PROTOKÓŁ Nr XXX/2017
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 4 września 2017 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył XXX Sesję Rady Powiatu
Toruńskiego zwołaną w trybie nadzwyczajnym, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą
Mirosławem Graczykiem na czele, Rzecznika Konsumentów Marzennę Napiórkowską,
Zastępcę Głównego Księgowego Katarzynę Julkowską oraz Naczelnika Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami Jacka Drzystka.
Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 15
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 XXX Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
5. Zamknięcie XXX Sesji Rady.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Ad 2. Starosta Toruński wyjaśnił, że dzisiejszy tryb nadzwyczajny wynika z faktu, że w środę
Zarząd otrzymał przygotowywaną od wielu miesięcy umowę partnerską. Umowa ta była
przedmiotem rozmów na posiedzeniach zarządu, komisji i rady. Dotyczy ona projektu o nazwie
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W pierwszej edycji projektu, w ramach pakietu zadań, w
których uczestniczył Powiat, realizowane były (wtedy przez Związek Powiatów) prace
geodezyjne na rzecz powiatu toruńskiego. Zakres zadań w nowej umowie jest szeroki. W części
z tych zadań, m. in. w pracach geodezyjnych, uczestniczy Powiat Toruński. Starosta dodał, że
prace geodezyjne planowane na terenie powiatu toruńskiego będą najdroższe, w związku z tym
Powiat otrzyma najwięcej środków na to zadanie. Powodem nadzwyczajnego trybu zwołania
sesji jest to, że do Zarządu wpłynęło pismo z prośbą podpisania porozumienia do dnia
jutrzejszego. Okazało się jednak, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która została już
zatwierdzona przez Radę, zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” ujęte jest w trochę innym
kształcie niż w przysłanej wersji porozumienia. Starosta wyjaśnił, że w Wieloletniej Prognozie
Finansowej należy wymienić tabele opisujące montaże finansowe i przepływy finansowe
między partnerami. Podstawowa zmiana, która spowodowała, że sesja została zwołana, wynika
z tabeli nr 1. Dotychczas Powiat był tylko partnerem przekazującym środki finansowe do
samorządu województwa (Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest liderem
projektu). Wg nowej wersji porozumienia Samorząd przekazuje środki finansowe, a Powiat
występuje w roli płatnika. W związku z tym, cały załącznik umowy, dotyczący przepływów
finansowych (w tabelach) zostaje przeniesiony do WPF w takim kształcie, w jakim został
ostatecznie przygotowany.
W imieniu Zarządu Starosta poprosił również o wymianę tabeli nr IV zawierającej
harmonogram. Wyjaśnił, że nowa wersja tabeli różni się od poprzedniej tylko nagłówkami. Do
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tej pory w nagłówkach ujęte były lata i procentowy udział środków unijnych i udziału
własnego. W miejscu procentów ujęte zostały „dotacje” i „wkład własny”, który jest różny w
poszczególnych latach, co wynika z przyjętych przez samorząd województwa założeń,
związanych ze skróceniem czasu wykonania. Samorząd chce przyznać Powiatowi większe
środki niż w latach wcześniejszych, aby przyspieszyć realizację zadania, stąd nieścisłość w
dokumencie, który został przesłany radnym. Starosta przypomniał, że w wypadku zadania w
tabeli I Powiat będzie wykonawcą i płatnikiem. W wypadku zadań wymienionych w II tabeli
dotacja zostanie przekazana do samorządu, który będzie wykonawcą. Jeśli chodzi o pierwszą
pozycję w trzeciej tabeli, Powiat jest płatnikiem prac geodezyjnych, natomiast dwa kolejne
zadania (zdjęcia lotnicze i monitoring tych prac) przejmie Związek Powiatów.
Następnie Starosta poinformował, że całość projektu przygotowywała pani Skarbnik przed
pójściem na urlop i poprosił w imieniu Zarządu o podjęcie omawianej uchwały z jedną
autopoprawką związaną ze zmianą nagłówków w Harmonogramie.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 4 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata
2017-2026.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny M. Ramlau zapytał, czy zmiany, o którym powiedział Starosta, są jedynymi zmianami
uwzględnionymi teraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodał, że przeglądając materiał
natrafił na informacje o przeprawie promowej i zapytał, na jakim etapie jest ta sprawa.
Starosta wyjaśnił, że dziś przekazują tylko te zmiany, które wynikają z nadzwyczajności
sytuacji czyli z terminu podpisania umowy. Wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym odbyła się
rozmowa na temat ewentualnego wprowadzenia innych tematów, ale Zarząd uznał, że
nadzwyczajność nie powinna być nadużywana.
Starosta poinformował również, że sprawa przeprawy promowej jest cały czas na tym samym
etapie.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 15 Radnych Uchwała Nr
XXX/188/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata
2017-2026 została podjęta jednogłośnie.
Ad 3. Radny P. Polikowski zapytał, na jakim etapie jest zadanie Inkubator Przedsiębiorczości
w Chełmży. Poprosił o informacje na temat tego, co zostało ustalone w sprawie wspomnianego
zadania na spotkaniu z Burmistrzem Miasta Chełmża.
Starosta powiedział, że na wspomnianym spotkaniu Burmistrz przedstawił informacje o tym,
na jakim etapie realizowane jest porozumienie. W ramach kompetencji Burmistrz realizuje to
zadanie na etapie przygotowawczym. Jego zadaniem było zlecenie Programu FuncjonalnoUżytkowego i koncepcji. Starosta powiedział, że otrzymał od Burmistrza PFU. Odbył z nim też
rozmowę na temat zasadności przygotowania koncepcji. Starosta poinformował, że na
spotkaniu ustalono, że potrzebne jest przeanalizowanie założeń Programu Funkcjonalno2

Użytkowego. Za ok. 14 dni odbędzie się kolejna rozmowa na temat zlecenia koncepcji. Starosta
dodał, że poruszony został również problem zagrożeń wynikających z Regionalnego Programu
Operacyjnego. Omawiana była kwestia możliwości budowania inkubatorów biurowych.
Starosta powiedział, że należy przeanalizować, czy istnieje możliwość pozyskania na to
środków w ramach RPO. Dodał, że strategia wprawdzie przewiduje tego typu działanie, jednak,
jego zdaniem, istnieje zagrożenie możliwości finansowania tego zadania ze środków RPO.
Zwrócił uwagę, że zdarzały się sytuacje, kiedy komitet monitorujący, ustanawiający kryteria,
zablokował możliwość budowania samych inkubatorów biurowych. Możliwe, że warunkiem
będzie utworzenie w sposób komplementarny również przemysłowych, produkcyjnych
inkubatorów. Taki warunek sprawiłby, że realizacja Inkubatora byłaby zagrożona.
Ustalono, że po przeanalizowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego odbędzie się kolejne
spotkanie, na którym podjęte zostaną dalsze decyzje co do zlecenia koncepcji i możliwości
finansowania Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży ze środków RPO.
Ad 4. Radny L. Syroka powiedział, że w sobotę Zarząd i Radni uczestniczyli w uroczystości
140-lecia OSP w Lubiczu. Dodał, że wydarzenie uświetniła orkiestra dęta dzieci i młodzieży z
powiatu lipnowskiego. Zapytał, czy byłaby możliwość utworzenia orkiestry dętej, w skład
której wchodziłyby dzieci i młodzież ze Szkoły Muzycznej.
Radna H. Żeglarska powiedziała, że jest orkiestra powiatowa w Chełmży.
Radny A. Walczyński dodał, że Gmina Zławieś Wielka również ma swoją orkiestrę w
Rzęczkowie.
Starosta M. Graczyk powiedział, że na terenie powiatu toruńskiego rzeczywiście funkcjonuje
kilka orkiestr. Powiedział, że Powiat ma podpisaną stałą umowę z Miastem Chełmża na tzw.
współfinansowanie (polega to na corocznym przekazywaniu określonej kwoty na
funkcjonowanie Orkiestry Powiatowej i Miejskiej). Dodał, że istnieją również orkiestry, które
są prowadzone przez samorządy gminne – na przykład w Gminie Czernikowo i w Gminie
Obrowo. Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu nie widzi potrzeby, by tworzyć orkiestrę
na bazie Szkół Muzycznych. Dodał, że należałoby się raczej zastanowić, czy nie warto byłoby
powiązać Orkiestry z działalnością Szkoły Muzycznej w Chełmży. Wyjaśnił też, że Zarząd nie
chce w zbyt dużym stopniu ingerować w zadania Gminy, ponieważ zabieg, o którym mowa,
wiązałby się z kosztami dotyczącymi m. in. zakupu sprzętu.
Następnie głos zabrał radny M. Ramlau. Powiedział, że – biorąc pod uwagę problemy ze
znalezieniem wykonawców zgłaszane na ostatniej sesji – może dobrym rozwiązaniem byłoby
połączenie zadań związanych ze ścieżkami rowerowymi w jedno zamówienie. Dodał, że to
mogłoby uatrakcyjnić ofertę Powiatu.
Starosta wyjaśnił, że analizy pokazują, że należałoby dokonać odwrotnego zabiegu, czyli
podzielić zadania. Wyjaśnił, że nie da się połączyć tych zadań w jedno zamówienie, ponieważ
są one zbyt zróżnicowane. Dodał też, że pod względem finansowania drogi rowerowe są
zagrożone. Wprawdzie na Zarządzie Województwa Powiat otrzymał deklarację współudziału
pomimo zagrożeń cen, jednak ryzyko wzrostu cen trzeba wziąć na siebie. Dotyczy to przede
wszystkim projektów realizowanych przez samorząd województwa. Zarząd czeka na
potwierdzenie tej decyzji.
Starosta poinformował również, że wspólnie z Gminą Łubianka Zarząd postanowił unieważnić
przetarg i ponownie ogłosić postępowanie przetargowe. Analizowane były również warunki
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specyfikacji. Po uzgodnieniach z Wójtem Gminy Łubianka anulowany został trudny do
zaakceptowania przez rynek warunek, że w tym roku ma być wykonane ponad 3 km drogi.
Starosta powiedział również, że został ogłoszony czwarty przetarg na zadanie w DPS-ie w
Browinie. Jest to zadanie dotyczące termomodernizacji, realizowane w ramach ZIT-u. Starosta
poinformował, że pojawiły się dwie oferty i każda z nich mieści się w budżecie. Dodał, że
Zarząd czeka na prace komisji przetargowej.
Powiedział też, że pojawił się problem z budową komisariatu w Dobrzejewicach, ponieważ
firma z niewiadomych przyczyn zeszła z budowy. Dodał, że należy się spodziewać, że nastąpi
rozliczenie z dotychczasowym wykonawcą, przygotowanie następnego postępowania
przetargowego i wyłonienie nowego wykonawcy. Starosta przypomniał też, że Powiat nie jest
w tym wypadku inwestorem.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Zarządu z prośbą o interwencję w sprawie zmiany godzin
autobusów do Skrzypkowa, którymi młodzież jeździła do toruńskich szkół. Przewodniczący
powiedział, że mieszkańcy apelują o przywrócenie połączeń o godzinie 7.00 i po godz. 15.00.
Starosta powiedział, że jest to już drugie zgłoszenie w tej sprawie. Wyjaśnił, że w Gminie
Czernikowo mieszkańcy również apelowali o przywrócenie połączeń. Starosta powiedział, że
zostaną podjęte rozmowy z firmą Arriva, ale nie ma gwarancji, że postulaty Zarządu zostaną
uwzględnione. Poprosił również o zebranie podobnych zgłoszeń, aby Zarząd miał pełen obraz
wszystkich problemowych kwestii.
Ad 5. Przewodniczący zamknął XXX Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 14.30.
Protokołowała:
Natalia Żochowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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