PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2018
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXXVII Sesję Rady
Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele,
zaproszonych gości, Komendanta Miejskiego Straży Kazimierza Stafieja, Zastępcę
Komendanta Policji Macieja Lewandowskiego, Powiatowego Inspektora Budowlanego
Tadeusza Julke, Powiatowego Inspektora Sanitarnego Hannę Wolską, dyrektorów i
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, naczelników wydziałów, 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.
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie XXXVII Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
d. przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2017 r.
3. Analiza informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych w 2017 r.
4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w
2017 r.
5. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa
kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby
radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie powiatu toruńskiego przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy
powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2017.
9. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXVI Sesji Rady
Powiatu.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych protokół XXXVI Sesji Rady
Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Hanna Wolska przedstawiła Informację o
stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2017 r.
Do posiedzenia dołączył M. Nawrotek, zwiększając tym samym kworum do 18 radnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2017 r. stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Ad 3. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego Paweł Przyjemski
przedstawił Informację nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz
aktywizacji bezrobotnych w 2017 r.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny P. Polikowski zwrócił uwagę, że Województwo Kujawsko – Pomorskie jest
przedostatnim województwem w Polsce w rankingu pod względem stopy bezrobocia. Na
ostatnim miejscu jest Województwo Warmińsko-Mazurskie. Wskaźnik tworzenia nowych
miejsc pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim jest wyższy niż w Województwie
Kujawsko-Pomorskim. P. Polikowski stwierdził, że jest duże prawdopodobieństwo, że
Województwo Kujawsko-Pomorskie znajdzie się na ostatnim miejscu. Stopa bezrobocia w
powiecie toruńskim jest prawie dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa stopa bezrobocia.
Radny zapytał Dyrektora PUP, co jest przyczyną tak złej sytuacji.
Dyrektor powiedział, że biorąc pod uwagę skalę województwa trudno odpowiedzieć na to
pytanie. Wyjaśnił, że organem finansującym Województwo jest Wojewódzki Urząd Pracy.
Dyrektor dodał, że Województwo Kujawsko-Pomorskie zawsze było na przedostatnim miejscu.
Powiedział, że być może przywołana sytuacja jest spowodowana nietrwałością miejsc pracy.
Zwrócił jednak uwagę, że PUP odpowiada za powiat, a nie za całe województwo. Dodał, że w
powiecie przybywa ofert pracy. Można zauważyć również ogromne zainteresowanie
pozyskiwaniem dotacji. Zwrócił uwagę, że nie we wszystkich urzędach pracy zainteresowanie
pozyskiwaniem środków jest tak duże. Niektóre miasta w Województwie KujawskoPomorskim nie udzielają żadnych dotacji z powodu braku chętnych. Dyrektor zwrócił również
uwagę, że wg najnowszych danych stopa bezrobotnych w powiecie toruńskim wynosi 12,4 %
przy poziomie bezrobotnych 4.400 osób, natomiast 5,1 % przy poziomie 4.800 osób. Wyjaśnił,
że wskaźnik stopy bezrobocia nie zawsze jest adekwatny do faktycznego poziomu bezrobocia
i aktywności osób bezrobotnych.
P. Polikowski powiedział, że jego pytanie dotyczyło powiatu. Zapytał, dlaczego sytuacja w
powiecie jest tak zła. Dodał, że stopa bezrobocia jest dwukrotnie większa niż średnia stopa
bezrobocia w Polsce i wyższa niż w Województwie.
Dyrektor P. Przyjemski powiedział, że stopa bezrobocia spadła – tendencję spadkową widać na
diagramie. Zwrócił uwagę, że w listopadzie, grudniu i styczniu stopa bezrobocia zawsze
wzrasta, co jest spowodowane zakończeniem różnego rodzaju prac sezonowych (np. w
rolnictwie czy budownictwie). Dodał, że osób bezrobotnych jest jednak coraz mniej – ich liczba
spadła o prawie 800 osób. Na chwilę obecną PUP ma większe problemy z pozyskaniem
kandydatów i osób chętnych do pracy. Dyrektor wyjaśnił, że rynek pracy się zmienił – wzrosły
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m. in. wymagania dotyczące wynagrodzenia. Dodał, że PUP ma na rok 2018 zaplanowane
działania i środki, które można pozyskać, ale może być problem z pozyskaniem chętnych.
Starosta M. Graczyk zwrócił uwagę, że poziom płac jest 30% niższy np. w Toruniu i w
województwie. Powiedział, że z tego powodu duża część mieszkańców wybiera tzw. szarą
strefę zamiast legalnej pracy. Dodał, że duża część osób zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne nie chce podjąć pracy. Wynika to m. in. z niskiego poziomu płac. Starosta
powiedział również, że na poziom bezrobocia wpływa wiele czynników. Dodał, że nie
odpowiada za to urząd pracy, który jest instytucją mającą wspierać osoby bezrobotne, a także
zachęcać je i motywować do tego, by spróbowały odnaleźć się na rynku pracy. Starosta zwrócił
uwagę, że obecnie wielu przedsiębiorców ma problem z pozyskaniem pracowników. Bardzo
często jest to spowodowane właśnie niskim poziomem płac.
P. Polikowski powiedział, że spotyka się z problemem dotyczącym zatrudniania w firmach osób
z Ukrainy kosztem Polaków. Dodał, że zatrudnienie cudzoziemca jest zgodne z prawem, ale w
sytuacji, gdy na dane miejsce pracy nie ma chętnych pracowników polskich. Wyjaśnił, że
dochodzi do sytuacji, gdy Polacy tracą pracę, a na ich miejsce są zatrudniane osoby z Ukrainy,
ponieważ dla przedsiębiorców jest to korzystniejsze finansowo (m. in. dlatego, że mniej płacą
Ukraińcom za nadgodziny). Radny zapytał, gdzie zgłaszać tego rodzaju problemy.
Dyrektor powiedział, że od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady przyjmowania do pracy
cudzoziemców – szczególnie w zakresie oświadczeń powierzania pracy cudzoziemcom. Do tej
pory pracodawca musiał tylko zgłosić informację, że zatrudnia do pracy osobę będącą
cudzoziemcem. Obecnie proces z tym związany ma trwać pięć dni, ponieważ sprawdzane
będzie m. in. to, czy osoba, która ma być zatrudniona, ma zabezpieczenie pobytu w Polsce.
Weryfikacji poddawany będzie również pracodawca. Dyrektor dodał, że w związku z tą zmianą
pracownicy z Państwowej Inspekcji Pracy lub ze Straży Granicznej pojawiają się w PUP
przynajmniej raz w tygodniu i pobierają dane na temat tego, kto złożył takie oświadczenia i czy
zgłoszony cudzoziemiec rzeczywiście pracuje u danego pracodawcy.
P. Polikowski zapytał, czy osoba, która straciła pracę w związku z tym, że na jej miejsce
zatrudniono cudzoziemca, może gdzieś szukać pomocy.
Dyrektor powiedział, że taka osoba może skierować sprawę do sądu, do Inspekcji Pracy lub do
Wojewody.
Wicestarosta A. Siemianowski powiedział, że w ostatnich latach na rynku pracy wiele się
zmieniło. Zwrócił uwagę, że powiatowe urzędy pracy nie dysponują ofertami, które byłyby
konkurencyjne. Staże są nisko opłacane, a kwota przeznaczona na dofinansowanie
jednoosobowych działalności gospodarczych od wielu lat pozostaje na niezmienionym
poziomie. Dodał, że obecny rząd w ramach działań legislacyjnych powinien zastanowić się nad
taką modyfikacją prawa, aby zachęcało ono do podejmowania aktywności na rynku pracy.
Wicestarosta dodał, że Powiat Toruński w partnerstwie z innymi samorządami od wielu lat
bardzo aktywnie działa w obszarze zdobywania nowych kwalifikacji. Przykładem może być
projekt w zakresie kształcenia ustawicznego (obejmujący całe województwo) na łączną kwotę
prawie 13 mln zł (udział Powiatu prawie 2 mln).
P. Polikowski powiedział, że w Polsce stopa bezrobocia wynosi 6,6% a w powiecie toruńskim
12,3%. Dodał, że warto zastanowić się, czy jest to problem globalny, czy dotyczący powiatu.
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Wicestarosta powiedział, że za bezrobocie nie odpowiada urząd pracy, tylko państwo. PUP
natomiast przygotowuje oferty.
M. Ramlau przypomniał, że w sprawozdaniu pojawiło się stwierdzenie, że wiele
zarejestrowanych w PUP kobiet nie chce podjąć pracy, ponieważ boją się utraty dodatku 500+
na pierwsze dziecko. Radny zapytał, ilu kobiet dotyczy ten problem.
Dyrektor powiedział, że problem dotyczy ok. 60% niezainteresowanych podjęciem pracy
kobiet, zarejestrowanych w PUP.
M. Ramlau powiedział, że cieszy go fakt, że ma miejsce dyskusja dotycząca bezrobocia. Dodał,
że nie przypomina sobie takiego zainteresowania ze strony Wicestarosty kwestią konieczności
zaangażowania rządu walkę z bezrobociem w okresie 2010 – 2015 r.
Radny D. Meller powiedział, że sprawozdania na temat rynku pracy pokazują, że w Polsce
bezrobocie wyraźnie spada, co jest zasługą obecnego rządu. Zapytał też, jakie były powody
niepodejmowania przez kobiety pracy przed wprowadzeniem dodatku 500+.
Dyrektor powiedział, że najczęściej powodem była opieka nad dzieckiem.
P. Polikowski wyraził przekonanie, że można podjąć działania, które pod względem poziomu
stopy bezrobocia zbliżyłyby powiat do średniej ogólnokrajowej (12,5%). Dodał, że są
województwa i powiaty, w których wskaźnik bezrobocia wynosi mniej niż 6,6%.
Informacja nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji
bezrobotnych w 2017 r stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów Marzena Napiórkowska przedstawiła sprawozdanie
z działalności w 2017 r.
Do posiedzenia dołączyła Radna H. Żeglarska, zwiększając kworum do 19 radnych
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Starosta zapytał, czy na przestrzeni lat wzrosła świadomość dostawców towarów i usług w
zakresie swoich obowiązków dotyczących praw konsumenckich. Starosta zapytał również, czy
konsumenci mają obecnie większą świadomość swoich praw.
Rzecznik odpowiedziała, że świadomość przedsiębiorców jest coraz większa. Dodała, że
bardzo dobrze współpracuje się z dużymi firmami, natomiast z małymi firmami współpraca jest
trochę trudniejsza, ponieważ powołują się one np. na stare, niefunkcjonujące już przepisy.
Rzecznik powiedziała, że wzrasta też świadomość konsumentów. Wyjaśniła, że część osób
zgłaszała się już z prośbą o pomoc niejednokrotnie, z różnymi sprawami. Dodała jednak, że
jeszcze zbyt mała liczba osób ma świadomość, że może taką pomoc otrzymać.
D. Meller złożył Rzecznik M. Napiórkowskiej podziękowanie za pracę.
Podziękowanie złożył również radny A. Walczyński.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 5. Skarbnik Powiatu Toruńskiego przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 26 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok, z poprawką.
Skarbnik powiedziała, że wprowadzone zostały trzy poprawki, które w dniu wczorajszym
przyjął Zarząd. Dodała, że przygotowana i wysłana radnych uchwała zawiera już te poprawki.
Skarbnik wyjaśniła, że w dniu wczorajszym Zarząd przyjął trzy poprawki – jedną inwestycyjną
i dwie bieżące.
Jedna z bieżących poprawek dotyczy zapłaty za nakaz Sądu Rejonowego w związku z drugą
transzą dla Firmy Gracja w Lubiczu. Na ten cel zostały zabezpieczone środki (w wyniku zmian
planu finansowego Starostwa) w wysokości 24.754 zł.
Druga poprawka bieżąca dotyczy warsztatów terapii zajęciowej, do których dołączył jeden
uczestnik z terenu powiatu. Środki zostały zabezpieczone poprzez zmiany w planie finansowym
PCPR-u.
Trzecia poprawka dotyczy dochodów i wydatków majątkowych. Środki w wysokości 120 tys.
zł przeznaczone na zadanie dotyczące infrastruktury komunalnej pochodzą z przyszłej
subwencji uzupełniającej na drogi (zabezpieczenie w dziale Transport). Powiat otrzymał z
Ministerstwa informację o tym, że środki na przebudowę mostu przy drodze 2044 zostały
zabezpieczone (w kwocie większej o 120.000 zł niż Powiat wnioskował). Aby móc
rozstrzygnąć przetarg środki te zostaną wprowadzone dla tego zadania.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXXVII/238/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 została podjęta
jednogłośnie.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 6. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie
podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Dariusz Meller powiedział, że Komisja w
dniu 26 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału obszaru
województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic
oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXXVII/239/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia
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ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do
Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
powiatu toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 26 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie
powiatu toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXXVII/240/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na
terenie powiatu toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat
Toruński oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 8. Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Joanna Rybitwa omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu
toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2017.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska-Wojda powiedziała,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu
toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2017.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXXVII/241/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2017 została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 9. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą
mailową wraz z pozostałymi materiałami na XXXVII Sesję, po czym otworzył dyskusję.
P. Polikowski zapytał, czego dotyczy przyjęty przez Zarząd 20 marca 2018 r. projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli.
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Wicestarosta A. Siemianowski powiedział, że uległo zmianie prawo oświatowe, w związku z
tym podjęcie uchwały było konieczne. Uchwała dotyczy takich form edukacyjnych, jak np.
kształcenie na odległość.
P. Polikowski zapytał również, czego dotyczy podjęta przez Zarząd 9 kwietnia uchwała w
sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi w Gminie Chełmża.
Członek Zarządu M. Nawrotek powiedział, że plany zagospodarowania przestrzennego dotyczą
– wsi Grzegorz (przeznaczenie: teren zabudowy usługowej),
- rejonu wsi Kończewice (zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym),
- wsi Dźwierzno (teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa),
- wsi Nawra (teren zabudowy usługowej),
- wsi Kończewice (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej).
M. Nawrotek dodał, że na terenach objętym projektem planu nie przewiduje się realizacji
żadnych zadań samorządowych powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji
inwestycji celu publicznego, kolidujących z ustaleniami przedłożonego planu.
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 10. Radny P. Polikowski zapytał o sytuację budynku po szpitalu w Chełmży i związaną z
nim sprawę Inkubatora Przedsiębiorczości.
Starosta poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Burmistrzem, na którym
obecny był również pracownik, który bezpośrednio zajmuje się kwestiami związanymi z
Inkubatorem. Starosta powiedział, że sytuacja się zmieniła, ponieważ 20 kwietnia br. Urząd
Marszałkowski w ramach RPO ogłosił konkurs dedykowany dla zadań pn. Inkubator
Przedsiębiorczości w Mieście Chełmża. Termin składania ofert upływa 5 czerwca br. Starosta
poinformował, że na spotkaniu z Burmistrzem ustalono, że potrzebny jest tydzień, aby
potwierdzić wolę partnerstwa lub ją wycofać (przy uwzględnieniu nowych faktów). Temat ten
będzie analizowany zarówno przez Zarząd, jak i przez Burmistrza. Starosta przypomniał, że od
pierwszych rozmów na temat inkubatora minęły trzy lata. W tym czasie miała miejsce
dekapitalizacja budynku. Starosta zwrócił również uwagę, że w sytuacji, gdy poziom
bezrobocia spada, pojawia się pytanie, czy inkubator jest potrzebny. Problematyczną kwestią
są również koszty związane z przedsięwzięciem. Starosta powiedział, że ze środków unijnych
dostępne jest 1.400.000 zł. Dodał, że zmieniły się ceny u wykonawców. Starosta wyjaśnił, że
partnerstwo wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego należy przeanalizować, czy samorządy są w
stanie zrealizować taką inwestycję. Starosta dodał, że ani jeden, ani drugi samorząd nie ma
partnera merytorycznego. Przypomniał, że Miasto Chełmża przyjęło rolę lidera, natomiast
Powiat Toruński rolę partnera. Starosta powiedział, że Burmistrz podtrzymuje wolę bycia
liderem. Poinformował również, że koncepcja nie jest jeszcze przygotowana, operat kwotowy
musi zostać zaktualizowany.
P. Polikowski podziękował Staroście za obszerne wyjaśnienia. Zapytał, czy kwota, którą można
pozyskać na to przedsięwzięcie to 1.400.000 zł.
Starosta powiedział, że taką kwotę wynegocjował Burmistrz.
D. Meller powiedział, że zgadza się ze Starostą, że pomysł jest chybiony, ponieważ sytuacja na
rynku pracy się zmieniła.
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Starosta zwrócił uwagę, że środki, które zostałyby pozyskane, nie byłyby przeznaczone na
budynek, lecz na inkubację.
Ad 11. Nikt nie zabrał głosu w tym porządku obrad.
Ad 12. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XXXVII Sesję
RPT o godz. 14:35.
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego
Protokołowała:
Tomasz Zakrzewski
Natalia Żochowska
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