Rada Miasta jednogłośnie przyjęła apel ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Rada Miasta Torunia zwraca się z apelem do władz samorządowych miasta Bydgoszczy o
przystąpienie do negocjacji warunków porozumienia między gminami bydgosko-toruńskiego
obszaru funkcjonalnego w celu wspólnej realizacji w województwie kujawsko-pomorskim
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2014-2020.
ZIT to nowe narzędzie prowadzenia polityki terytorialnej, służące przede wszystkim
zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich. Rada Miasta Torunia w pełni popiera
dotychczasowe działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Torunia w zakresie ZIT. W
szczególności podkreślić należy bezwzględną aprobatę Rady Miasta Torunia dla dążenia do
powstania jednego wspólnego ZIT wojewódzkiego, odzwierciedlającego istnienie jednego
zwartego obszaru funkcjonalnego skupionego wokół dwóch równoprawnych miast
wojewódzkich – Bydgoszczy i Torunia. Jako że Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
oznaczają partnerstwo i demokrację, Rada Miasta Torunia jako priorytet traktuje
konieczność zapewnienia równych praw wszystkim podmiotom wchodzącym w skład ZIT. W
konsekwencji także system zarządzania ZIT musi być oparty o zasadę partnerstwa oraz
konsensusu w podejmowaniu najważniejszych decyzji, bez dominacji i uprzywilejowania
jakiegokolwiek podmiotu.
Współpraca w ramach ZIT powinna być wyrazem dbałości o prężny i sprawiedliwy rozwój
regionu, z zachowaniem demokratycznych zasad wzorowanych na mechanizmach działania
najwyższych organów Unii Europejskiej. Cel ten ma szansę być osiągnięty tylko wtedy, gdy
realizacja ZIT wynikać będzie ze strategii ZIT, która to zarekomenduje konkretne kierunki
działań. Niedopuszczalne jest natomiast odgórne dzielenie przeznaczonych na ZIT środków
finansowych tylko w oparciu o liczbę ludności gmin, bez uwzględnienia jakości
proponowanych projektów ani ich zgodności ze strategią ZIT.
Rada Miasta Torunia jest przekonana, że niepowetowaną stratą dla naszego regionu byłoby
nieskorzystanie z puli 154 mln euro, przeznaczonej dla bydgosko-toruńskiego ZIT
w Regionalnym Programie Operacyjnym. Oznaczałoby to rezygnację z wielu gminnych
inwestycji w zakresie m.in. transportu szynowego, dróg rowerowych, zagospodarowania
miejsc rekreacji i wypoczynku, termomodernizacji, infrastruktury przedszkolnej i szkolnej. Za
równie niepożądane Rada Miasta Torunia uważa wszelkie działania dążące do stworzenia
dwóch odrębnych ZIT – bydgoskiego i toruńskiego, co w konsekwencji prowadzić będzie do
dezintegracji i zachwiania relacji wypracowanych w ramach istniejącego podziału
administracyjnego Polski.
Świadoma niepowtarzalnej szansy, jaką niesie za sobą instrument ZIT, Rada Miasta Torunia
apeluje do Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz do Rady Miasta Bydgoszczy o niezwłoczne
zaprzestanie działań hamujących proces uzgodnienia partnerskich warunków funkcjonowania
wspólnego ZIT wojewódzkiego, obejmującego oba miasta stołeczne województwa kujawskopomorskiego, wszystkie gminy powiatów bydgoskiego i toruńskiego oraz zidentyfikowane
gminy ciążące. Osiągnięcie porozumienia w kwestii ZIT pozwoli wszystkim partnerom
skoncentrować się na jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, co w
przyszłości przyniesie wymierne korzyści dla całego regionu.
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