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PROTOKÓŁ Nr XXVI/2017 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 30 marca 2017 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

           Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXVI Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele 

oraz zaproszonych gości – Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji Krzysztofa 

Lewandowskiego, Zastępcę Komendanta Straży Pożarnej Sławomira Kamińskiego, Prezesa 

Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Toruniu Bogdana Sowińskiego, dyrektorów i 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, media i pozostałych 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 XXVI Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu. 

2. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r. 

3. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu 

Toruńskiego w 2016 r. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 

2016 rok. 

5. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w 2016 roku. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych 

do realizacji w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

9. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Gminie Obrowo. 

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka. 
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11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i 

Porządku Publicznego”. 

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 

dnia 31 sierpnia 2019 r.  

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie przyjęcia stanowiska o 

poparciu budowy węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno. 

14. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

17. Zamknięcie XXVI Sesji Rady. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV Sesji Rady 

Powiatu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXV Sesji Rady Powiatu został przyjęty 

jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  

Ad 2. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Krzysztof Lewandowski przedłożył 

sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 roku. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Do posiedzenia dołączyły Radna Agnieszka Jankierska-Wojda i Radna Edyta Zakrzewska 

zwiększając tym samym kworum do 19. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Andrzej Walczyński podziękował za przedłożenie sprawozdania i pochwalił pracę 

policji. Wspomniał o pomocy policji przy rajdzie rowerowym, pochwalił również 

zaangażowanie Policji w turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Zapytał o sytuację 

posterunku w Złejwsi Wielkiej, gdzie trwają teraz prace remontowe – o to, kiedy posterunek 

wejdzie do służby, jaki będzie jego stan kadrowy i wyposażenie. 

 

K. Lewandowski powiedział, że o wyposażenie nie trzeba się martwić, na posterunek trafi 

sprzęt w dobrym stanie. Dodał, że w nowym sekretariacie, który ma zacząć działać od 

półrocza, zatrudnionych będzie 10 osób.  

 

Przewodniczący Rady T. Zakrzewski, zapytał, kiedy można się spodziewać finału inwestycji 

w Dobrzejewicach. 

 

K. Lewandowski powiedział, że etap budowy komisariatu w Dobrzejewicach jest bardzo 

zaawansowany, ale dokładnego terminu ukończenia nie może jeszcze podać. 
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Radna H. Żeglarska zapytała, czy są przypadki zatrzymań osób prowadzących pojazdy pod 

wpływem narkotyków lub innych środków odurzających i czy patrole policyjne są 

wyposażone w narkotesty. 

 

K. Lewandowski powiedział, że zdarzają się takie przypadki. Patrole mają narkotesty do 

wstępnej weryfikacji obecności narkotyków w organizmie. Potem następuje specjalistyczne 

badanie krwi. Dodał, że starają się uzyskać urządzenie, które wykrywa obecność narkotyków 

w organizmie tak szybko jak alkotesty. 

 

Radny Meller powiedział, że widać aktywność policji w powiecie. Zwrócił jednak uwagę, że 

są przypadki korzystania ze ścieżki rowerowej (np. Unisław – Toruń) przez osoby jeżdżące 

kładami, motocyklami lub pojazdami rolniczymi. Poprosił, by zwrócić na to uwagę i 

przypilnować tych osób. 

 

K. Lewandowski powiedział, że policja będzie miała to na uwadze i będzie sprawdzać, czy po 

ścieżkach poruszają się pojazdy do tego uprawnione. 

 

Przewodniczący Rady podziękował K. Lewandowskiemu za przedstawienie sprawozdania i 

wobec braku dalszych pytań przeszedł do następnego punktu porządku obrad. 

 

Do posiedzenia dołączył Radny Cezary Strąkowski zwiększając tym samym kworum do 20 

radnych. 

 

Ad 3. 

St. Bryg. Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Kamiński przedłożył informację 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej Powiatu Toruńskiego w 2016 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący Rady podziękował S. Kamińskiemu i poprosił o zabranie głosu Prezesa 

Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Toruniu Bogdana Sowińskiego. 

B. Sowiński poinformował, że 22 października 2016 r. Zjazd Powiatowy Związku OSP 

wybrał nowy Zarząd Powiatowy i powierzył mu funkcję Prezesa tegoż Zarządu. Powiedział, 

że prawie od 37 lat jest związany z ochroną przeciwpożarową, od roku nie pracuje 

zawodowo, tym bardziej cieszy się, że może – wprawdzie w innym mundurze – być związany 

z ochroną przeciwpożarową. Dodał, że Zarząd będzie realizował postanowienia statutowe. 

Ponadto każdego roku organizowany jest halowy turniej piłki nożnej dla drużyn OSP, 

konkurs plastyczny, eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, 

który odbędzie się jutro na terenie Gminy Łysomice. Co dwa lata organizowane są zawody 

powiatowe jednostek OSP. Zarząd Powiatowy uczestniczy też w skierowaniach dzieci i 

młodzieży na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, które odbywają się w miejscowości Piła 

Młyn. Zarząd Powiatowy za jeden z priorytetów stawia sobie pracę z młodzieżą. Dodał, że 

czasy nie sprzyjają działalności społecznej – szeregi OSP starzeją się – oraz, że tylko stała 

praca z młodzieżą pozwoli wspomagać w pełnym składzie działalność OSP. Z wielu 
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powodów działalność ta jest bardzo utrudniona. Migracja za pracą sprawia, że czasami 

brakuje ludzi do poszczególnych akcji. OSP będzie zabiegać o poprawę stanu wyposażenia, a 

także o to, by wzmocnić działalność prewencyjną. Przypomniał też, że na terenie powiatu 

funkcjonuje 55 jednostek OSP, z czego jedna posiada 4 pojazdy, 9 jednostek jest 

wyposażonych w 3 pojazdy, 11 jednostek w 2 pojazdy, 23 jednostki w 1 pojazd, 11 jednostek 

OSP nie dysponuje żadnym pojazdem. W szeregach OSP zrzeszonych jest 2552 druhów. Z 

tego 777 osób posiada uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Na 

terenie powiatu jest 6 drużyn kobiecych zrzeszających 76 druhen, 20 młodzieżowych drużyn 

pożarniczych (zrzeszających 303 młodych druhów). 51 jednostek OSP zgłasza gotowość do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśnicze, ale nie wszystkim pozwala na to wyposażenie, 

którego standardy określa Komendant Główny. 18 jednostek na terenie jest przygotowanych 

do prowadzenia działań związanych z ratownictwem drogowym, 4 jednostki przygotowane są 

do prowadzenia działań nawodnych, 26 jednostek posiada wyposażenie do prowadzenia 

ratownictwa medycznego. Na zakończenie Sowiński poprosił o wspieranie działań 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wicestarosta pyta poprosił o podanie nazwisk osób wchodzących w skład nowego Zarządu. 

Sowiński powiedział, że Zarząd składa się z przedstawicieli wybranych na zjazdach 

gminnych (każda gmina jest reprezentowana przez 2-4 członków), są to m. in.: Wiceprezes 

Ryszard Korpalski, Wiceprezes Wiesław Ziółkowski, Sekretarz Bogusław Kashyna, 

Cichoradzki. Skarbnik Zarządu A. Michalski, S. Kamiński, F. Piróg. 

Radny Meller zapytał, czy ilość sprzętu, jaki posiada OSP jest wystarczająca. 

Sowiński powiedział, że cieszy się, że OSP dysponuje taką ilością sprzętu, niemniej jednak 

będą podejmowane działania, by wyposażenie urozmaicać, ulepszać i wzbogacać. 

Radny Kononiuk zapytał, czy dotacje, jakie przewidziano z budżetu państwa na straż, są 

wystarczające i czy są to większe dotacje niż te, które przyznano rok temu. 

Sowiński powiedział, że finasowanie OSP przebiega dwuetapowo. Dodał też, że z zapowiedzi 

wynika, że w tym roku środków ma być trochę więcej niż w roku ubiegłym. Kamiński 

powiedział, że środków jest rzeczywiście więcej. 

Przewodniczący Rady podziękował komendantom za sprawozdanie i zarządził przerwę w 

godzinach 13:40 – 13:55 

Ad 4. Dyrektor PCPR Jolanta Zielińska przedłożyła sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2016 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 
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Ad 5. Starosta Toruński M. Graczyk powiedział, że zgodnie z przepisami dnia 30 marca 2017 

r. Zarząd przyjął uchwałą sprawozdanie, które złożył na ręce Przewodniczącego Rady i 

dostarczył do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie zostanie wysłane Państwu 

drogą elektroniczną w najbliższym czasie i będzie podlegał Państwa ocenie podczas 

najbliższych sesji, na których ten materiał będzie szerzej omawiany. Powiedział również, że 

dochody, które były planowane na poziomie 76 mln zostały wykonane z nadwyżką o ponad 

2.669.000 zł. Wydatki kształtują się na poziomie 97%. Nie zostały wykonane wydatki na 

kwotę około 2231000 zł. Już z sumowania tych dwóch liczb można powiedzieć, że zostało 

wypracowana nadwyżka za rok 2016. Nadwyżka wyniosła dokładnie 4.726.895 zł. Stan 

wolnych środków na początku roku wynosił 7.360.000 zł. Starosta dodał, że plan 

inwestycyjny był przyjęty przez Radę na poziomie 9 558 000 zł i został wykonany na 

poziomie 9 231 000 zł. Zadłużenie w roku ubiegłym na końcu tego roku spadło o kwotę 1,5 

mln w związku z wpłatą rat kapitałowych i wynosi obecnie 11,36 % w kwocie 8 945 000. 

Dodał, że nowy dopuszczalny wskaźnik zadłużenia odnosi się do zdolności rocznych spłat 

obsługi zadłużenia (wskaźnik ten wynosi 6,73, natomiast osiągnięty na końcu ubiegłego roku 

to 2,45). Zrealizowaliśmy łącznie 12 projektów unijnych i przekazaliśmy dotacje różnym 

podmiotom samorządowym i organizacjom pozarządowym (łącznie ponad 76 dotacji na 

kwotę ponad 1 800 000 zł). Nadwyżka za ubiegły rok wypracowana z racji ponadplanowych 

dochodów i niewydatkowania wszystkich wydatków zapisanych w planie to kwota 4 726 000 

zł. 

Sprawozdanie znajduje się w rejestrze uchwał Zarządu Powiatu Toruńskiego (Uchwała Nr 

297/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2017 r). 

Ad 6. Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały 

Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu. Następnie 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr 

XXVI/162/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 7. Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały 

Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu. Następnie 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr 

XXVI/163/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad 8. Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały 

Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

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 

XXVI/164/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 9. Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały 

Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

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 

XXVI/165/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad 10. Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały 

Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś 

Wielka. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
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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 

XXVI/166/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 11. Starosta Toruński omówił projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Powiatowego 

Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego”. Powiedział, że Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości… 

funkcjonuje w zasadzie do dnia dzisiejszego. Ten Program był przyjęty w 2007 roku, podlegał 

on aktualizacjom, jednak wskazane było, aby go sformułować od nowa. Zajęła się tym 

Komisja Bezpieczeństwa wspólna dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego. Sformułowany 

przez tę Komisję dokument został przyjęty 7 lutego 2017, ale jest to tylko materiał Komisji. 

Aby mógł nabrać mocy prawnej jest potrzebna uchwała organu stanowiącego Powiatu i – w 

przypadku miasta – uchwała Rady Miasta Torunia. Dodał, że aktualizacja programu 

powoduje, że część programów, które były zawarte w ramach tego dużego opracowania, 

zostały wyeliminowane, ale też jednocześnie doszły nowe programy. Wskazano pięć 

obszarów podstawowych, które zostały uznane za istotne. Zostali wskazani koordynatorzy, 

którzy będą monitorować i odpowiadać za działania zapisane w tym Programie. Na co dzień 

Program będzie realizowany przez samorządy powiatu i miasta, w tym także samorządy 

gminne w dużej części, ale przede wszystkim przez służby (Policji, PSP). W zależności od 

charakteru tych działań koordynatorami są czasami komendanci poszczególnych służb. 

Następnie w imieniu Komisji Starosta poprosił o zaakceptowanie przygotowanego materiału 

w takiej wersji, w jakiej został dostarczony. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu. Następnie 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr 

XXVI/167/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego” została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad 12. Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska-Wojda 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
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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 

XXVI/168/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 

września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 13. Starosta Toruński omówił projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia stanowiska o 

poparciu budowy węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno. Powiedział, że projekt 

przygotowany przez Zarząd jest odpowiedzią na wniosek złożony przez Radnego 

Polikowskiego. Zarząd analizował sprawę budowy węzła, odbyły się w tej sprawie rozmowy 

z Wójtem Gminy Chełmża, żeby działania Powiatu były uzupełnieniem działań samorządu 

gminnego. Zarząd przygotował w tym zakresie swoje stanowisko. Temat ten analizowała 

również Komisja Infrastruktury Komunalnej i wniosła szereg poprawek i projekt został 

przeredagowany. Zarząd akceptuje poprawioną wersję stanowiska. I w imieniu Zarządu 

Starosta poprosił o podjęcie uchwały.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Meller w imieniu Klubu Radnych PiS wyraził zadowolenie z powodu wywołania 

uchwały dotyczącej węzła Dźwierzno. Dodał, że wprawdzie uchwała ta niczego jeszcze nie 

przesądza, ale możemy mieć nadzieję, że sprawa ta zakończy się pozytywnie i dzięki temu 

stanowisko Radni Powiatu będą mieć mały udział w powstaniu tego węzła. Parlamentarzyści 

z Województwa Kujawsko-Pomorskiego również zajęli pozytywne stanowisko w tej sprawie, 

interesuje się tą sprawą również Urząd Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Józefem Ramlau. 

Radny Paweł Polikowski powiedział, że być może decydującą kwestią będzie zainteresowanie 

się tymi gruntami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jeżeli PSSE wesprze swoimi 

działaniami osoby, którym zależy na realizacji omawianego projektu, to być boże te grunty 

zostaną objęte specjalną strefą ekonomiczną – tak jak grunty w Łysomicach i Ostaszewie. 

Podziękował również za wywołanie uchwały. Zapytał też, do kogo będzie ona wysyłana. 

Sekretarz Cz. Makowski powiedział, że stanowisko będzie wysłane do Ministerstwa 

Infrastruktury, do Parlamentarzystów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do Wojewody, do Prezydenta Miasta Torunia, 

Marszałka Województwa. Dodał, że zostanie ona też wysłana do innych osób, których adresy 

poda do Biura Rady Radny Polikowski.  
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Polikowski powiedział, że chciałby, aby stanowisko trafiło tez do Prezes PSSE i do Jerzego 

Szmita z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Powiedział, że adresy prześle w dniu 

jutrzejszym. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20. Radnych Uchwała Nr 

XXVI/169/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

stanowiska o poparciu budowy węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu 

Ad 14. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja Starosty o pracy Zarządu między 

posiedzeniami została przesłana radnym i poprosił o zadawanie pytań. 

 

Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Informacja stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Ad 15. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

Ad 16. Radny P. Polikowski zwracając się do Wicestarosty A. Siemianowskiego i do całego 

Zarządu powiedział, że uczestniczył z Radnym D. Mellerem w wydarzeniu kulturalnym 

zorganizowanym przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży pod 

opieką pani Moniki Danielskiej. Dodał, że to już dziewiąty rok, kiedy pani Danielska 

przygotowała wraz z młodzieżą wspaniałe przedstawienie (w formie musicalu). Powiedział, 

że przygotowanie tego wydarzenia wymagało ogromnego zaangażowania. Powiedział też, że 

w przyszłym roku przygotowywane będzie dziesiąte wydarzenie tego rodzaju. Polikowski 

zgłosił wniosek, by zastanowić się, jak można pomóc Szkole w zorganizowaniu tego 

wydarzenia. Zaproponował, by umożliwić organizatorom nagranie płyty w profesjonalnym 

studiu, żeby mieli pamiątkę tego wydarzenia.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia. 

Ad 17. Przewodniczący zamknął XXVI Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 15:10. 

 

Protokołowała: 

Natalia Żochowska Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

 

Tomasz Zakrzewski 

  

 


