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PROTOKÓŁ Nr XXXI/2017 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 28 września 2017 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

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

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

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Kierownika 

Zespołu  Projektowego Green Key Joannę Kamińską, 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 XXXI Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu XXIX oraz XXX Sesji Rady Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Toruńskiego 2015-2020, za lata 2015-2016 r.  

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

4. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2017 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Czernikowo.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Łysomice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Obrowo. 

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

Gminie Zławieś Wielka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Łubianka. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Sępoleńskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych 

zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Powiatowi 

Zawodowcy”. 

15. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.  



2 
 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

18. Zamknięcie XXXI Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych. 

 

d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXIX oraz XXX Sesji 

Rady Powiatu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych protokoły: 

- XXIX Sesji Rady Powiatu (1 osoba wstrzymała się od głosu) 

- XXX Sesji Rady Powiatu (1 osoba wstrzymała się od głosu) 

zostały przyjęte w brzmieniu opracowanym.  

 

Ad 2. Kierownik Zespołu Projektowego Green Key Joanna Kamińska przedstawiła Raport z 

wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego 2015-2020, za lata 2015-

2016 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Do posiedzenia dołączyła radna A. Jankierska-Wojda zwiększając kworum do 18 osób. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska M. Ramlau powiedział, 

że Komisja na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Toruńskiego 2015-2020, za lata 2015-2016 r. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Ramlau poinformował, że na posiedzeniu Komisji pojawiła się wątpliwość dotycząca 

tabeli nr 3 przedstawiającej wydatki gmin. Dodał, że w przedstawionej przed chwilą wersji 

Programu błędy zostały poprawione.  

 

Joanna Kamińska potwierdziła, że poprawki zostały naniesione na tabelę i wykres.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/189/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego 

2015-2020, za lata 2015-2016 r. została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 3. Skarbnik Powiatu Toruńskiego D. Jabłońska – Drążela 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 27 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, jednak nikt nie zabrał głosu. 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/190/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego 

na lata 2017-2026 została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Ad 4. Skarbnik Powiatu Toruńskiego D. Jabłońska – Drążela przedstawiła zmiany do budżetu 

Powiatu Toruńskiego na rok 2017.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Do posiedzenia dołączył radny C. Strąkowski zwiększając kworum do 19 radnych. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/191/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

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

sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2017 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji 

obligacji Powiatu Toruńskiego w 2017 roku.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radny P. Polikowski zapytał, czy Powiat będzie ustalał jakiś maksymalny poziom marży, który 

można uznać za akceptowalny. Zapytał, co stanie się w sytuacji, gdy oferty banków okażą się 

nieatrakcyjne.   

 

Skarbnik Powiatu powiedziała, że poziom marży i usługa muszą być w granicach trendu 

obowiązującego na rynku obligacji. Dodała, że jeśli poziom będzie zawyżony, Zarząd zwróci 

się do Rady z propozycją zabezpieczenia deficytu budżetowego w inny sposób. Skarbnik 

wyjaśniła też, że dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że emisje obligacji są korzystniejsze 

niż kredyty. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/192/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji 

obligacji Powiatu Toruńskiego w 2017 roku została podjęta jednogłośnie.  
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Ad 6. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/193/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 7. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Łysomice. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie  

Łysomice.  

 

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

M. Ramlau powiedział, że niedawno miała miejsce sytuacja bez precedensu. Wyjaśnił, że w 

trakcie trwania dożynek gminnych Starosta wręczył przedstawicielom OSP symboliczny czek 

opiewający na kwotę 20 tys. zł. M. Ramlau dodał, że Starosta poprosił wszystkich radnych 

powiatowych z poszczególnych gmin do wręczenia tego czeku. Radny zwrócił uwagę, że jest 

to sytuacja bez precedensu, gdy wręcza się czek – na jakąkolwiek kwotę – przed formalnym 

podjęciem decyzji przez radnych Powiatu. Dodał, że taka sytuacja nie powinna się więcej 

wydarzyć. Powiedział też, że uzyskał w tej sprawie wyjaśnienia na Komisji Budżetu i 

Finansów, ale uważa, że jest to sytuacja, o której radni powinni wiedzieć. 

 

Radny D. Meller powiedział, że nie umniejsza wartości pracy OSP, ale chodzi o sposób 

działania. Dodał, że radni, którzy zostali zaproszenia na podium, mogli czuć się niezręcznie, 

ponieważ nie wiedzieli, co mają wręczać – nie zostali bowiem poinformowani o całej sytuacji.  

 

Starosta wyjaśnił, że nie można utożsamiać publicznego wręczenia symbolicznego czeku z 

podjęciem zobowiązania przez Zarząd, ponieważ nie jest to równoznaczne na przykład z 

podpisaniem umowy. Dodał, że wręczenie czeku było pewnego rodzaju formą promocji 

Powiatu, formą przekazania do publicznej wiadomości informacji o tym, że zostanie udzielone 

wsparcie dla jednostek OSP. Jednak oczywiste jest, że do zrealizowania tego rodzaju 

zobowiązań konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur – w tym przypadku podjęcie 

uchwały Rady Powiatu, uchwała o pomocy publicznej i umowa dotacyjna. Starosta wyjaśnił, 

że żaden z elementów wymaganych prawem nie został zrealizowany. Powiedział też, że 
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weźmie pod uwagę sugestię, że upublicznienie informacji o tym, że pomoc zostanie udzielona 

jednostkom OSP było przedwczesne. Dodał też, że symboliczne wręczenie czeków odbyło się 

na prośbę Wójta P. Kowala i Wójta J. Surdyki. Zarząd czuł się zobowiązany, by w trzecim 

wypadku zachować taką samą formułę. Wyjaśnił, że zawsze, gdy reprezentuje Powiat, stara się 

nie dzielić radnych i zapraszać do wręczania wszystkich radnych, którzy są obecni. Wręczenie 

czeku miało miejsce w Gminie Łysomice, w Gminie Zławieś Wielka i forma ta została 

powtórzona w Gminie Obrowo. Starosta poprosił też o przeanalizowanie pojawiających się w 

mediach wszelkiego rodzaju zapowiedzi odnośnie do podejmowanych decyzji. Zwrócił uwagę, 

że rzadko zdarza się, by tego rodzaju inicjatywy były do ostatniej chwili – do momentu 

formalnego podjęcia decyzji – trzymane w tajemnicy. Dodał, że żaden plan inwestycyjny nie 

jest utrzymywany w tajemnicy, lecz rozpowszechnia się go publicznie. Starosta wyjaśnił, że 

jego obowiązkiem – jako przewodniczącego Zarządu – jest również budowanie marki Powiatu 

Toruńskiego. Dodał, że nie chodzi mu o promowanie swojej osoby, a wszelkie takie działania 

podejmuje z myślą o przekazaniu pełnej informacji na temat działalności Powiatu. Starosta 

powiedział też, że przyjmuje opinię Radnych, którzy uważają takie działanie za przedwczesne. 

Dodał, że Zarząd będzie starał się unikać takich sytuacji, ale nie może obiecać, że tego typu 

przedsięwzięcia i plany będą zawsze wtrzymane w tajemnicy, tym bardziej, że udzielanie 

dotacji nigdy nie odbywa się w tajemnicy, ponieważ przedsięwzięcie tego rodzaju musi być 

uzgodnione z jednostkami, trzeba też przyjąć pewne kryteria. Starosta wyjaśnił, że wszystkie 

zainteresowane strony wiedziały o zamiarze przyznania dotacji, dlatego nie widział powodów, 

dla których informacje te miałyby być ukrywane. Dodał, że nie wyobraża sobie sytuacji, że 

pomysł, który się zrodzi w Zarządzie – będącym organem wykonawczym – zanim ujrzy światło 

dzienne i będzie konsultowany, będzie musiał uzyskać akceptację Rady Powiatu. Zwrócił 

uwagę, że mogą pojawić się pomysły, które nie spotkają się z aprobatą Rady. Wtedy, jeżeli 

radni uznają, że jakaś decyzja była zbyt wczesna lub zbyt ryzykowna, trzeba będzie za takie 

sytuacje publicznie przeprosić i ponieść konsekwencje. Starosta wyjaśnił, że w tym wypadku 

Zarząd uznał, że kwestia wsparcia jednostek OSP nie jest na tyle kontrowersyjna, żeby budzić 

wątpliwości co do ostatecznej decyzji radnych.  

 

D. Meller powiedział, że prośba wójtów nie jest żadnym argumentem. Dodał, że forma 

przekazania informacji – wskazująca na podjęcie decyzji bez przyzwolenia Rady – była 

nieprzyzwoita. Powiedział, że można było poczekać na decyzję Rady i dopiero wtedy 

publicznie poinformować o dotacji. 

 

Wicestarosta zwrócił uwagę, że premier B. Szydło informowała o tym, że zostanie 

wprowadzony program 500+ dużo wcześniej zanim został on wprowadzony w życie. 

 

D. Meller powiedział, że Zarząd również mógł informować przez rok o propozycji dotacji, a 

później zatwierdzić ją na Radzie, tak jak program 500+ zatwierdził Sejm RP. 

 

Radny J. Kononiuk powiedział, że błąd Zarządu polegał na niepoinformowaniu – na przykład  

telefonicznie – radnych o zamiarze udzielenia omawianych dotacji. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/194/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie  

Łysomice została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8.  Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Gminie Obrowo. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/195/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie  

Obrowo została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 9. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka. 

Udział w zapłacie nowego samochodu 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/196/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie  

Zławieś Wielka została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 10. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Gminie Łubianka 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

  

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/197/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie  

Łubianka została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 11. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla województwa Kujawsko – Pomorskiego w roku 2017. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w roku 2017. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/198/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w roku 2017 została podjęta większością głosów (1 osoba wstrzymała się od 

głosu, 18 osób „za”). 

 

Ad 12. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla Powiatu Sępoleńskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

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

posiedzeniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sępoleńskiego. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/199/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sępoleńskiego została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 13. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu w 

dniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz 

szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/200/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 

stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński 

oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru 



8 
 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych została podjęta większością 

głosów (1 osoba wstrzymała się od głosu, 18 głosów „za”). 

 

Ad 14. Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pn. „Powiatowi Zawodowcy”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu w 

dniu 27 września 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pn. „Powiatowi Zawodowcy”. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny D. Meller zapytał, na czym będzie polegała realizacja tego projektu. 

 

Wicestarosta A. Siemianowski odpowiedział, że chodzi przede wszystkim o zwiększenie oferty 

zajęć edukacyjnych, głównie opartych o przedmioty zawodowe, a także staże i praktyki 

zawodowe bezpośrednio u pracodawców. Niezależnie od tego nauczyciele będą podnosili 

kwalifikacje w obszarze kształcenia zawodowego.  Dynamika rozwoju przedsiębiorczości  

potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności – zarówno uczniów, jak i nauczycieli.  

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXI/201/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu pn. „Powiatowi Zawodowcy” została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 15. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

mejlową wraz z pozostałymi materiałami, po czym otworzył dyskusję. 

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 

Radny M. Ramlau poprosił o bardziej szczegółowe informacje na temat zbycia udziałów 

nieruchomości przy ul. Bawarczyków. 

 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski powiedział, że Powiat już od dwóch lat zajmuje się sprawą 

zbycia tych udziałów. Zgoda Zarządu Powiatu na zbycie tej nieruchomości wyrażona została 

już wcześniej. Wyjaśnił, że sprawa jest skomplikowana, ponieważ jest trzech 

współudziałowców – największym jest Powiat Toruński (55%), drugim Województwo 

Kujawsko-Pomorskie, a trzecim Skarb Państwa. Sekretarz powiedział, że trudno jest 

uregulować wszystkie formalności. Wstępnie firma, która buduje w tym miejscu 

apartamentowiec, uzyskała zgodę Zarządu na rozpoczęcie prac przygotowawczych z obietnicą, 

że później trzy działki, które należą do tej współwłasności pod budynkiem ul. Szosa 

Chełmińska 30/32 zostaną wykupione, ponieważ nie są one potrzebne do funkcjonowania tego 

budynku, stanowią tylko drogę (przedłużenie drogi na ul. Bawarczyków) i jej część będzie 

dochodzić do budowanego budynku apartamentowca. Wycena tej części to ok. 130 tys. zł (ok 

4 ary należące do trzech współudziałowców). W międzyczasie została założona Wspólnota 

Mieszkaniowa, po to, by gospodarować budynkiem. Było to konieczne, żeby Wojewódzki 

Urząd Pracy zgodził się przejąć administrowanie tym obiektem. Wszystkie działki zostały do 

tej wspólnoty włączone. Teraz trzeba je wyłączyć ze wspólnoty i założyć odrębną księgę 

wieczystą na te trzy niewielkie działki. Powiat chce sprzedać swój udział, natomiast ani 

Województwo, ani Ministerstwo nie są zainteresowane sprzedażą udziałów. Nie ma 
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możliwości, by zaangażować ich we współdziałanie. Między Wydziałem Urzędu Miasta 

zarządzającym mieniem Skarbu Państwa uzgodniono, że Skarb Państwa przeznaczy drogę 

nieodpłatnie. Powiat natomiast chce, aby spółka, która buduje apartamentowiec, zapłaciła za 

nieruchomość. Była zgoda na wyłączenie działek, Zarząd podpisał w imieniu Powiatu, ale nie 

ma jeszcze podpisu ze Skarbu Państwa ani z Województwa. Został przygotowany wniosek o 

odłączenie od księgi wieczystej. Obecnie znajduje się on w Urzędzie Marszałkowskim i czeka 

na akceptację Samorządu Województwa, który jest też współwłaścicielem. Powiat podjął się 

pilotowania tej sprawy i obawia się, że gdy apartamentowiec zostanie wybudowany, spółce nie 

będzie już zależało na wykupie. Wtedy obowiązki związane np. z odśnieżaniem spadną na 

Powiat. Dodał, że ma nadzieję, że jeszcze do końca października br. uda się skierować wniosek 

do sądu wieczystoksięgowego. 

 

Radny P. Polikowski poprosił o informacje na temat odszkodowania za grunt w Gostkowie. 

Zapytał komu Powiat musi zapłacić odszkodowanie i czego ono dotyczy. 

 

Sekretarz powiedział, że co jakiś czas na posiedzeniach Zarządu pojawia się temat wyrażenia 

zgody na zawarcie ugody z byłymi właścicielami gruntów, które przeszły na własność Powiatu 

pod rozbudowę dróg powiatowych. Często odbywa się to na takiej zasadzie, że w związku z 

tym, że plan zagospodarowania przestrzennego był zmieniany i w nowym planie pojawia się 

szersza droga powiatowa, ponieważ określone przepisy zmieniają strefy dróg powiatowych. Od 

pewnego czasu projektanci wykreślają tak, jak mówią przepisy (dotyczące dróg powiatowych). 

W momencie, gdy ktoś próbuje zbyć swoją nieruchomość, geodeta musi wziąć pod uwagę tej 

części, która powinna być przeznaczona pod drogę powiatową. W związku z tym wydziela się 

pasek działki przy drodze powiatowej i z mocy prawa Burmistrz lub Wójt decyzją uznaje to za 

własność Powiatu. W następnej kolejności trzeba zawrzeć ugodę i wypłacić odszkodowanie za 

tę część gruntu. Osoba fizyczna lub spółka ma prawo wystąpić do Wojewody, który wydaje w 

takim wypadku decyzję administracyjną, robiony jest operat szacunkowy i na jego podstawie 

ustalane jest, ile Powiat musi zapłacić. Jednak Powiat zawsze dąży do tego, by prowadzić 

negocjacje i próbować w formie ugody uzyskać stawkę niższą niż wynika to z operatów 

szacunkowych. Na ogół udaje się to ustalić w negocjacjach z właścicielami i tak było w tym 

przypadku. Wartość całkowita w tym wypadku wynosiła ok. 4 tys. zł.  

 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. 

 

Radny D. Meller odniósł się do punktu dotyczącego posiedzenia Zarządu z dnia 8 września, 

kiedy Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na dodatkowe zajęcia w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży i na utworzenie I semestru LO dla dorosłych. 

Radny zapytał o jakie zajęcia dodatkowe chodzi i jakiej wysokości środki zostały przewidziane 

na ten cel. Zapytał również, dlaczego tylko ten zespół szkół dostał zgodę na zabezpieczenie 

środków oraz o to, czy LO dla dorosłych nie było planowane i kiedy została podjęta decyzja o 

utworzenie I semestru tej szkoły. 

  

Wicestarosta wyjaśnił, że na wniosek dyrekcji szkoły Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu 

ilości zajęć - głównie sportowych, ale także zajęcia koła historycznego (łącznie 11 godzin).  

Dodał, że Zarządowi zależało na tym, aby oferta szkoły była bogata i atrakcyjna. Wyjaśnił też, 

że do tej pory tylko ta placówka zgłosiła się z taka prośbą. Wicestarosta odniósł się też do 

drugiego pytania – powiedział, że Zarząd wyraził zgodę na to, aby rozpocząć I semestr liczący 

tylko dwunastu słuchaczy. Wyjaśnił, że gdyby szkoła utraciła ten rocznik, mogłaby 

bezpowrotnie utracić kształcenie na poziomie liceum dla dorosłych.  
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D. Meller przypomniał, że pytał też o wysokość środków. 

 

Wicestarosta powiedział, że nie potrafi w tej chwili udzielić informacji na ten temat, ale może 

ona zostać przesłana drogą mejlową. 

 

D. Meller powiedział, że będzie czekał na tę informację. 

  

Ad 16. Radny M. Ramlau zapytał, czy życzenia Pana Starosty i Przewodniczącego Rady dla 

rolników w gazecie Poza Toruń (w wydaniu z okazji dożynek) zostały sfinansowane ze 

środków prywatnych czy publicznych. 

 

Starosta odpowiedział, że życzenia zostały sfinansowane ze środków publicznych. 

 

Radny P. Polikowski zapytał, na jakim etapie jest przedsięwzięcie Inkubator 

Przedsiębiorczości. 

 

Starosta M. Graczyk powiedział, że nie doszło do powtórnego spotkania z Burmistrzem, na 

którym miały mieć miejsce dalsze uzgodnienia. Dodał, że Zarząd jest po wewnętrznej analizie 

dostarczonych dokumentów, różnych koncepcji i całego PFU. Poinformował też, że do 

spotkania dojdzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. 

 

Ad 17. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Ad 18. Przewodniczący zamknął XXXI Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 13:40. 

 

Protokołowała: 

 

Natalia Żochowska Przewodniczył: 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

 

Tomasz Zakrzewski 

  

 


