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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2017 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 30 listopada 2017 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

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

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

dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Naczelników, 

Annę Mówińską - przedstawicielkę firmy Verte, media oraz pozostałe osoby obecne na sali.  

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 14 

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 XXXIII Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 

2017-2020. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022. 

4. Zmiany do budżetu na rok 2017. 

5. Zmiany do PFRON na 2017 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Obrowo. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,EU-geniusz w 

naukowym labiryncie”. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2018. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

13. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych. 

 

Do posiedzenia dołączył radny Ł. Kowalski, zwiększając kworum do 15 osób. 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXII Sesji Rady Powiatu. 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 15 radnych protokół XXXII Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 

 

Ad 2.  Przedstawicielka firmy Verte, Anna Mówińska, omówiła Program rozwoju Powiatu 

Toruńskiego na lata 2017-2020.  

A. Mówińska powiedziała, że Program rozwoju Powiatu Toruńskiego to dokument, którego 

obowiązek opracowania wynika z Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Podstawowym celem przygotowania Programu rozwoju Powiatu Toruńskiego było ukazanie, 

w jaki sposób zadania realizowane przez Powiat Toruński wpisują się w wyzwania i priorytety 

przyjęte w strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszym etapem 

tworzenia dokumentu było sprawdzenie, jakie projekty i wyzwania rozwojowe są zaplanowane 

do realizacji na lata 2017-2020. Następnie zostały one uszeregowane w taki sposób, by pokazać 

osiągane założenia przewidziane w strategii rozwoju województwa. W dokumencie znajduje 

się diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Toruńskiego. A. Mówińska powiedziała, 

że do najważniejszych zdiagnozowanych problemów należą: starzenie się społeczeństwa, 

bezrobocie i problemy płacowe. Obszar, który zwrócił szczególną uwagę podczas tworzenia 

dokumentu to obszar polityki społecznej i pomocy społecznej (temat bardzo dokładnie został 

opisany w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych). Istotną kwestią jest 

również nowoczesna baza edukacyjna – wsparcie dla placówek edukacyjnych, podlegających 

Powiatowi Toruńskiemu (inwestowanie w specjalistyczne, nowoczesne pracownie). W 

Programie rozwoju poruszona została również kwestia poprawy jakości usług świadczonych 

przez Starostwo (związana z dużym projektem dotyczącym informatyzacji zasobów 

geodezyjnych). A. Mówińska dodała, że po zestawieniu wszystkich zadań okazało się, że na 

zrealizowanie zadań rozwojowych będzie potrzebna kwota 140 mln zł, z czego około 30 mln 

zł to wkład Powiatu Toruńskiego. Większość środków będzie pochodziła ze źródeł 

zewnętrznych - z Funduszy Unijnych, Funduszu Pracy, z różnych środków przekazywanych 

przez władze centralne czy samorządowe wyższego szczebla. A. Mówińska powiedziała także, 

że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizacje kolejnych zadań rozwojowych, 

dokument będzie mógł być aktualizowany.  

Dodała, że po wspólnym posiedzeniu komisji stałych dokument został przekazany do 

konsultacji społecznych. Nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z czym dokument jest gotowy 

do uchwalenia.   

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Przewodniczący Posiedzenia Komisji Wspólnej Tomasz Zakrzewski powiedział, że Komisja 

na posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Programu rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020.   

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 15 Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/216/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 3. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Jan Krajewski omówił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022. 

 



3 
 

J. Krajewski wyjaśnił, że nastąpiła pomyłka, gdyż Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

jest stworzony na lata 2017-2022, a nie jak dotychczas sądzono na lata 2018-2022. Dodatkowo 

J. Krajewski powiedział, że w dniu wczorajszym (tj. 29.11.2017 r.) Komisja Zdrowia i Opieki 

Społecznej złożyła wniosek o utworzenie przy Szpitalu Powiatowym w Chełmży Poradni 

Zdrowia Psychicznego w czasie realizacji programu. Wniosek ten został przyjęty przez Zarząd, 

a poprawka została naniesiona. J. Krajewski dodał, że Program jest obszerny. Zawiera dokładną 

diagnozę stanu Powiatu pod względem różnych aspektów funkcjonowania i zdrowotności 

społeczeństwa na terenie Powiatu Toruńskiego. Naczelnik powiedział, że uzyskanie informacji 

na temat zdrowia psychicznego społeczeństwa jest trudne, ze względu na tajemnicę danych 

osobowych. Podczas tworzenia Programu bazowano na danych, które udało się pozyskać z 

instytucji mieszczących się na terenie Powiatu. Istnieją dwa akty prawne, na podstawie których 

stworzono Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – ustawa o ochronie zdrowia 

psychicznego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ochrona zdrowia psychicznego jest realizowana poprzez dwa 

modele. Pierwszy z  nich to model tradycyjny, który polega na objęciu osób chorych leczeniem 

psychiatrycznym poprzez zamknięte placówki zdrowia, przychodnie dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. W ostatnich latach preferowany jest model środowiskowy – bardziej mobilny, 

który pozwala na lepsze efekty i zmusza do kontaktu z zamkniętymi oddziałami 

specjalistycznymi. Model ten pozwala ponadto na dotarcie do osób, które potrzebują pomocy 

w sposób bardziej pośredni. J. Krajewski powiedział, że sytuacja psychiczna Polaków ulega 

pogorszeniu.  

Warunki życia społeczeństwa w obecnych czasach nie są łatwe, dlatego też odbija się to na 

kondycji psychicznej obywateli. J. Krajewski powiedział o celach Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego, który w bieżącym roku został opublikowany. Dla 

samorządów powiatowych istnieją dwa zadania: 

1. Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, 

2.  Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej 

opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Do posiedzenia dołączyli: H. Żeglarska, J. Kononiuk i C. Strąkowski, zwiększając kworum do 

18 osób. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej C. Strąkowski powiedział, że Komisja 

na posiedzeniu 29 listopada 2017 r. jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 

pozytywnie, z jedną poprawką (Komisja zawnioskowała o umieszczenie w Programie postulatu 

o utworzeniu Poradni Zdrowia Psychicznego w obrębie Poradni Specjalistycznych Szpitala 

Powiatowego w Chełmży).   

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/217/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Toruńskiego na lata 2017-2022 została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 4. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. Powiedziała, że 
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wypracowane przez Zarząd zmiany do budżetu są obecnie zmianami porządkowymi. 

Zauważalne jest to po stronie dochodowej (dotacyjnej). Najwięcej dotacji jest po stronie 

pomocy społecznej - środki na cele dotacyjne są najobszerniejsze (15 dotacji celowych). 

Zmiany, które proponuje Zarząd są niewielkie. Poziom dochodów i wydatków zwiększa się o 

46 tys. zł.  W przypadku oświaty, w wyniku ponownego rozliczenia pod kątem niezbędnego 

poziomu środków na wynagrodzenia osobowe oraz na wydatki rzeczowe dokonano korekty 

poziomu wydatków. W przypadku wynagrodzeń dokonano korekty o 169 tys. zł, zaś w 

przypadku wydatków rzeczowych o 135 tys. zł. Spowodowało to konieczność zmniejszenia 

deficytu albo zmniejszenia poziomu dochodów. Skarbnik dodała także, że w przygotowanym 

przez Zarząd projekcie budżetu widniało zmniejszenie dochodów o 455 tys. zł. Dokonano 

poprawki kwoty zmniejszenia i jest ona różna o 169 135 tys. zł. Zarząd po rozliczeniu kosztów 

rzeczowych postanowił pozostawić te środki w oświacie i przeznaczyć na zadania, które 

jednostki organizacyjne wskazywały jako ważne i priorytetowe: 

- Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży - zakup mebli, grzejników oraz wykładzin (21 

tys. zł.),  

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży – remont schodów (5 tys. zł), naprawa sprzętu 

do siłowni (5 tys. zł), zakup stołów metrażowych (7,5 tys. zł), zakup pomocy dydaktycznej (24 

tys. zł), 

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie – kostka brukowa i zakup 

mebli do pracowni w warsztatach (37 tys. zł.), remont pokoi w internacie (20 tys. zł), 

- Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży – zakup kserokopiarki (10 tys. zł), zakup instrumentów 

muzycznych (38 tys. zł), 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – zakup krzeseł, środków czystości (6390 zł). 

Łączna kwota na wszystkie zadania to 169 135 zł. Konsekwencją pozostawienia tych środków 

jest zmniejszenie podatku dochodowego od osób fizycznych o tę samą kwotę. Druga poprawka 

w zmianach budżetowych dotyczy rozliczenia zadania unijnego ,,Powiatowa Akademia 

Profesjonalistów”. W wyniku ryczałtowego rozliczenia tego zadania, które zakończyło się w 

październiku br., nastąpiło rozliczenie zadaniowe, w wyniku którego uznano, że zadanie jest w 

pełni zakończone. Pozostałe środki są w dyspozycji Powiatu (67 648 zł.). Zarząd postanowił 

pozostawić te środki również w jednostkach organizacyjnych Powiatu, które uczestniczyły w 

tym projekcie, według ilości uczniów biorących udział w poszczególnych szkołach. Dla 

Zespołu Szkół w Gronowie jest to kwota 51 815 zł., dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Chełmży – 8636 zł. oraz dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – 7197zł.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

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

posiedzeniu 30 listopada 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 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/218/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca 

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

jednogłośnie. 

 

Ad 5. Skarbnik D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Skarbnik powiedziała, że zmiany dotyczą środków na rehabilitację. Poprawkę stanowi 

przesunięcie wewnątrz planu finansowego – w wypadku rehabilitacji zawodowej jest to kwota 

700 zł, a w wypadku rehabilitacji społecznej 321 zł.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

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

posiedzeniu 30 listopada 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. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/219/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 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. 

 

Ad 6. Skarbnik D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo. 

Skarbnik powiedziała, że zmiana jest niewielka, dotyczy rozszerzenia zakresu zakupów, na 

które wyrażono zgodę we wrześniu. Zgoda będzie dotyczyła zakupu wyposażenia dla OSP w 

Dobrzejewicach, a nie tylko  uzupełnienia wyposażenia konkretnego samochodu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

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

posiedzeniu 30 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę 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 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/220/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Obrowo została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 7.  Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do 

realizacji projektu pn. ,,EU-geniusz w naukowym labiryncie". 

Wicestarosta powiedział, że Powiat Toruński jako jeden z nielicznych w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim zaproponował wszystkim gminom powiatu toruńskiego i Gminie 

Kowalewo udział w projekcie. Projekt będzie realizowany w okresie od marca 2018 r. do 

września 2020 r. Obejmuje on wsparciem ponad 2500 uczniów, prawie 100 nauczycieli, 40 

szkół. Wicestarosta dodał, że grupą docelową, która ma być objęta projektem, to szkoły, które 

miały wyniki nauczania poniżej średniej. Projektem zostaną objęci zarówno uczniowie szkół 

podstawowych, jak również gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Realizowane będą 

także zajęcia specjalistyczne, rozwijające kluczowe kompetencje oraz tzw. zajęcia wyjazdowe. 

Kompetencje zawodowe dla uczniów technikum będą realizowane poprzez udział w kursach, 

szkoleniach. Wicestarosta powiedział, że nowością w tym projekcie są zajęcia z nauk 

przyrodniczych i matematycznych. Będą one prowadzone metodą projektu z wykorzystaniem 

tzw. łazików marsjańskich oraz zajęcia programowania z wykorzystaniem klocków Lego (tzw. 
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mała robotyka). Wicestarosta dodał, że w ramach projektu Powiat chce doposażyć pracownie 

przedmiotowe zgodnie z katalogiem, który widnieje na stronie Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Wartość tego projektu to 3 mln 202 tys. 356 zł.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

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

posiedzeniu 30 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

do realizacji projektu pn. ,,EU-geniusz w naukowym labiryncie". 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/221/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia do realizacji projektu pn. ,,EU-geniusz w naukowym labiryncie" została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad 8. Wiesław Kazaniecki omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Powiedział, że Dyrektor Powiatowego 

Zarządu Dróg w Toruniu wystąpił z wnioskiem o poszerzenie wykazu przystanków 

komunikacyjnych o 4 przystanki: 2 na terenie Gminy Lubicz oraz 2 na terenie Gminy Chełmża.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek powiedział, że Komisja 

na posiedzeniu 29 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/222/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 
została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 9.  Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie niektórych  z 

zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2018.  

Sekretarz przypomniał, że zadania, o których mowa w uchwale, są zadaniami rządowymi, które 

nie zostały zlecone ustawą Staroście. Jednak art.5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 

stanowi, że Powiat może przyjmować na zasadzie porozumień i realizować zadania rządowe. 

Propozycję zawarcia takiego porozumienia złożył – jak co roku – Wojewoda. Dotyczy ona 

podpisywania umów z lekarzami i personelem średnim medycznym (w związku z badaniami 

specjalistycznymi osób kwalifikowanych do wojska). W tym zakresie będzie stworzone 

porozumienie, które dotyczy wykonywanych zadań oraz finansowania (w formie dotacji).  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Dariusz Meller powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 29 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
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niektórych  z zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 

roku 2018.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności Radnych Uchwała Nr 

XXXIII/223/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

niektórych z zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją 

wojskową w roku 2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 10. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

mejlową wraz z pozostałymi materiałami, po czym otworzył dyskusję. 

 

P. Polikowski odniósł się do posiedzenia Zarządu z dnia 15 listopada – poprosił o 

doprecyzowanie informacji na temat opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina-Grzywna-Sławkowo 

na długości 6,938 km”. 

 

Starosta odpowiedział, że w trybie uzyskiwania pozwoleń na budowę został złożony wniosek 

(przez inwestora) o opinię w sprawie tej inwestycji. Procedura ta wynika z postępowania 

administracyjnego związanego z uzyskiwaniem pozwoleń na realizacje inwestycji drogowej.  

 

P. Polikowski zapytał, dlaczego Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania uchwały 

Rady Miejskiej w Chełmży dotyczącą ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia 

i ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 

 

W. Kazaniecki powiedział, że Rada Miejska w Chełmży zwróciła się do Zarządu Powiatu w 

sprawie wydania pozytywnej opinii o lokalizacji parkingów w mieście Chełmża w dniu 11 

października 2017 r. Później Rada Miejska w Chełmży złożyła ponowny wniosek o ustalenie 

strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i ustalenia stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania ponieważ podczas składania 

pierwszej uchwały nie ujęła w niej opłaty abonamentowej. W. Kazaniecki dodał, że zostały 

poszerzone strefy parkingowe przy kościele w Chełmży, na ul. Hallera. Uchwała ta będzie 

obowiązywała od 1 kwietnia 2018 r. Dodał, że Zarząd ma obowiązek zaopiniować taką 

uchwałę. 

 

P. Polikowski zapytał, o jakie strefy zostało w Chełmży rozszerzone płatne parkowanie. 

 

W. Kazaniecki powiedział, że rozszerzono tę strefę m. in. o ul. Tumską i ul. Hallera. 

P. Polikowski poprosił o przybliżenie treści uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22.11.2017 r. w 

sprawie zaopiniowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

północno-wschodnim rejonie miasta Chełmży – część ul. Trakt.  

 

M. Nawrotek powiedział, że w przypadku Miasta Chełmża zmiany dokonywane są na 

podstawie wniosku Burmistrza. Dotyczą one miejscowego planu zagospodarowania terenu w 

zakresie budownictwa mieszkaniowego i usług. Dodał, że musiałby odnieść się do 

dokumentów, aby doprecyzować, czego one dotyczyły. 
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P. Polikowski poprosił o przesłanie informacji doprecyzowującej na mejla. 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Ad 11.  Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce wnieść interpelacje lub zapytania. 

 

A. Walczyński powiedział, że znikają powoli niektóre połącznia autobusowe, nawet na tych 

drogach, które były remontowane przez Powiat. W ostatnim czasie mieszkańcy zgłosili kolejną 

redukcję połączenia z Siemoniem (prawdopodobnie dojeżdżać do miejscowości będzie można 

tylko rano i wieczorem). A. Walczyński poprosił o rozpatrzenie zgłoszonej sprawy. 

 

P. Polikowski zapytał o to, na jakim etapie jest przedsięwzięcie związane z powstaniem 

Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży. 

 

Starosta powiedział, że przygotowane jest zlecenie na opracowanie koncepcji (poza 

przygotowanym programem PFU). Obecnie zlecenie zostało wstrzymane ze względu na fakt, 

że Burmistrz chce mieć pewność, że istnieją faktycznie dostępne środki w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego i Lokalnych Strategii Rozwoju oraz w kwestii 

rozstrzygnięcia definicji pomocy publicznej. Burmistrz oczekuje na rozstrzygnięcia ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego. Starosta przypomniał też, że zostało podpisane porozumienie, 

zgodnie z którym podmiotem prowadzącym to zadanie jest Burmistrz Miasta Chełmża, a 

Powiat jest partnerem. 

 

Ad 12. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Ad 13. Przewodniczący zamknął XXXIII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 13:10. 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Natalia Żochowska Przewodniczył: 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

 

Tomasz Zakrzewski 

  

 

 

 

 

 

 
 


