozdysponowane wśród
rodziców, którzy chcą oddać dziecko do placówki.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – przyznał, że liczba miejsc w żłobkach wzrosła. Prezydent chwali się też
tym na bilbordach wyborczych. Pytanie, czy 1500 miejsc dostępnych w żłobkach publicznych
i niepublicznych to jest optymalna liczba, czy też powinno to być podwojone lub potrojone.
Widać, że liczba chętnych rodziców do pozostawiania dzieci w żłobkach rośnie. To jest trend.
Pytanie dotyczące żłobków finansowanych z UE nasuwa wątpliwości, czy te przetrwają po
skończeniu dotacji z UE, czy właściciele żłobków podniosą ceny, albo czy GMT będzie
zwiększała dotacje. Wskazał, że łączny koszt dotacji dla żłobków to 4,8 mln zł. To nie jest
dużo, przy założeniu, że to miałyby żłobki publiczne. Te wszystkie inwestycje byłyby droższe
niż kwota dotacji. To jest kierunek, który miasto powinno rozwijać, przy kontroli jakości
i standardów prowadzenia żłobków, bo to jest reakcja na zachodzące zmiany demograficzne.
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – podziękowała za uchwałę, bo jest wspaniała i bierze pod
uwagę dodatkowe środki na dzieci niepełnosprawne.
p. K. Żejmo – Wysocka – zwróciła uwagę, że wzrost miejsc żłobkowych to efekt aktywności
osób je prowadzących i bardzo chętnie korzystających ze środków EFS. Rodzice oddając dzieci
do żłobka, mogą iść do pracy lub uzupełnić swoje wykształcenie, szczególnie dotyczy to
młodych matek, które przerwały edukację.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1142. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 933/18).
XIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych
Uzależnień na rok 2019 - DRUK NR 1146.
p. I. Miłoszewska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KPSiZ oraz KiP – zał. nr 7.
Pytania:
p. M. Krużewski – wskazał, że nie mówi się nic o uzależnieniach od hazardu, seksu, jedzenia,
komórek, Internetu, itd. Czy są informacje o poziomie innych uzależnień ? Czy ktoś robi
badania i czy są jakieś statystyki ?
p. I. Miłoszewska – wyjaśniła, że każdego roku przedkładane jest sprawozdanie radzie miasta
z realizacji Programu za miniony rok. W ramach tego Programu dużą uwagę przykłada się
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m. in. na realizację działań związanych z innymi uzależnieniami. Jest co raz więcej problemów
związanych z uzależnieniem od słodyczy, tytoniu, komputera. Zapewniła, że ogromne środki
są przeznaczane na działania realizowane przez organizacje pozarządowe. Te organizacje
podążają za pojawiającymi się trendami i przedkładają projekty, które m. in. dotyczą
wspomnianej w pytaniu grupy uzależnień. Przyznała, że co raz większym problemem są inne
uzależnienia. Informacje na temat skali problemów i realizacji zadań wydział dostaje od
organizatorów programów.
Poinformowała, że badania ogólnopolskie i wojewódzkie są sporadycznie robione. Wiedza
o tych zjawiskach jest z informacji przekazywanych przez PARPA, Krajowe Biuro
ds. Narkomanii, AIDS. Tam są także informacje o innych uzależnieniach. Jeśli radny sobie
życzy, to takie dane mogą zostać przedstawione.
p. M. Krużewski – podziękował za przekazanie danych. Wskazał, że nie widzi w preliminarzu,
że organizacje pozarządowe realizują zadania Programu.
p. I. Miłoszewska – odpowiedziała, że to jest w zakresie profilaktyki, a pod spodem jest
zwalczanie narkomanii. Obecnie uzależnienie nie jest tylko od alkoholu. Najczęściej jest to
uzależnienie od alkoholu, tytoniu, narkomanii. Te działania są szerokie obszarowe.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – zwrócił uwagę, żeby Program dotyczący uzależnień mocniej wchodził
w te rzeczy, które są problemami cywilizacyjnymi. Często alkoholizm i narkomania są
skutkiem innych uzależnień, np. uzależnienie od jedzenia, komputera, seksu, hazardu, który
bardziej wyniszcza rodzinę niż alkoholizm.
Stwierdził, że Program wynika z ustawy i z roku na rok jest trochę sztampowy. Trochę robi
policja, MOPR, itd. Zachęcił, żeby zwracać uwagę na zagrożenia cywilizacyjne, bo jeśli ktoś
jest uzależniony od hazardu, to niekoniecznie musi leżeć na ulicy, być w szpitalu, czy izbie
wytrzeźwień.
Często mówi się o uzależnieniach dzieci i młodzieży, a dotyczy to także dorosłych i starszych.
Ciekawym podejściem jest profilaktyka w DPS – ach przeciwko alkoholizmowi, bo tam są
ludzie samotni.
Podziękował za Program i poprosił o szersze ujęcie zagadnień, żeby organizacje specjalizujące
się w wyszukiwaniu tego typu uzależnień również mogły brać udział w zwalczaniu zagrożeń.
p. I. Miłoszewska – uzupełniła, że Program jest tak napisany i ma szeroko ujęte obszary
w zadaniach możliwych do realizacji, że tam wszystko mieści się. Jeśli chodzi o uzależnienie
od jedzenia, to jest realizowany program zwalczania otyłości dla dorosłych, ale jest też
realizowany program promocji zdrowia dla dzieci w szkołach toruńskich. Tam jest kładziony
duży nacisk na inne uzależnienia. Trzeba już dzieci od małego edukować, stąd jest realizacja
Programu od przedszkola, żeby dzieci wyrastały na zdrowych mieszkańców.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1146. Wynik głosowania: 19 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 934/18).
XIV. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta
Toruń” – DRUK NR 1138 – I i II CZYTANIE.
p. E. Kowalska – przedstawiła projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 8.
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I czytanie
Pytania:
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy można oszacować, o ile zwiększy się liczba chętnych na
mieszkania socjalne po podniesieniu kryteriów ?
p. E. Kowalska – odpowiedziała, że przeprowadzano takie symulacje w stosunku do osób,
które nie spełniły kryteriów dochodowych w br. Okazało się, że z tych osób, które złożyły
zaświadczenie o dochodach ta liczba zwiększyłaby się o 26, ale część osób wywołanych przez
ZGM do złożenia zaświadczeń nie odpowiada, więc trudno jest oszacować.
p. M. Frąckiewicz – zapytał, czy jest opracowywany z ZGM – em jakiś program zwiększenia
liczby lokali socjalnych, bo liczba 26 nic nie mówi, ponieważ ludzie znający przepisy wiedzą
o progach dochodowych i nie składali podań.
p. Z. Rasielewski – wyjaśnił, że cały czas trwają prace nad zwiększeniem liczby lokali
socjalnych. Wyraził pogląd, że lokale socjalne należy wyeliminować z obiegu, ponieważ to jest
pewna nazwa. Ważny jest standard tego lokalu. Poinformował, że obecnie gdy buduje się lokal
komunalny lub socjalny, to nie różni się standardem. Miasto jest zobowiązane do
przekwalifikowania lokali w zamian za środki pozyskane m. in. z BGK i jest powiększana baza
lokali o 100-110/rocznie poprzez przekwalifikowania.
Dyskusja:
p. M. Krużewski – podziękował prezydentowi za uchwałę. Przypomniał, że na poprzedniej
sesji złożył wniosek, żeby taka uchwała powstała. Podziękował za tak błyskawiczny czas
reakcji na wniosek radnego. Jeszcze coś takiego nie zdarzyło się w tej kadencji. Progi nie były
zwiększane od 2009 r.
Dyskusja jest nad tym, czy powinno zależeć nam na budowie jak największej liczby mieszkań
socjalnych, czy przeciwnie. Gdybyśmy budowali jak najmniej mieszkań socjalnych, to
oznaczałoby, że mieszkańcy nie potrzebują takich.
Każdy z nas mógłby mieć różne problemy mieszkaniowe i mieszkania socjalne powinny być,
natomiast w całym programie powinna być droga wyjścia z mieszkań socjalnych poprzez
komunalne, aż do mieszkania za swoje pieniądze.
Zauważył, że w Getyndze jest taki program. Jeśli ktoś nie chce polepszyć swojego bytu, to nikt
nie pcha go na siłę do nowo wybudowanego mieszkania socjalnego. Trzeba dawać szansę tym,
którzy chcą polepszać swój byt. Żeby tak zrobić, to trzeba mieć odpowiedni program, komisję,
rozmawiać z ludźmi i wybierać rodziny, które chcą wyjść z ubóstwa, żeby nie musieli ukrywać
dochodów, bo za chwilę przekroczą próg dochodowości o 20 zł i miasto upomni się, że nie
maja prawa mieszkać w mieszkaniu. To jest trudne zadanie.
p. M. Frąckiewicz – podziękował za uchwałę. Przypomniał, że zawsze mówił o konieczności
wprowadzeni mechanizmów różnicowania dochodowości.
Przypomniał, że kiedyś w sali Merinotexu odbyła się debata mieszkaniowa. Wówczas przyjęto
wiele w owym czasie dobrych rozwiązań, które były realizowane. Przyszedł czas na kolejną
tego typu debatę, szczególnie w czasie wyborów, gdy te sprawy będą mocno podkreślane.
Czasy zmieniają się, zmienia się sytuacja materialna, więc warto byłoby przygotować taką
debatę, w Której wzięliby udział nie tylko radni, ale także fachowcy z tej dziedziny i spróbować
przyjąć jakieś generalne rozwiązania dla Torunia.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
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Uchwała według druku nr 1138. Wynik głosowania: 20 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 935/18).
p. M. Czyżniewski – ogłosił 15 min. przerwy.
Po przerwie.
XV. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach
strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie
odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2019 r. – DRUK NR 1147 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Kowallek – przedstawił projekt uchwały.
Opinie:
KGKISiG – zał. nr 9.
I i II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1147. Wynik głosowania: 14 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 936/18).
XVI. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości - DRUK NR 1123 – I CZYTANIE.
p. M. Skowrońska – przedstawiła projekt uchwały.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XVII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych - DRUK NR 1124 – I CZYTANIE.
p. M. Skowrońska – przedstawiła projekt uchwały.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XVIII. Rozpatrzenie projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042
- DRUK NR 1120.
- zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2018 - DRUK NR 1121 – I i II
CZYTANIE.
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – przedstawiła projekty uchwał z autopoprawkami.
Opinie:
K – zał. nr 6.
I czytanie
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Pytania:
p. B. Królikowska – Ziemkiewicz – zapytała, jaka jest przyczyna, że miasto nie dostało 508
tys. zł subwencji na szkoły ?
p. M. Flisykowska – Kacprowicz – odpowiedziała, że była kontrola z MEN. Sprawa dotyczy
uczniów leżących w szpitalu, gdzie jest kierowany nauczyciel ze szkoły. Tych uczniów wylicza
się na podstawie specjalnego algorytmu z ustawy. Szkoła podając dane, zawyżyła ilości dni
przebywania dzieci w szpitalu i był pewien błąd, który został skorygowany.
Dyskusji nie było.
II czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1120 z autopoprawką. Wynik głosowania: 15 – 0 – 0. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 937/18).
Uchwała według druku nr 1121 z autopoprawką. Wynik głosowania: 14 – 0 – 1. Uchwała
została podjęta (uchwała nr 938/18).
XIX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej – DRUK NR 1155 – I CZYTANIE.
p. M. Krystek – przedstawił projekt uchwały.
I czytanie
Pytań i dyskusji nie było.
p. M. Czyżniewski – skierował druk do II czytania.
XX. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 lipca 2018r.
na Prezydenta Miasta Torunia – DRUK NR 1149.
p. M. Frąckiewicz – przedstawił projekt uchwały.
Pytań i dyskusji nie było.
GŁOSOWANIE:
Uchwała według druku nr 1149. Wynik głosowania: 17 – 0 – 0. Uchwała została podjęta
(uchwała nr 934/18).
XXI. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu wspierania przedsiębiorczości
na lata 2014-2020”.
p. Ł. Szarszewski – przedstawił sprawozdanie.
Pytania:
p. M. Krużewski – stwierdził, że program jest już szykowany dla nowej rady.
p. Ł. Szarszewski – stwierdził, że obecny program jest dość nieaktualny. Do nowego programu
zostaną wprowadzone zapisy związane z konstytucją dla biznesu. Zmieniła się struktura
organizacyjna UMT i podmiotów wymienionych w programie, stąd musi zostać
przeprowadzona aktualizacja.
XXII. Interpelacje, zapytania i wnioski (zgodnie z § 36 Regulaminu Rady Miasta
Torunia).
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Wnioski:
a)

radna K. Żejmo – Wysocka – 1 wniosek,

b) radna D. Zając – 2 wnioski,
c)

radna B. Królikowska – Ziemkiewicz – 4 wnioski (wnioski nie zostały złożone pisemnie),

d) radny M. Rzymyszkiewicz – 5 wniosków.
XXIII. Informacje Prezydenta, Przewodniczącego, inne:
p. J. Beszczyński – poinformował, że przyjechał samochodem, który użytkuje jego żona.
Samochód został postawiony na miejscu prezydenta, po wcześniejszym zapytaniu się. Na fb
ukazało się zdjęcie z samochodem na miejscu prezydenta. Zapewnił, że samochód został
postawiony po upewnieniu się, że prezydent nie przyjedzie swoim samochodem. Czy on jest
luksusowy ? Trudno powiedzieć, bo radny M. Cichowicz jeździ czasem Volvo XC swojej żony,
droższym i na pewno nowszym. Radny powinien puknąć się w pewne miejsce zanim napisze
takie bzdury na fb.
p. M. Zaleski – poinformował, że poprosi wydział prawny o analizę publicznego publikowania
informacji o prywatnej własności radnych i prezydenta. Przypomniał, że wypełniane są
oświadczenia majątkowe, gdzie podaje się adres zamieszkania, ale on jest tajny.
Zapytał, czy można upubliczniać numery rejestracyjne prywatnych samochodów ? Jest teraz
gorący okres i nie dobrze byłoby, żeby radni obawiali się o swój majątek poprzez takie
publikacje. Poprosił wydział prawny o taką informację, która zostanie przekazana radnym
niezwłocznie.
XXIV. Zakończenie sesji.
p. M. Czyżniewski – zakończył 55. sesję Rady Miasta Torunia.
Protokół sporządził
/-/Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Marcin Czyżniewski
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