
PROTOKÓŁ Nr IX/2015 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 23 czerwca 2015 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13:00 otworzył IX Sesję Rady 
Powiatu Toruńskiego. 
Powitał Radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 17. 
Radnych, wobec czego sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad: 
1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie IX Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu. 

2.   Informacja o bieżącej działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o. o.  
3. Przedłożenie sprawozdania z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami. 
4. Podjęcie uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora DPS Wielka 

Nieszawka. 
5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

6. Przyjęcie Programu Poprawy Bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 
2016-2023. 

7. Zmiany do budżetu na 2015 rok.  
8. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 

w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatowi Toruńskiemu za 2014 r. 
a) Wystąpienie Starosty Toruńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu 

Toruńskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 
b) Wystąpienie Skarbnika Powiatu Toruńskiego w sprawie sprawozdania 

finansowego, 
c) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu,  
d) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawienie wniosku 

o udzielenie absolutorium,  
e) Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi,  
f) Dyskusja, 
g) Podjęcie uchwały. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie IX Sesji Rady. 
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Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z VIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  
 
W tym miejscu Starosta Toruński Mirosław Graczyk złożył podziękowania 
Wiceprzewodniczącemu Rady Andrzejowi Walczyńskiemu za udostepnienie Zespołu Szkół 
w Górsku oraz zorganizowanie tegorocznej edycji Samorządowego Festynu Sportowego 
powiatu bydgoskiego i toruńskiego, następnie wręczył mu upominek. 
 
Ad. 2.  
Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży Leszek Pluciński omówił informację 
o bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Chełmży. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
  
Radny Michał Ramlau zapytał o sytuację związaną z odzyskiwaniem środków finansowych 
z tytułu nadwykonania świadczeń zdrowotnych. 
 
Prezes Powiatowego Szpitala w Chełmży przedstawił kolejne etapy dotyczące postępowania 
sądowego oraz oznajmił, że obecnie czeka na opinie biegłego z sądu wojewódzkiego. Dodał 
również, że dzięki pozytywnemu wyrokowi szpital otrzyma 600 tys. złotych.  
 
Radny Paweł Polikowski skierował pytanie, czy Szpital Powiatowy w Chełmży mógłby być 
pomocnym argumentem dla powstania węzła autostradowego w Dźwierznie.  
 
Prezes Powiatowego Szpitala w Chełmży odpowiedział, że ratownictwo medyczne uległo 
ogromnym zmianom i w chwili obecnej ofiarami wypadków na autostradach zajmuje się 
przede wszystkim ratownictwo lotnicze. Dodał również, że należałoby szukać innych 
argumentów dla powstania węzła autostradowego. Zwrócił uwagę na malejącą liczbę ofiar 
śmiertelnych w wypadkach samochodowych oraz rosnącą liczbę samobójców w przeciągu 
ostatnich 5 lat. 
 
W tym momencie do posiedzenia dołączyła Radna Edyta Zakrzewska, Radna Agnieszka 
Jankierska - Wojda oraz Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski, tym samym 
zwiększając kworum do 20 osób. 
 
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym temacie.  
 
Ad. 3. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Krajewski przedłożył sprawozdanie z 
realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013-
2016 za okres 2013-2014. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali 
w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady zarządził przerwę od 1355 do 1410. 
 
Ad.4.  
Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił skargę na Dyrektora DPS Wielka 
Nieszawka. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Cezary Strąkowski przedstawił 
pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora DPS w Wielkiej 
Nieszawce. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr IX/44/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Dyrektora DPS w Wielkiej Nieszawce została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.5.  
Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił funkcjonowanie i rolę Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. Podkreślił fakt, że 25 samorządów terytorialnych zaakceptowało 
treść porozumienia. Następnie przedstawił proces określenia formy prawnej dla ZIT oraz 
oznajmił, że ostatecznie wybrana została forma porozumienia. Starosta powiedział, że 
prezydent miasta Bydgoszczy będzie reprezentował wszystkie samorządy należące do ZIT, 
jednak bez zgody Komitetu Sterującego oraz Zarządu ZIT Prezydent Bydgoszczy nie może 
podejmować samodzielnie decyzji. Przedstawił kompetencje Zarządu oraz Komitetu 
Sterującego ZIT. Nadmienił, że została określona funkcjonalność polityki informacyjnej. 
W następnej kolejności Starosta omówił koszty działalności ZIT, 90% z nich związanych jest 
z działalnością Biura, pokryte zostaną z dotacji Ministerstwa w ramach pomocy technicznej, 
pozostałe koszty natomiast ze środków pozyskanych od samorządów partnerskich. Starosta 
Toruński przedstawił potrzebę zmiany porozumienia Zintegrowanych Inwestycji 
terytorialnych na mocy uchwały oraz zniesienia poprzedniej uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego dotyczącej nieaktualnego porozumienia.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Michał Ramlau powiedział, że to porozumienie może zakończyć pewien etap sporów 
dotyczący formy prawnej oraz zapytał czy znany jest harmonogram planu pracy ZIT oraz kto 
będzie decydował o realizacji danych projektów.  
 
Starosta Toruński odpowiedział, ze najbliższe konkursy planowane są na drugie półrocze roku 
2015. Dodał, że harmonogram konkursów będzie ustalany przez Urząd Marszałkowski 
w porozumieniu z Biurem Związku ZIT. Kryteria konkursowe będą ustalane przez Komitet 
Monitorujący przy Urzędzie Marszałkowskim oraz przez prezydenta Miasta Bydgoszczy. 
Poinformował, że Komitet Sterujący planuje pod koniec lipca 2015 r. przyjąć strategie dla 
całego obszaru ZIT dotyczącą kryteriów konkursowych i pozakonkursowych oraz podziały 
wewnętrznych środków finansowych.  
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Radny Michał Ramlau podziękował Staroście Toruńskiemu za wyczerpującą odpowiedź oraz 
zwrócił się z prośbą o wysyłanie Radnym drogą mailową uchwał Zarządu oraz Komitetu 
Sterującego ZIT. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, że uchwały Zarządu ZIT są projektami, które muszą zostać 
zatwierdzone, ostateczne akty mogą być wysyłane Radnym, ponieważ są informacjami 
jawnymi.  
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała IX/45/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił Program poprawy bezpieczeństwa na drogach 
w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2023. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek przedstawił 
pozytywna opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu poprawy 
bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2023.  
 
Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję.  
 
Radny Michał Ramlau zwrócił uwagę, że przedstawiony Program ma bardzo ambitne 
założenia, poprzednio oddane odcinki ciągów pieszo – rowerowych były budowane przez 
ponad 6 lat, obecnie zaplanowano wykończenie ścieżek rowerowych do 2018 r., co jego 
zdaniem nie zostanie zrealizowane. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiedział, że ramy wykonania nie dotyczą ścieżek 
rowerowych z powodu ich wieloletniej budowy.  
 
Radny Michał Ramlau zasugerował, że można by było połączyć ścieżki pieszo rowerowe na 
odcinku Łysomice - Toruń.  
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiedział, że wykonanie tej ścieżki ze strony 
Powiatu Toruńskiego zostało zakończone, natomiast problem tkwi w wykończeniu ścieżki ze 
strony Miasta Torunia. Obecnie nie planuje się przeprowadzenia inwestycji na tym odcinku. 
 
Radny Michał Ramlau odniósł się do załącznika nr 3 Programu tj. proponowany montaż 
finansowy i zapytał czy nie byłoby bardziej sprawiedliwe uzależnić montaż finansowy od 
długości dróg oczekujących na remont, a nie od kilometrażu dróg w danej gminie. Radny 
argumentował swoje spostrzeżenie faktem, iż gmina Obrowo, która ma mniejszą ilość 
wyremontowanych dróg musi mieć większy nakład finansowy od gminy Łysomice czy 
Lubicz, które posiadają więcej dróg po remoncie. 
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Starosta Toruński uznał pomysł Radnego za dobrą propozycję oraz poprosił zebranych o 
zgłaszanie poprawek do planu finansowego w późniejszym czasie. Dodał, że trzeba było by 
przeliczyć plan montażu finansowego według nowego przelicznika.  
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr IX/46/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu 
poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2023 została 
przyjęta jednogłośnie.  
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady zarządził przerwę od 1515 do 1530. 
 
Ad.7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła zmiany do budżetu na 2015 r. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
projektu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 
2015.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr IX/47/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

W tym miejscu Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę. 
 
Po przerwie wznowiono obrady o godzinie 1545. 
Posiedzenie Rady opuścili: Radna Agnieszka Jankierska- Wojda, Radny Cezary Strąkowski 
oraz Radny Jacek Skorulski. Ilość Radnych obecnych na sali wynosi 17. 
 
Ad.8. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła zmiany do uchwały w sprawie 
określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 w ramach Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
projektu uchwały zmieniającej określenie zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 w 
ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 17 Radnych Uchwała Nr IX/48/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
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określenia zadań przyj ętych do realizacji w roku 2015 w ramach środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu 
 
W tym miejscu do posiedzenia dołączył Radny Jacek Skorulski, zwiększając tym samym 
ilość obecnych do 18 osób. 
 
Ad.9. 
a) 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił zebranym w wersji multimedialnej 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2014 r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego. 
 
b) 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – Drążela przedstawiła sprawozdanie finansowe 
jednostki samorządu terytorialnego składające się z: bilansu z wykonania budżetu jst, 
łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
c) 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – Drążela odczytała uchwałę Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie: wyrażenia opinii o 
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Toruńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. 
Uchwała Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
d) 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Zakrzewska przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok. Następnie w imieniu 
Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Toruńskiego za 2014 rok. 
Opinia Komisji oraz wniosek stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
 
e)  
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – Drążela poinformowała o pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Toruńskiego za 2014 rok. 
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
f) 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie obrad.  
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g) 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Toruńskiego za rok 2014 i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 Radnych Uchwała Nr IX/49/2015 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2014 została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
za 2014 rok stanowiące załącznik do uchwały znajduje się w Rejestrze Uchwał Rady Powiatu 
Toruńskiego V kadencji pod poz. 49. 
 
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Zarządowi oraz życzył dalszych sukcesów przy 
kolejnych planach i działaniach na rzecz mieszkańców Powiatu. 
Gratulując otrzymania absolutorium Przewodniczący złożył bukiet kwiatów na ręce Starosty. 
 
Starosta Toruński podziękował wszystkim Radnym za dobrą całoroczną współpracę, bez 
której realizacja zadań na rzecz mieszkańców nie byłaby możliwa. Wyraził uznanie dla pracy 
Zarządu, Skarbnika i Sekretarza Powiatu za codzienną pracę. Podziękował również 
wszystkim współpracownikom, dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz 
pracownikom Starostwa Powiatowego w Toruniu. 
Starosta otrzymany bukiet kwiatów przekazał na ręce Skarbnika Powiatu Danuty Jabłońskiej 
– Drążela. 
 
Ad.10. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali Informację Starosty z prac 
Zarządu i otworzył dyskusję w tym punkcie. 
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Radny Michał Ramlau zapytał, co wpłynęło na decyzję Zarządu o zbyciu samochodu marki 
Toyota Prius, jeżeli Starostwo dysponuje starszym samochodem marki Ford Mondeo, który 
jest zapewne droższy w utrzymaniu.  
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiedział, że obecnie nabyty nowy samochód został 
zakupiony w formie leasingu. Dodał, że pieniądze pozyskane ze sprzedaży samochodu Toyota 
zostaną przeznaczone na zakup kolejnego samochodu, a następnie zostanie sprzedany Ford 
Mondeo. Powiedział, że zaplanowany jest zakup większego samochodu do przewozu 
materiałów promocyjnych.  
 
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie.  
 
Ad.11  
Radny Dariusz Meller zapytał o termin dokończenia robót na boiskach przy Zespole Szkół 
w Chełmży oraz udostępnienia ich do użytku publicznego. Następnie poruszył kwestię 
sposobu zagospodarowania terenów przy Zespole Szkół CKU w Gronowie, Szkoły 
Muzycznej I stopnia i środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. Kolejne pytanie 
Radnego dotyczyło zmiany organizacji ruchu na ścieżce rowerowej na trasie Toruń – 
Chełmża. Zwrócił uwagę na niekompletność barierek ochronnych na powyższym odcinku 
oraz występujące niebezpieczeństwo przy przejazdach. Następnie zapytał o możliwość 
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zmiany ścieżki rowerowej w Łubiance na ciąg pieszo – rowerowy. Ostatni poruszony temat 
przez Radnego dotyczył zbycia nieruchomości Małego Szpitala w Chełmży. 
 
Wicestarosta Toruński, Andrzej Siemianowski odpowiedział, że Dyrektor ZS w Chełmży 
podpisała porozumienie z wykonawcą boisk sportowych, poprawki mają zostać wykonane po 
zakończeniu roku szkolnego. Zaznaczył, że zarządzanie obiektem i jego otoczeniem jest 
obowiązkiem Dyrektora, natomiast od przyszłego roku zostanie ustalony harmonogram, 
według którego grupy zorganizowane jak i niezorganizowane będą mogły korzystać z 
obiektów sportowych. Wicestarosta dodał również, że planowana jest instalacja monitoringu 
na nowych obiektach w celu zapobiegania ich dewastacji.  
 
Radny Dariusz Meller wyraził swoje zdziwienie faktem, że dopiero teraz porozumienie 
zostało podpisane pomiędzy Dyrektor ZS w Chełmży a wykonawcą, ponieważ boisko zostało 
ukończone ponad rok temu. 
 
Wicestarosta Toruński powiedział, że porozumienie zostało podpisane wcześniej, ale nie 
pamięta dokładnego terminu. Dodał, że w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji  
Radny powinien zwrócił się do Członka Zarządu Mirosława Nawrotka. 
 
Członek Zarządu, Mirosław Nawrotek wyraził zdziwienie związane z postępowaniem 
Dyrektor ZS w Chełmży. Boiska zostały oddane do użytku w 2014 r., natomiast porozumienie 
z wykonawcą poprawek zostało podpisane 21 kwietnia 2015 r. Dodał również, że 18 lipca 
2015 roku roboty zostaną zakończone.  
 
Radny Dariusz Meller powiedział, że jest zaskoczony przebiegiem tej sytuacji, ponieważ 
o usterkach na tych obiektach sportowych było wiadomo od początku ich oddania do użytku.  
 
Członek Zarządu, Mirosław Nawrotek odniósł się do trzeciego zadanego pytania na temat 
zmiany organizacji ruchu na ścieżce rowerowej Toruń - Chełmża. Powiedział, że wszystkie 
decyzje podejmowane w sprawach zmiany organizacji ruchu są zatwierdzane i monitorowane 
przez Urząd Marszałkowski. Członek Zarządu dodał, że słuszną uwagą jest sprawa ścieżki 
rowerowej w Łubiance.  
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski odpowiedział na pytanie w sprawie zbycia Małego 
Szpitala. Przypomniał zebranym o przetargu ogłoszonym w roku poprzednim na zbycie 
powyższej nieruchomości, dodał, że pomimo zaniżonej ceny nie było żadnego 
zainteresowania jej kupnem. Nadmienił, że po porozumieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego z 
Burmistrzem Miasta Chełmża wycena nieruchomości została jeszcze bardziej zaniżona, 
pomimo to nie wpłynęły żadne oferty dotyczące kupna. Uwzględnił również fakt, że obecnie 
podejmowane są prace w kierunku utrzymania wyglądu nieruchomości w niepogorszonym 
stanie. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk uzupełnił wypowiedź o informacje pozyskane od 
Burmistrza Miasta Chełmży na temat zainteresowania tym obiektem.  
 
Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił sprawę zagospodarowania terenów przy Szkole 
Muzycznej w Chełmży. Zaznaczył, że Zarząd zauważa potrzebę zagospodarowania tego 
terenu oraz, że jest już przygotowany projekt zagospodarowania tego terenu. Dodał również, 
że planowane jest zrobienie parkingu na potrzeby uczniów oraz rodziców.  
 



9 
 

Członek Zarządu Mirosław Nawrotek uzupełnił odpowiedź na temat barierek, które mają za 
zadanie zmusić rowerzystę do zejścia z roweru. Dodał również, że ze strony Miasta Chełmża 
nie było żadnych uwag, co do organizacji ruchu na tym odcinku rowerowym.  
 
Radny Dariusz Meller odniósł się do odcinka drogi prowadzącego do Pluskowęs, na którym 
barierki nie zostały racjonalnie rozmieszczone.  
 
Członek Zarządu, Mirosław Nawrotek odpowiedział, że w tej sprawie uwagi mieszkańców 
będą brane pod uwagę. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, że nie wszystkie oczekiwania rowerzystów 
zostaną spełnione, aczkolwiek jednym z celów takiej organizacji ruchu jest w szczególnych 
sytuacjach zmuszenie rowerzysty do zejścia z rowera. Dodał również, że uwagi dotyczące 
organizacji ruchu powinny być kierowane do organu zatwierdzającego.  
 
Radny Paweł Polikowski odniósł się do sytuacji właściciela kiosku ruchu położonego na 
terenie nieruchomości byłego Szpitala Dziecięcego w Chełmży. Następnie zapytał czy przy 
sprzedaży nieruchomości „Małego Szpitala”, jej podział na mniejsze części nie byłby bardziej 
korzystnym rozwiązaniem. 
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski ustosunkował się do pytania Radnego mówiąc, że 
analiza podziału terenu „Małego Szpitala” była wcześniej wykonana, jednak podział na części 
i sprzedaż gruntu, na której mieści się kiosk, nie byłoby opłacalne i utrudniłoby to dalsze 
próby sprzedaży nieruchomości.  
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk dodał, że nie zgodzi się na taki podział terenu, ponieważ 
pomniejszyłoby to wartość nieruchomości. Nadmienił, że obiecuje, że temat podział terenu 
„Małego Szpitala” poruszony zostanie na posiedzeniu Zarządu. 
 
Radny Michał Ramlau zadał pytanie o koszty, jakie ponoszone są w skali roku na utrzymanie 
Małego Szpitala Chełmży. 
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski odpowiedział, że na koszty składa się monitoring oraz 
zużywanie energii elektrycznej.  
 
Radny Michał Ramlau wyraził prośbę o przesłanie zestawienia kosztów ponoszonych 
w związku z utrzymywaniem „Małego Szpitala” w Chełmży.  
 
Radni nie podjęli dalszej dyskusji. 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący Rady odczytał informacje od Krajowej Rady Sędziów Społecznych na temat 
naboru kandydatów na ławników.  
Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Radny Michał Ramlau dołączył się do podziękowań złożonych przez Starostę Toruńskiego na 
ręce Pana Andrzeja Walczyńskiego za zorganizowanie i udostępnienie szkoły w Górsku na 
rzecz Festynu Toruńsko-Bydgoskiego.  Zapytał również o to, kto otrzymał zaproszenia na 
Festyn oraz jakimi kryteriami kierowano się przy określeniu kręgu zaproszonych gości. 
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Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiedział, że zaproszenia otrzymali pracownicy 
Starostwa Powiatowego, członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, 
Radni z Gminy organizującej turniej.  
 
Radny Michał Ramlau zapytał czy Pan Janusz Kononiuk również otrzymał takie zaproszenie. 
 
Radny Janusz Kononiuk odpowiedział, że nie otrzymał zaproszenia na Turniej. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przeprosił za to niedopatrzenie. 
 
Radni nie podjęli dalszej dyskusji.   
 
Ad. 13. 
Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 
porządku obrad zamknął IX Sesję Rady Powiatu toruńskiego w dniu 23 czerwca 2015 roku 
o godzinie 16 45.  
 
 
Protokołowała : 
 
Aneta Sobczak  


