Protokół z 57. uroczystej sesji
Rady Miasta Torunia
z 18 października 2018 roku
57. uroczysta sesja Rady Miasta Torunia odbyła 18 października 2018 roku
w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego.
p. M. Czyżniewski – podszedł do mównicy, poprosił o powstanie i wydał komendę: – „do
hejnału”.
Hejnalista Łukasz lgnac 2 x odegrał hejnał miasta.
Po hejnale:
p. M. Czyżniewski – wydał komendę: - „Poczet - proszę o wprowadzenie Chorągwi
Miasta”.
p. M. Czyżniewski – otworzył 57. uroczystą sesję Rady Miasta Torunia kończącą VII kadencję
organu stanowiącego Gminy Miasta Toruń.
W imieniu swoim, a także Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego – powitał gości
uroczystości.
Zaproponował, aby powitanie oklaskami było jednoczesne dla wszystkich, po zakończeniu
prezentacji.
Powitał parlamentarzystów ziemi toruńskiej:
Panią Poseł Iwonę Michałek,
Pana Posła Pawła Szramkę,
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego wraz z członkami Zarządu
Województwa,
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Ryszarda Bobera wraz z radnymi.
Władze Powiatu Toruńskiego: Starostę Mirosława Graczyka oraz Przewodniczącego Rady
Powiatu Tomasza Zakrzewskiego,
Honorowych Obywateli Miasta Torunia:
Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego Biskupa Seniora Diecezji Toruńskiej,
Doktora Jerzego Wieczorka,
Konsulów Honorowych Republik:
Litewskiej - Jerzego Bańkowskiego,
Mołdawii – Jana Mrozowskiego.
Magnificencję Profesora Andrzeja Tretyna Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku Profesora Mirosława Golona.
Przedstawicieli służb mundurowych:
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Kazimierza Stafieja,
Komendanta Miejskiego Policji inspektora Macieja Lewandowskiego,
Dyrektora Aresztu Śledczego podpułkownik Magdalenę Zwierzchowską,
byłych prezydentów Torunia wraz z członkami zarządów miasta, z sekretarzami i skarbnikami,
przewodniczącymi rady i radnymi minionych kadencji.
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Przedstawicieli toruńskiego duchowieństwa, członków Rady Prezydenckiej, przedstawicieli
biznesu, sztuki, kultury i sportu.
Radnych miasta Torunia, przewodniczących rad okręgów,
dziennikarzy, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich, którzy swoją obecnością
zaszczyciliście dzisiejszą uroczystość.
p. M. Czyżniewski – przypomniał statystykę związaną z liczbą przyjętych dokumentów przez
radę miasta w mijającej kadencji. Podziękował radnym za pracę na rzecz mieszkańców
i miasta w minionych 4 latach VII kadencji. Podkreślił także istotne znaczenie opozycji
w radzie miasta, jaką był klub radnych Czas Mieszkańców. Podziękował wszystkim, z którymi
współpracował w minionych latach. Życzył radnym kandydującym w nadchodzących
wyborach sukcesu i zwycięstwa.
p. M. Czyżniewski – poprosił prezydenta o wygłoszenie okolicznościowego wystąpienia.
p. M. Zaleski –
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
Dostojni i Honorowi Goście uroczystej sesji Rady Miasta Torunia,
Szanowni Państwo!
Kolejne czterolecie w historii naszego Torunia i jego samorządu zamykamy dokładnie
w tym samym miejscu, w którym rozpoczęliśmy z woli mieszkańców to wspólne dzieło. Pierwsza
sesja Rady Miasta Torunia siódmej kadencji odbyła się właśnie tutaj, w Sali Mieszczańskiej
Ratusza Staromiejskiego, w dniu 28 listopada 2014 r. Te szacowne mury zdają się wciąż
przechowywać słowa złożonych wtedy ślubowań o wierności Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej oraz godnym, rzetelnym i uczciwym sprawowaniu obowiązków radnego.
Po czterech latach możemy z szacunkiem i uznaniem potwierdzić: toruńscy radni danego
wówczas słowa dotrzymali, mając na względzie wyłącznie dobro Torunia i jego mieszkańców.
Z racji powierzonych mi obowiązków byłem świadkiem i bliskim obserwatorem tej służby, tak
więc wiarygodnie i z wielkim uznaniem przekazuję Panu Przewodniczącemu, Panom
Wiceprzewodniczącym oraz Paniom i Panom Radnym słowa szacunku i wdzięczności.
Za szczególnie wartościowy przejaw wysokiej kultury samorządowej
i obywatelskiej uznaję porozumienie, jakie podpisałem u początku siódmej kadencji z trzema
klubami: Klubem Radnych Czas Gospodarzy, Klubem Radnych Prawo i Sprawiedliwość
oraz Klubem Radnych Platformy Obywatelskiej RP. Było ono fundamentem wspólnych,
zgodnych, rozsądnych i solidarnych działań samorządu toruńskiego. Tego właśnie oczekiwali od
nas torunianie i to życzenie zostało spełnione. Każdy z Państwa Radnych wnosił w tym zakresie
swoją społeczną wrażliwość i doświadczenie życiowe, dzięki czemu wspólnota
i skuteczność działań stała się znakiem firmowy toruńskiej Rady Miasta. Dostrzegałem to
w każdym geście akceptacji i krytyki spraw podlegających kompetencjom Rady, a także
w dbałości o dobroczynne skutki wszystkich decyzji Rady, w tym zapisów 939 uchwał przyjętych
w kończącej się kadencji, z których 704 zostało przyjętych na mój wniosek. Skala tych dwóch
liczb oraz dobra jakość stanowionego prawa pokazują, że odpowiedzialną współpracę większości
składu Rady z prezydentem należy w Toruniu uznawać za dobro publiczne wysokiego rzędu.
Zapewniliśmy je w tym kolejnym czteroleciu wspólnie i wspólnie też uznajemy zapewne, że jest to
postawa, z której nigdy nie powinniśmy w Toruniu rezygnować.

Szanowni Państwo!
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Takie chwile skłaniają oczywiście do naturalnego spojrzenia wstecz, po to aby nabrać
pewności, że w minionym czasie wykorzystaliśmy wszystkie szanse wzmocnienia potencjału
Torunia i zapewnienia w nim wysokiego standardu życia. I tak rzeczywiście się stało.
Było to możliwe dzięki wzrastającej zamożności torunian i odpowiedzialnej polityce
samorządu miejskiego, dbającego w tej czterolatce o stabilne finanse Torunia (w tym
o zoptymalizowany poziom miejskich inwestycji). Widzieliśmy to zwłaszcza po stronie tzw.
dochodów bieżących, które w tym czasie stale rosły z poziomu 832 mln zł do ponad 1 mld i 57
mln zł [1,057 mld zł], utrzymując dynamikę wzrostu 127%! Dobrostan Torunia wykazywały także
udziały miasta w podatku PIT ze wzrostem od 212 mln zł do 278 mln zł rocznie, czyli z dynamiką
wzrostu aż 131%. Jedną z pożądanych i pozytywnych przyczyn tych zjawisk był z pewnością
spadek stopy bezrobocia w Toruniu z 8,1% w 2014 r. do 4,8% w połowie tego roku.
Jeśli chodzi o toruńskie inwestycje, to przed czterema laty zarządzaliśmy ich wielkością
jako polski lider. Zdecydowały o tym inwestycje współfinansowane środkami unijnymi, w tym
rozliczanie budowy nowego mostu drogowego gen. Elżbiety Zawackiej. To przedsięwzięcie chyba
bez przesady można nazwać inwestycją stulecia. Ale przy wsparciu środkami unijnymi
budowaliśmy także Trasę Prezydenta Raczkiewicza, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki,
adaptowaliśmy dawne młyny toruńskie na Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”,
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży i Inkubator Technologiczny, modernizowaliśmy
dworzec Toruń Główny oraz realizowaliśmy szereg mniej kosztownych zadań. Przy wsparciu
budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego wybudowaliśmy halę sportowo-widowiskową. Tak
więc początek tej kadencji oznaczał w Toruniu zwieńczenie kilku dużych przedsięwzięć (które
będą symbolami Torunia przez długie dziesięciolecia), a także rozliczanie dotacji przyznanych
z budżetu unijnego na lata 2007-2013. Potem, tak jak w większości samorządów polskich, przyszło
uspokojenie inwestycyjne i dlatego w latach 2016-2017 skupiliśmy się na aplikowaniu o unijne
środki na kolejne ważne inwestycje miejskie w ramach perspektywy 2014-2020. Czas ten
przeznaczyliśmy również na realizację wielu mniejszych inwestycji, finansowanych głównie
ze środków własnych, ale bardzo ważnych z punktu widzenia jakości życia w mieście, jak budowa
terenów rekreacyjnych, placów zabaw, małych boisk czy ulic osiedlowych. Na inwestycje
wydawaliśmy wówczas średniorocznie 160 mln zł przy wsparciu zewnętrznymi dotacjami na
poziomie ok. 23 mln zł. Owoce tej cierpliwości zbierzemy wkrótce, bo mamy już podpisane 36
umów na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych o łącznym planowanym koszcie ok. 920
mln zł i dofinansowaniu 547 mln zł. Realizacja tych zamierzeń przypada głównie na najbliższe
lata do 2021 roku.
Dziedziną, która najmocniej odczuwa falowanie tej finansowej układanki, jest
z pewnością drogownictwo. Na poziom drogowych wydatków inwestycyjnych wpływało
oczywiście rozliczanie wielkich inwestycji drogowych (np. mostu wiślanego czy Trasy Prezydenta
Raczkiewicza). Jeszcze w 2014 r. notowaliśmy tu 229 mln zł wydatków rocznie. Potem ta
dynamika opadała, by na nowo wzrastać do tegorocznych wydatków na poziomie 111 mln zł.
Należy cieszyć się z nowego standardu Szosy Chełmińskiej, nowych parametrów układu
ul. Polnej, ul. Konstytucji 3 Maja, Nieszawskiej, Rudackiej, Okrężnej, Łódzkiej, całego układu ulic
osiedla JAR czy trwających prac na pl. bpa Chrapka i ul. Turystycznej. Dla tysięcy torunian równie
ważne były prace na ulicach osiedlowych: tutaj 80% z 797 ulic gminnych ma już utwardzoną
nawierzchnię.
Nadaliśmy ponadto bardzo mocne impulsy zmieniające komunikację miejską w Toruniu.
Dzięki zakupom 17 nowoczesnych pojazdów obniżyliśmy w tej kadencji średni wiek toruńskich
tramwajów z 29 lat do 18 lat, natomiast dzięki nabyciu 64 autobusów średni wiek taboru spadł
o ponad 2 lata i obecnie wynosi 7,6 lat.
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Szanowni Państwo!
Chcę ponadto mocno zaznaczyć, że Toruń jest miastem, które bardzo odpowiedzialnie
i skutecznie podeszło do krajowej reformy ustroju szkolnego i do nowych zobowiązań
opiekuńczych nad najmłodszymi. Zapewniliśmy stabilną pracę szkół i spokojne wygaszanie
gimnazjów, dbając jednocześnie o każde stanowisko nauczycielskie w mieście. Właściwie
zadbaliśmy również o przedszkolaków. Wcześniej niż tego od nas wymagano zapewniliśmy
trzylatkom możliwość korzystania z opieki przedszkolnej. Zamiast trzem rocznikom, trzeba było
zapewnić miejsca dzieciom z czterech roczników, ale Toruń sprawnie przeprowadził ten proces
dzięki licznym inwestycjom i modernizacjom obiektów oświatowych (powiększono m.in.
Przedszkola nr 5, 8, 15 i 17; na Rubinkowie powstało po adaptacji Przedszkole nr 11; a na tzw.
osiedlu JAR nowe Przedszkole nr 18). Wzrost miejsc w przedszkolach w tym czteroleciu z 3882
do obecnych 4792 należy uznawać za zmianę o znaczeniu strategicznym.
Podobnie rzecz wygląda w opiece żłobkowej. Przed czterema laty mieliśmy w mieście
704 miejsca w 3 żłobkach publicznych i 14 niepublicznych. Dziś tych miejsc mamy 1266 – przede
wszystkim dzięki zwiększeniu liczby żłobków niepublicznych do 27 (należy pamiętać o tym, że
otrzymują one dotację miejską w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko).
Z zupełnie innymi wyzwaniami stykaliśmy się w opiece społecznej i rodzinnej. Na jej poziom
najmocniej wpłynęła oczywiście obsługa rządowego programu Rodzina 500+. Pod względem
formalnym wydatki na pomoc społeczną, rodzinę i zdrowie sięgnęły więc w tym roku poziomu
26% rocznych wydatków bieżących, ale stoi za tym powszechnie zauważany i w kraju,
i w Toruniu spadek poziomu ubóstwa obywateli. My w Toruniu dostrzegamy to pozytywne
zjawisko choćby po wspomnianych wzrostach udziałów podatkowych, ale również po
zmniejszaniu się liczby rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej (ta liczba torunian
spadła przez cztery lata z ok. 11 700 do 8 800 osób).
Z tym zjawiskiem koresponduje oczywiście cała polityka mieszkaniowa gminy. Przez
ostatnie cztery lata kontynuowaliśmy przecież intensywny program budowy nowych mieszkań
i remontów w zasobach komunalnych. Przybyło nam łącznie 331 mieszkań gminnych, w tym: 97
mieszkań w ramach inwestycji gminy i 234 mieszkania wybudowane wspólnie z TTBS-em.
W latach 2015-2018 miasto przydzieliło mieszkania 749 potrzebującym rodzinom.
W sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Toruń zachował
w regionie palmę pierwszeństwa. Jednym z najważniejszych symboli tej kadencji i osiągnięć
naszego pokolenia pozostanie przecież Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (otwarte
w grudniu 2015 r.). Ale zadbaliśmy również o powstanie Toruńskiego Muzeum Piernika,
atrakcyjny wizerunek Domu Kopernika, dynamiczny rozwój Młyna Wiedzy i potencjału
kulturalnego hali sportowej Arena Toruń. Trwa również adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na
Muzeum Twierdzy Toruń. W zakresie ochrony bezcennych zabytków z obszaru UNESCO
z pewnością spektakularnym sukcesem było rozpoczęcie drugiego etapu spójnego projektu
konserwacji toruńskiej starówki. Jego wartość przekracza 71 mln zł i jest to największa w historii
Torunia kwota, która zostanie w tak krótkim czasie zaangażowana w odnowę toruńskich
zabytków. Beneficjentami są 4 kościoły w zespole staromiejskim, 3 samorządowe instytucje
kultury, 1 organizacja pozarządowa oraz Gmina Miasta Toruń.
Z kolei wiadomością ostatnich dni jest to, że Toruń uzyskał prestiżowy tytuł
Europejskiego Miasta Sportu 2019. Europejska federacja doceniła wysoki poziom toruńskiej
kultury fizycznej, utrzymywany w mieście zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną czy poczucie
wspólnoty tworzone przez sport. To także docenienie toruńskiej infrastruktury i poziomu imprez
sportowych – tych największych, jak np. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce
czy Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, ale także sportu dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjnej
dla torunian. Wpisaliśmy zatem w krajobraz naszego miasta wiślaną Przystań Toruń, oddaną
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niedawno halę tenisową przy Szosie Chełmińskiej, kompleks basenów letnich na Bydgoskim
Przedmieściu i dziesiątki siłowni, boisk czy miejsc aktywności.
Drodzy Państwo!
Pod koniec siódmej kadencji zastajemy Toruń jako miasto zrównoważonego rozwoju,
miasto społecznej zgody i miasto z doskonałą marką lokalną, krajową i międzynarodową.
Wszystkie obszary życia obsługiwane przez samorząd (także opieka zdrowotna, opieka nad
seniorami, wspieranie przedsiębiorczości i potencjału akademickiego, utrzymanie zieleni
i czystości, dbanie o ład przestrzenny czy zaopatrzenie w wodę) były zarządzane i finansowane w
sposób właściwy i optymalny. Nic więc dziwnego, że myśląc z nadzieją o bliskiej przyszłości,
wskazujemy z dumą na przyznane Toruniowi w ostatnich latach przez zewnętrzne ośrodki
prestiżowe wyróżnienia: jesteśmy w czołówce miast innowacyjnych w rankingu Forbesa, miastem
przyjaznym dla biznesu, „Gminą na Piątkę!” według Szkoły Głównej Handlowej, jesteśmy
w czołówce Polskich Miast Zrównoważonych, jednym z kreatorów kultury miejskiej, miastem
wysokich inwestycji i wykorzystania środków unijnych, a także liderem zrównoważonego
gospodarowania przestrzenią wśród miast wojewódzkich. Agencja ratingowa Fitch w swojej
cyklicznej i najnowszej ocenie pozytywnie oceniła kondycję finansową Torunia, przyznając miastu
międzynarodowy rating długoterminowy w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB”,
krajowy rating długoterminowy na poziomie „A+ (pol)”, a perspektywę ratingów uznając za
stabilną. Fitch wysoko ocenił strategiczne zarządzanie miastem, długoterminowe prognozy
finansowe, bieżące monitorowanie sytuacji gospodarczej i finansowej miasta oraz politykę
zarządzania długiem.
Swoją obecną dobrą kondycję Toruń zawdzięcza przede wszystkim pracowitości swoich
mieszkańców. Właśnie im: dumnym obywatelom kopernikańskiego Torunia, przekazuję słowa
szczególnej wdzięczności za te dobre cztery lata. Ich życiowe aspiracje i marzenia zawsze były
i wciąż pozostają dla mnie najgłębszą inspiracją prezydenckiej służby. Te impulsy pochodziły
z zawsze otwartych i nieustannych kontaktów z wszystkimi mieszkańcami i wszystkimi
środowiskami Torunia (bez dzielenia ich na lepszych i gorszych). Samorząd miejski dokładnie
rozpoznawał ich potrzeby i oczekiwania, dzięki czemu ta współpraca miała charakter pełnej
symbiozy.
Wspierała ją oczywiście nieprzeciętna aktywność lokalnego biznesu, wyjątkowa renoma
miasta zabytkowego i turystycznego z Listy UNESCO, wyśmienity profil uniwersytecki, sportowy
i kulturalny czy kreatywność organizacji pozarządowych. Każdy z tych sektorów toruńskiego
życia mógł liczyć na przychylność i życzliwą kooperację ze strony sprawnego, otwartego,
uczciwego i oszczędnego samorządu miejskiego.
Tak więc szefom i pracownikom setek toruńskich, regionalnych, rządowych
i zagranicznych instytucji, firm i placówek dziękuję za życzliwą współpracę z miastem. Myślę tu
z respektem i wdzięcznością m.in. o środowisku naukowym, akademickim i gospodarczym
Torunia, o żołnierzach Garnizonu Toruń i funkcjonariuszach formacji mundurowych, toruńskich
sportowcach i ludziach kultury, lekarzach i pielęgniarkach, nauczycielach i duszpasterzach,
społecznikach z Rad Okręgów, a także o tysiącach pracowników zakładów, jednostek
organizacyjnych i spółek samorządu toruńskiego. Z racji służbowych chcę podziękować zwłaszcza
swoim najbliższym współpracownikom:
−
moim zastępcom: Zbyszkowi Fiderewiczowi, Zbyszkowi Rasielewskiemu
i Andrzejowi Rakowiczowi za pełny profesjonalizm i zupełne oddanie sprawom miasta bez
żadnej taryfy ulgowej i przez siedem dni w tygodniu;
−
Pani Skarbnik Miasta Torunia Magdalenie Flisykowskiej-Kacprowicz. Chcę powiedzieć,
że tej toruńskiej Magdzie należy się najpiękniejsza na świecie laurka: za fenomenalne
zarządzanie finansami miejskimi, niebywałą skrupulatność, genialną pamięć i ofiarność dla
dobra wspólnego, godną najlepszych tradycji jej rodziny;
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−

Panu Sekretarzowi Jackowi Mularzowi, pełniącemu obowiązki od roku (od
3 października 2017), za dbałość o wysokie standardy służby samorządowej;
−
a także paniom i panom dyrektorom oraz wszystkim 472 pracownikom Urzędu Miasta
Torunia. Zaznaczę, że jest to załoga spójna, zgrana i nastawiona na ambitne wyzwania.

Te cztery lata były niezmiernie ważne również dla mnie osobiście. Dziękuję zatem moim
najbliższym – mojej żonie oraz dzieciom i wnukom, za rodzinną miłość i ciepło. Wszystkim
wspierającym wielkie dzieło wzmacniania Torunia przekazuję słowa ogromnej wdzięczności.
Uwagi krytyczne przyjmuję z należną pokorą, a wszelkie spory o podłożu personalnym,
nieobiektywnym czy nawet krzywdzącym puszczam w niepamięć.
Paniom i Panom Radnym, którzy zamierzają w najbliższą niedzielę ponownie poddać się
weryfikacji wyborczej, życzę skutecznego przekonania mieszkańców Torunia do swoich
samorządowych racji.
Wszystkich Państwa Radnych uprzejmie proszę o przyjęcie okolicznościowych
upominków i listu gratulacyjnego. Z tym zestawie znajduje się wspaniały reprint „Kalendarza
Niepodległości”, który trafia do nas w stulecie odzyskania niepodległości, ukazując polskie drogi
ku wolnej Ojczyźnie i dążenia do sukcesu odrodzonej Rzeczypospolitej. Jest tu również
opracowanie pt. „Toruń 2014-2018. Podsumowanie działań samorządu” – rodzaj sprawozdania,
kronikarskiego zapisu i źródło wartościowej wiedzy o naszym mieście, dostępne od dziś również
dla zainteresowanych torunian jako publikacja internetowa. Mam nadzieję, że obie pozycje będą
dla nas wszystkich powodem do dumy – z naszej Ojczyzny i z naszego Torunia.
Dziękuję bardzo.
p. M. Czyżniewski – podziękował prezydentowi, o zabranie głosu poprosił Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
p. P. Całbecki – podziękował samorządowi miasta Torunia za współpracę na rzecz rozwoju
miasta i życzył dalszych sukcesów.
p. M. Czyżniewski – podziękował marszałkowi. Poinformował, że Wojewoda KujawskoPomorski Mikołaj Bogdanowicz skierował okolicznościowy list do uczestników dzisiejszej
uroczystości.
p. M. Czyżniewski – zamknął uroczystą sesję Rady Miasta Torunia.
Poprosił o powstanie – komenda: „Poczet - proszę o wyprowadzenie Chorągwi Miasta.”
Zaprosił na część artystyczną dzisiejszej uroczystości, na występ stypendystki Torunia
w dziedzinie kultury z zespołu „Infinito”.
p. M. Czyżniewski – podziękował i zaprosił radnych, prezydenta wraz z zastępcami, panią
skarbnik i sekretarza do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Poprosił o ustawienie się do zdjęcia
w szyku zgodnie z prośbą fotografa.
Wszystkich zaprosił na poczęstunek do holu przed Salą Królewską.
Protokół sporządził
Piotr Pyrek

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
Marcin Czyżniewski
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