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PROTOKÓŁ Nr XXIX/2017 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 24 sierpnia 2017 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

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

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

Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu Macieja Lewandowskiego, Kierownika Działu 

Monitoringu WIOŚ Jana Jankowskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego, media oraz pozostałe osoby obecne na sali. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, 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 XXIX Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu XXVIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2016 r. 

3. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 

2017 r. 

4. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026.  

5. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

6. Zmiany do PFRON na 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i 

przekazania skargi zgodnie z właściwością.  

8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

11. Zamknięcie XXIX Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych. 

 

d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXVIII Sesji Rady 

Powiatu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych protokół XXVIII Sesji Rady 

Powiatu został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  

Ad 2. Kierownik Działu Monitoringu Środowiska WIOŚ Jan Jankowski przedstawił Informację 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu 

toruńskiego w 2016 r. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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Do posiedzenia dołączyła H. Żeglarska zwiększając kworum do 18 radnych. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 3. Starosta Toruński przedstawił informację o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za 

I półrocze 2017 r. Powiedział, że sprawozdanie zawiera analizę dochodów i wydatków Powiatu 

w ujęciu kwotowym, opisuje stopień realizacji zadań, odnosi się też do wykonania zadań 

zleconych. Wyjaśniane zostały w nim również przyczyny ewentualnych odchyleń w wydatkach 

i dochodach. Sprawozdanie zawiera też informację o aktualnym zadłużeniu Powiatu. W skrócie 

omówiona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026. Starosta powiedział, że 

przyjęty Uchwałą Nr XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku 

budżet Powiatu Toruńskiego zakładał na rok 2017 następujące dane: wysokość dochodów na 

poziomie 88.165.000 zł i wysokość wydatków na poziomie 93.552.000 zł przy deficycie 

5.387.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu miały być wolne środki z lat ubiegłych na poziomie 

ponad 3.780.000 zł i emisja obligacji komunalnych w wysokości 1.600.000 zł. Starosta 

poinformował, że w pierwszym półroczu dokonywane były zmiany – w efekcie tych zmian 

dochody zostały podniesione do poziomu 90.500.000 zł, a wydatki budżetowe o ponad 

2.500.000 zł do poziomu prawie 96.000.000 zł. przy deficycie zwiększonym o 600.000 zł czyli 

do poziomu prawie 5.956.000 zł. Planowana była emisja obligacji na poziomie 1.600.000 zł i 

reszta z wolnych środków z lat ubiegłych. Dochody budżetowe w pierwszym półroczu 

wykonane zostały na poziomie 49,61% (w ubiegłym roku 50%). Dochody własne to m. in. 

dochody z najmów, dzierżaw, dochody własne jednostek organizacyjnych oraz dochody z 

udziałów Powiatu w dochodach Skarbu Państwa za wieczyste użytkowanie gruntów. Starosta 

poinformował, że nie są one zagrożone. Powiedział również, że dochody majątkowe planowane 

na poziomie 12.000.000 zł zostały wykonane na poziomie 25% (czyli niecałe 3.000.000 zł). 

Starosta dodał, że wynika to m. in. z tempa realizacji inwestycji, w związku jest uzależnione 

od wysokości dochodów pozyskiwanych od partnerów – jeśli nie ma inwestycji, nie ma 

płatności, środki finansowe są przesuwane (jeśli chodzi o dochody od pozostałych partnerów).  

Poinformował również, że dochód z tytułu udziału w podatkach bezpośrednich jest szacowany 

w wielkościach zaplanowanych na początku roku. Kształtuje się on następująco: 

- realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) kształtuje się na poziomie 49,78% 

(w ubiegłym roku 47%) 

- realizacja podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kształtuje się na poziomie 78% 

planu. 

Starosta powiedział, że dochody budżetowe można uznać za niezagrożone. 

Następnie omówił wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu. Starosta poinformował, 

że zostało wykonane prawie 40 mln wydatków, co stanowi 45,6% planu. W ubiegłym roku 

wykonanie na tym etapie było na poziomie 39%, co wynika z tempa realizacji inwestycji. Plan 

inwestycyjny w tym roku kształtował się na poziomie prawie 23 mln zł, a został wykonany na 

poziomie prawie 26% (jeśli chodzi o poziom wydatkowy), a w ubiegłym roku w okresie 

pierwszego półrocza wykonane zostało 5% planu inwestycyjnego.  

Starosta dodał, że na niniejszej Sesji będą dokonywane korekty tego planu. Są one związane z 

postępowaniami przetargowymi. Zaistniała konieczność dostosowania planu do faktycznie 

poniesionych wydatków w poszczególnych zadaniach. 

Następnie Starosta omówił stopień zaawansowania prac realizowanych zgodnie z planem 

inwestycyjnym. Zwrócił jednak uwagę, że omawia stan na dzień 24 sierpnia, a nie 30 czerwca, 

kiedy sporządzone zostało sprawozdanie finansowe. 

Starosta poinformował, że w wypadku większość zadań  zakończone zostały rozstrzygnięcia 

przetargowe, część zadań jest już zrealizowanych. W trzech przypadkach ma się odbyć 

postępowanie przetargowe. 
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Starosta powiedział, że w omawianym okresie zrealizowane zostało zadanie dotyczące 

adaptacji pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży na potrzeby 

pracowni zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, a także na potrzeby 

ŚDS. 

Poinformował również, że z inwestycji drogowych zrealizowane zostały zadania: Łążyn – 

Siemoń – Wybcz i Rzęczkowo – Zarośle Cieńkie. Jutro będzie odbierane zadanie Nawra – 

Głuchowo. Zadanie Brzozówka – Szembekowo jest na etapie końcowym, odbiór planuje się na 

pierwszą połowę września. Została rozpoczęta realizacja drogi na odcinku Czarne Błoto - 

Zamek Bierzgłowski. Starosta poinformował, że nie ma zagrożenia realizacji tego zadania. 

Zrealizowane zostały tzw. remonty w formie nakładek na długości ponad 5,7 km. Starosta 

powiedział ponadto, że bieżący rok jest rekordowy pod względem ilości zrealizowanych zadań 

drogowych – wykonanych zostało prawie 30 km dróg. Poinformował również, że rozpoczynają 

się prace nad wykonaniem drogi w Gminie Łubianka. Zrealizowane zostały też prawie 

wszystkie zadania dotyczące chodników. Pojawił się jedynie problem z rozstrzygnięciem 

przetargowym realizacji zadania w Gminie Łysomice (Turzno – Papowo Toruńskie). Zadanie 

to najpierw było realizowane przez partnera Powiatu - samorząd gminy, potem zostało przejęte 

przez Powiat. W chwili obecnej konieczne jest unieważnienie postępowania przetargowego, 

ponieważ proponowana cena znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną. W porozumieniu z 

partnerem Powiat podjął decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego. 

Starosta poinformował również, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 otwarte zostało 

postępowanie przetargowe dotyczące drogi rowerowej Leszcz – Pigża – Brąchnowo – 

Biskupice – Warszewice w kierunku Kończewic do granic gminy. Powiedział też, że po raz 

czwarty trzeba było ogłosić postępowanie przetargowe na zadanie istotne dla DPS-u w 

Browinie. Otwarcie czwartego postępowania przetargowego nastąpi 1 września. 

Starosta poinformował, że inne zadania inwestycyjne, których realizacja jest przewidziana na 

lata następne, również przygotowywane są zgodnie z planem. Dodał, że ma tu na myśli przede 

wszystkim zadania realizowane w ramach RPO. Są to zadania związane z kształceniem 

zawodowym i infrastrukturą w szkołach. W placówkach oświatowych przygotowywane są 

obecnie dokumentacje, aby pod koniec tego roku można było złożyć wnioski do Marszałka i 

przygotować odpowiednie aplikacje. 

Starosta dodał, że przygotowywane są również pozostałe drogi rowerowe. Rozpoczęcie 

realizacji jest planowane na przyszły rok, natomiast złożenie trzech wniosków na drogi 

rowerowe planuje się na grudzień. Nie ma zagrożeń, jeśli chodzi o stan przygotowania 

dokumentacji wnioskowej i technicznej. 

Starosta poinformował również, że sytuacja na rynku powoduje, że samorząd ma problemy ze 

znalezieniem wykonawców. Jeśli pojawiają się oferty, to wartości ofertowe wykonawców 

przekraczają możliwości Powiatu. Starosta zwrócił uwagę, że kiedyś w inwestycjach 

drogowych Powiat miał oszczędności na poziomie 30% - 40% (w skrajnych przypadkach nawet 

50%), dziś natomiast koszty są albo na poziomie wartości kosztorysowych albo przewyższają 

te wartości o 30-40%. Starosta powiedział, że obecnie rozstrzyga się przetargi prawie 

dwukrotnie drożej niż rok temu. Koszt opracowania dokumentacji technicznej np. na drogi 

rowerowe w ubiegłym roku wynosił 25 tys. zł/km, obecnie ceny kształtują się na poziomie 75 

tys./km. Starosta zwrócił jednak uwagę, że tegoroczne postępowania przetargowe 

rozstrzygnięte zostały dużo wcześniej, dlatego nie było problemu ani ze znalezieniem 

wykonawcy, ani z kosztami. Powiedział, że podobnie wygląda sytuacja na rynku budowlanym 

(kubatorowym) – jeśli są oferty, są one bardzo drogie. Starosta zasygnalizował, że może 

zaistnieć konieczność zweryfikowania planów inwestycyjnych, jednak najprawdopodobniej nie 

w roku bieżącym, lecz w 2018. 

Następnie Starosta poinformował o stanie długu publicznego – przypomniał, że planowany 

deficyt kształtował się na poziomie 5.956.000 zł. Powiedział, że nie został on zrealizowany ze 
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względu na zaangażowanie inwestycyjne. Dodał, że Powiat nie zaciąga kredytów i jest wydolny 

finansowo. 

  

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.  

 

Do posiedzenia dołączył M. Nawrotek zwiększając kworum do 19 radnych. 

 

Ad 4. Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 23 sierpnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 

2017-2026.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXIX/184/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego 

na lata 2017-2026 została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 5. Skarbnik Powiatu Toruńskiego D. Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu toruńskiego na rok 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 23 sierpnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu toruńskiego na rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXIX/185/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu toruńskiego na rok 2017 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 6. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 23 sierpnia 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu . 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXIX/186/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca 

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

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę o godz. 13.00. 

Przerwa zakończyła się o 13.15. 

 

Ad 7. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie uznania się za 

organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie z właściwością. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Zakrzewska powiedziała, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania 

się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie z właściwością. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXIX/187/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uznania 

się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie z 

właściwością została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

mejlową wraz z pozostałymi materiałami, po czym otworzył dyskusję. 

 

Radny P. Polikowski zadał pytanie dotyczące posiedzenia Zarządu z dnia 14 czerwca, na 

którym Zarząd przyjął koncepcję rozbudowy zespołu szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

Radny powiedział, że z Informacji wynika, że rozbudowa szkoły obejmuje dwukondygnacyjny 

narożnik, w którym powstaną cztery sale lekcyjne i zaplecze. P. Polikowski poprosił o podanie 

szczegółów dotyczących tej inwestycji. Zapytał, gdzie ma być zlokalizowany wspomniany 

narożnik oraz czy zostały już ustalone wstępne terminy i koszty realizacji. 

Drugie pytanie radnego dotyczyło posiedzenia Zarządu z dnia 21 czerwca 2017 r. P. Polikowski 

zapytał, jakie stanowisko wypracował Zarząd na walne zgromadzenie wspólników Spółki z o. 

o. Szpitala Powiatowego w Chełmży. Radny powiedział też, że Zarząd zapoznał się z 

porządkiem obrad Rady Nadzorczej Walnego zgromadzenia wspólników i omówił uchwałę 

Rady Nadzorczej dotyczącą m. in. zasad wynagradzania członków organu zarządzającego oraz 

członków organu koordynującego. Radny poprosił o przybliżenie zasad, które zostały ustalone.  

 

Starosta poprosił Członka Zarządu M. Nawrotka o udzielenie odpowiedzi na pierwsze pytanie. 

 

M. Nawrotek powiedział, że utworzona zostanie pracownia krawiecka, pracownia cukiernictwa 

i pracownia budowlana, a przewidywany koszt tego zadania po przygotowaniu koncepcji to ok. 

1.400.000 zł. Wyjaśnił, że szkoła zostanie rozbudowana poprzez dobudowanie segmentu do 

części północno-wschodniej. Nawrotek dodał, że w dobudowanym segmencie szkoły będzie 

też winda, połączona korytarzem z istniejącą szkołą. Powiedział, że planowane jest w tej części 

również osobne wejście. Poinformował też, że w chwili obecnej w koncepcji uwzględnia się 

również niezależne źródło ciepła. Nawrotek doprecyzował, że pracownia kucharska ma mieć 
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sześć stanowisk kucharskich i zaplecze o powierzchni użytkowej ok. 40 m2, a pracownia 

krawiecka 6-8 stanowisk o powierzchni użytkowej 32 m2. Pracownie budowlane będą 

zajmowały powierzchnię ok. 27 m2. Powiedział, że ogólna powierzchnia zabudowy 

przewidziana w koncepcji wynosi 184 m2. 

M. Nawrotek przypomniał, że jest to inwestycja ZIT-owska. Powiedział, że Powiat jest na 

etapie koncepcji, a następnym krokiem będzie ogłoszenie postępowania o wykonanie projektu 

budowlanego. Poinformował, że do marca 2018 r. trzeba złożyć projekt budowlany łącznie z 

wnioskiem o dofinansowanie. 

 

Starosta powiedział, że planowana jest też adaptacja pomieszczeń dotąd niewykorzystanych w 

Liceum w Chełmży. Poinformował, że ukończona jest dokumentacja na adaptację pomieszczeń 

strychu oraz że powierzchnia ta zostanie wykorzystana na pracownie zawodowe (na potrzeby 

szkoły). Starosta odniósł się też do pytania o rozbudowę Szkoły im. Unii Europejskiej. 

Powiedział, że segment dobudowywany jest od szczytu. Zwrócił uwagę, że segment dołączany 

jest do obiektu budowanego zupełnie inną techniką budowlaną (inne poziomy kondygnacji). 

Poinformował, że budynki będą zupełnie niezależne pod względem wysokości i możliwości 

przejścia za wyjątkiem połączenia na parterze. Starosta powiedział również, że na potrzeby tej 

rozbudowy Powiat musi nabyć nieruchomość od Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodał, że jest już 

zgoda Spółdzielni i przygotowywane są stosowne dokumenty, żeby można było realizować to 

zadanie. 

Starosta odniósł się też do pytania P. Polikowskiego o stanowisko Zarządu na Walnym 

Zgromadzeniu Wspólników. Wyjaśnił, że co roku w każdej spółce musi odbyć się tzw. 

Zgromadzenie Wspólników, na którym przyjmowane jest sprawozdanie finansowe i 

merytoryczne. Zgromadzenie odnosi się też do Absolutorium Zarządu Spółki – w tym 

przypadku Zarządu jednoosobowego czyli Prezesa Spółki. Zanim przedstawiciel Powiatu 

weźmie udział w Zgromadzeniu Wspólników, Zarząd musi zaaprobować sposób 

reprezentowania Powiatu w Spółce. Zarząd analizował materiał będący przedmiotem 

Zgromadzenia Wspólników. Starosta powiedział, że ma upoważnienie do zaakceptowania 

sprawozdań finansowych i merytorycznych, udzielenia absolutorium Prezesowi i przyznania 

nagrody finansowej. Następnie Starosta poprosił Skarbnik Powiatu Danutę Jabłońską-Drążelę 

(Przewodniczącą Rady Nadzorczej) o omówienie kwestii zmiany sposobu wynagradzania 

członków Zarządu w spółkach.  

 

Skarbnik Powiatu powiedziała, że według starych przepisów rozporządzenia o kształtowaniu 

wynagrodzeń w niektórych jednostkach – w tym w spółkach z udziałem kapitału 

samorządowego – szefowie spółek mieli wynagrodzenie stałe wynikające z kodeksu pracy, 

mogli również otrzymywać jednorazową nagrodę roczną. Skarbnik wyjaśniła, że tego rodzaju 

nagroda dla Prezesa Szpitala została zatwierdzona na Walnym Zgromadzeniu – zgodnie ze 

starymi przepisami. Powiedziała, że do 30 czerwca Prezes otrzymywał stałe wynagrodzenie 

wynikające z kodeksu pracy. W dniu 30 czerwca w wyniku nowych przepisów tego 

rozporządzenia Rada Nadzorcza rozwiązała umowę o pracę z Prezesem spółki, ponieważ nowe 

zasady stanowią, że prezesi spółek z udziałem samorządów mają być zatrudnieni na zasadzie 

kontraktów, na zasadzie umów cywilno-prawnych. Skarbnik poinformowała też, że Rada 

Nadzorcza stworzyła nową umowę, która w dniu dzisiejszym już funkcjonuje. Wyjaśniła, że 

łączny poziom wynagrodzeń się nie zmienił, zmieniony został tylko sposób i zasady 

zatrudnienia. Prezesi otrzymują wynagrodzenie stałe wynikające z umowy cywilno-prawnej, 

jak również wynagrodzenie zmienne, które wg przepisów może wynosić do 50% łącznego 

wynagrodzenia rocznego. Skarbnik poinformowała, że na Zgromadzeniu Wspólników 

uchwalono, że wynagrodzenie zmienne wynosić będzie do 5% łącznego wynagrodzenia 

rocznego. Przyznanie tego wynagrodzenia uzależnione jest od efektów pracy – tworzone są 
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mierniki, ustala się też, jak te mierniki mają być wykonane, a do tego wykonania stawia się 

wagi. Skarbnik wyjaśniła, że jeżeli wszystkie mierniki zostaną wykonane w 100%, Rada 

Nadzorcza na następny rok wystąpi do Walnego Zgromadzenia Wspólników z informacją, że 

Prezes w 100% wykonał zadania wynikające z mierników i może dostać 100% z tych 5% 

rocznego wynagrodzenia.  

  

Starosta dodał, że w świetle nowych zasad Prezes nie jest pracownikiem, lecz osobą wynajętą 

na kontrakcie. Powiedział też, że kontrakt został tak skonstruowany, żeby koszty Zarządu się 

nie zmieniły. 

 

L. Syroka zadał pytanie dotyczące posiedzenia Zarządu z dnia 31 lipca 2017 r. Przypomniał, że 

z informacji wynika, że Wójt Gminy Lubicz złożył propozycję, aby współfinansowane przez 

Gminę i przez Powiat inwestycje były przedkładane Gminie do 30 listopada, żeby można było 

przygotować się do tego finansowo. Powiedział, że jeśli inwestycja jest dla Gminy 

zaskoczeniem, Gmina nie jest w stanie podjąć współfinansowania, ponieważ środki są już 

rozdysponowane. L. Syroka zapytał, dlaczego ta propozycja została odrzucona. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, że sprawa ta dotyczy tylko finansowania Filii Szkoły Muzycznej 

funkcjonującej w Zespole Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym. Wytłumaczył też, że po ustaleniach 

z Gminą Lubicz Powiat zobowiązał się do płacenia czynszu za wynajem pomieszczeń. Powiat 

nie zgodził się jednak na postawiony przez Gminę – a wspomniany przez L. Syrokę – warunek.  

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad 9. P. Polikowski zapytał, na jakim etapie jest projekt Inkubatora Przedsiębiorczości w 

Chełmży. 

  

Starosta powiedział, że na dzień jutrzejszy zaplanowane jest spotkanie z Burmistrzem. Na 

spotkaniu omawiany będzie stan zaawansowania prac podejmowanych przez Miasto Chełmża 

w sprawie wspólnego porozumienia dotyczącego Inkubatora Przedsiębiorczości. Starosta 

powiedział, że przy najbliższej okazji poda dokładniejsze informacje dotyczącego tego 

projektu. 

 

Ad 10. Radny A. Jałocha w imieniu organizatorów zaprosił Zarząd, Radnych i pracowników 

urzędu na Biesiadę z rybą, która odbędzie się 9 września między godz. 16.00 a 24.00 w 

miejscowości Strużal, w Gminie Chełmża. Wyjaśnił, że biesiada ta jest drugim etapem projektu 

realizowanego z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego. Projekt nosi nazwę „Z cyklu 

Poznaj swój Powiat – dzisiaj Gmina Chełmża z rybą w tle”. Powiedział, że w ramach biesiady 

zaplanowany jest m. in. konkurs wędkarski, konkurs kulinarny na najlepsze danie z rybą, 

atrakcje artystyczne z grupą kabaretową „Teraz my”, konkurs wiedzy o Gminie Chełmża, 

ogródki zabaw dla dzieci oraz zabawa taneczna. Biesiadę uświetni również Powiatowa i 

Miejska Orkiestra Dęta z Chełmży, Zespół „Polskie Kwiaty”, Kapela Toruniacy, 

Stowarzyszenie Białe Żagle oraz klub Kultowy Kredens 125 P. 

 

Następnie Starosta odniósł się do wydarzeń związanych z nawałnicą, która przeszła w ostatnim 

czasie przez teren Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poinformował, że na terenie Powiatu 

Toruńskiego odnotowano ok. 100 zdarzeń, z tego ok. 15-17 dotyczy budynków – jednego 

budynku komunalnego (szkoła w Gminie Chełmża), pozostałe budynki są własnością osób 

fizycznych (część budynków gospodarczych, część mieszkaniowych). Starosta powiedział, że 

najwięcej zdarzeń dotyczy Gminy Chełmża, ale straty poniosła każda gmina powiatu 
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toruńskiego. Poinformował, że budynki zostały zabezpieczone przez służby, oszacowano 

również straty. Dodał, że Gminy podjęły procedurę związana z wypłatą odszkodowań, część 

gmin zaangażowała się w pomoc najbardziej poszkodowanym w powiecie tucholskim, 

nakielskim czy bydgoskim, udzielając wsparcia finansowego, organizując zbiórki, wyjazdy 

wolontariuszy lub wyjazdy Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z Państwową 

Strażą Pożarną. Starosta powiedział, że w przypadku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

największe straty odnotowano w powiecie sępoleńskim, tucholskim, bydgoskim i nakielskim. 

Poinformował też, że odbył rozmowę ze Starostą Bydgoskim. Dodał, że w powiecie bydgoskim 

najbardziej poszkodowane są trzy gminy, w tym Koronowo – zniszczonych zostało ponad 200 

domów, tysiące drzew. Gminy te zmagały się również z awarią dostawy energii elektrycznej, 

wody i odbioru ścieków. Zniszczenia sprawiły, że pojawiły się problemy z łącznością i 

dostarczaniem paliwa.  

Starosta poinformował, że rusza akcja wsparcia i pomocy dla poszkodowanych, a także akcja 

organizowana przez poszczególne samorządy, której założeniem jest wzajemna pomoc 

samorządów w imię solidarności. 

Dodał, że Zarząd Powiatu Toruńskiego rozważa możliwość udzielenia wsparcia finansowego 

jednemu z czterech najbardziej poszkodowanych powiatów Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. Rozważane jest wsparcie powiatu bydgoskiego, z którym Zarząd jest w ścisłym 

kontakcie. 6 września odbędzie się Konwent Powiatów, na którym planowane jest omówienie 

kwestii wsparcia finansowego i skoordynowania tego wsparcia dla trzech pozostałych 

powiatów. Zarząd rozważa możliwość wyasygnowania z budżetu środków w ramach wsparcia 

– oczywiście za zgodą Rady i po podjęciu w stosownym czasie odpowiedniej uchwały.  

Starosta zwrócił uwagę, że najtrudniejszą rzeczą jest koordynacja działań ratowniczych i 

pomocy. Dodał, że informuje o tym po to, by uzyskać akceptację Rady co do działań Zarządu 

w tym zakresie i poprosił o wyrażenie opinii na ten temat.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że Powiat powinien być otwarty na pomoc dla drugiego i 

realizować solidarność samorządową. Poinformował również, że przed Sesją brał udział w 

spotkaniu z Prezesem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, na którym postanowiono pomóc 

rolnikom z najbardziej poszkodowanych powiatów – nie finansowo, lecz materialnie, aby 

rolnicy, którzy ucierpieli mogli odbudować swoje plony. Zostaną też podjęte starania, by 

zorganizować płody rolne dla rolników zamieszkujących wspomniane tereny. 

 

D. Meller powiedział, że oczywiste jest, że należy pomóc. 

 

Starosta M. Graczyk uzupełnił swoją wypowiedź, mówiąc, że już pierwszego dnia pracownicy 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podjęli działania na terenach najbardziej 

dotkniętych nawałnicą, a inspektorzy nadzoru dostali uprawnienia do szacowania strat i do 

oceny skutków zniszczenia budynków oraz do wyceny. 

Starosta poruszył także kwestię wyniku postępowania przetargowego w Gminie Łubianka. 

Powiedział, że wynik nie jest zadowalający, ponieważ pojawiła się tylko jedna oferta, która 

przekracza oszacowaną wcześniej kwotę o ponad 70%. Brakuje 1.600.000 zł. Gdy weźmie się 

pod uwagę na strukturę finansowania tego zadania, nasuwa się wniosek, że Powiat powinien 

wspólnie z samorządem gminnym dołożyć po połowie tej kwoty. Dodał, że czynności, jakie 

będzie podejmował Zarząd w tej sprawie, poprzedzone zostaną rozmową z Wójtem Gminy 

Łubianka. Starosta powiedział też, że najprawdopodobniej postępowanie przetargowe zostanie 

unieważnione. 

 

A. Walczyński w imieniu Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformował, 

że rozdał właśnie III tom Słownika Biograficznego i życzył udanej lektury. Nawiązał również 
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do tematu pomocy poszkodowanym w nawałnicy. Poinformował, że w sobotę organizowany 

jest wyjazd wolontariuszy do Gminy Sośno w celu posprzątania terenu po wichurach. 

Powiedział, że jeśli ktoś jest zainteresowany, prosi o kontakt mejlowy lub przez Facebooka. 

Poinformował, że wyjazd z Torunia planowany jest na sobotę, na godz. 8.00. 

 

Ad 11. Przewodniczący zamknął XXIX Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 13:46. 

 

Protokołowała: 

 

Natalia Żochowska Przewodniczył: 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

 

Tomasz Zakrzewski 

  


