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PROTOKÓŁ Nr IV/2019 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 14 lutego 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 9:00 otworzył IV Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego. Przywitał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I. Michałek, Radnych,  

Zarząd ze Starostą M. Olszewskim na czele, przedstawicieli służb mundurowych, 

pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, 

jak również pozostałe osoby obecne na sali i oglądające Sesję za pomocą transmisji 

internetowej.     

 

 

Ad 2. Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział  

22 Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lisy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 3. Przewodniczący Rady P. Polikowski przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu III Sesji Rady Powiatu. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2018. 

6. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r. 

7. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży  Pożarnej  

o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach 

pożarowych Powiatu Toruńskiego w 2018 r. 

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

za rok 2018.  

9. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu  

 za V kadencję. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego na 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019–2026. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Gminie Miastu Nieszawa. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 

Powiatu Toruńskiego w prawo własności nieruchomości tych gruntów. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powiatu Toruńskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 

18. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

19. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

20. Zamknięcie IV Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 22 radnych. 

 

Ad 4. Przewodniczący Rady P. Polikowski zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Wobec braku uwag protokół III Sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radnych. 

 

 

Ad 5. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2018. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec czego, sprawozdanie 

zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 6. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji insp. mgr  

M. Lewandowskiego o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu znajduje się informacja na temat 

podnoszenia jakości oraz efektywności pracy Policji poprzez podnoszenie kompetencji 

zawodowych. Poprosił więc o przybliżenie informacji odnośnie ilości szkoleń, kursów  

oraz danych statystycznych dotyczących podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy, jak  

i pracowników cywilnych.      

Komendant Miejski Policji insp. mgr M. Lewandowski wyjaśnił, że nie jest w stanie 

odpowiedzieć na pytanie.  

Radny Ł. Kowalski poprosił, o zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo nad jeziorem 

Chełmżyńskim. Wyjaśnił, że została tam zbudowana baza treningowa Toruńskiego Klubu 

Żeglarskiego, gdzie coraz częściej trenują małe dzieci, a oprócz nich są także kajakarze, 

wioślarze, jak i Przystań Białe Żagle, którzy zwrócili się z prośbą do wójta o interwencję. 

Skarżą się na bardzo duże prędkości łodzi motorowych oraz skuterów wodnych. Dodatkowo 

poprosił, aby powyższy temat przeanalizowano na posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku  

i Bezpieczeństwa.     

Komendant Miejski Policji insp. mgr M. Lewandowski obiecał, że zwiększona zostanie liczba 

patroli wodnych, również w rejonie akwenu.   
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Starosta Toruński M. Olszewski zwrócił uwagę na zadanie, które wykonuje Policja,  

a mianowicie 924 patroli szkolnych w ciągu 2018 roku. Dodał, że mimo imponującej liczby 

patroli cały czas docierają informacje z terenu gmin powiatu toruńskiego o zagrożeniach  

w okolicach szkół. Co istotne, to nie są tylko kwestie związane z ruchem kołowym  

czy wybrykami chuligańskimi, ale głównie z niebezpieczeństwem związanym  

z funkcjonowaniem handlarzy narkotyków oraz substancji psychotropowych. Zwrócił uwagę, 

że niestety ten problem nie będzie się zmniejszał, a cały czas wymagał dalszego zwalczania  

i działań profilaktycznych.  

Komendant Miejski Policji insp. mgr M. Lewandowski wyraził aprobatę. Wyjaśnił, że mimo 

dużej ilości interwencji problem narkotyków i dopalaczy wciąż istnieje, ale zaznaczył, że te 

patrole zostaną znacznie zwiększone. Zwrócił się do wszystkich obecnych, a  w szczególności 

do osób, które pracują czy zarządzają szkołami o kontakt, ponieważ twierdzi, że funkcjonując 

na co dzień w szkole, w danym środowisku czy grupie więcej się zauważa. Dodał, że są to 

tematy niezwykle trudne, dlatego w tym celu stworzono działalność operacyjno-

rozpoznawczą, która ma zapewnić pewną anonimowość działań Policji. Ze swojej strony 

obiecał, że dołożą wszelkich starań, aby skuteczność i bezpieczeństwo cały czas wzrastały.    

Wobec braku dalszych pytań sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 7. Rozpatrzenie informacji Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży  

Pożarnej st. bryg. mgr inż. S. Kamińskiego o stanie bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Toruńskiego w 2018 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec czego, sprawozdanie 

zostało przyjęte przez Radnych. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 8. Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej M. Graczyk omówił sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2018. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski zapytał, czy na wyposażeniu KSRG są aparaty do defibrylacji,  

a także czy w zasobach kadrowych są specjaliści przeszkoleni do prowadzenia tego typu 

czynności resuscytacyjnych. 

Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej M. Graczyk przyznał, że nie posiada takich 

danych, ale zapewnił, że we wszystkich jednostkach, które funkcjonują i mają zdolność  

do wyjazdów są wykwalifikowani ratownicy medyczni. 

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż.  

S. Kamiński ustosunkował się do wypowiedzi przedmówcy i wyjaśnił, że taki sprzęt jest 

zarówno w OSP, jak i PSP. Zaznaczył, iż obsługa takiego sprzętu nie wymaga specjalnej 

wiedzy medycznej, a sprzęt jest na tyle prosty w użyciu, że wymaga jedynie pewnej praktyki  

i doświadczenia, a nie specjalnych kursów do obsługi defibrylatorów.  

Radny A. Siemianowski spytał konkretnie, ile jednostek skupionych w ramach KSRG posiada 

na swoim wyposażeniu sprzęt do defibrylacji. Stwierdził, iż powinny odbywać się szkolenia  
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z zakresu resuscytacji i defibrylacji, ponieważ oprócz gaszenia pożarów wykonywane są 

również działania ratownicze, a ratownictwo jest niezwykle szerokim pojęciem.  

Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż.  

S. Kamiński przyznał, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale podkreślił,  

że postara się jak najszybciej do niego ustosunkować. Zaznaczył, że posiadają 

wykwalifikowanych ratowników i magistrów medycznych, którzy z chęcią pomogą 

ochotnikom w użyciu owego sprzętu.  

Radny A. Walczyński dodał, że znacząca część Radnych należy do składu OSP, a KSRG  

z pewnością posiada defibrylatory. Podkreślił, że pod tym względem jednostki są na pewno 

bardzo dobrze przygotowane.  

Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej M. Graczyk zaznaczył, że odpowiedź  

na zapytanie Radnego A. Siemianowskiego zostanie wysłana do Biura Rady w celu 

upowszechnienia.    

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski podziękował wszystkim służbom mundurowym  

za ciężką pracę w 2018 roku, życząc jak najmniej zdarzeń w roku bieżącym, a także równie 

dobrej współpracy z samorządami. Podziękował również posłance I. Michałek za skuteczne 

działania, które wspomagają rozwój infrastruktury, wpływając równocześnie na poczucie 

naszego bezpieczeństwa.      

 

 

Ad 9. Przewodniczący Rady P. Polikowski powiedział, że sprawozdania z działalności 

komisji stałych Rady Powiatu za V kadencję zostały wysłane drogą elektroniczną i zapytał  

czy ktoś ma uwagi. Wobec braku uwag sprawozdania z działalności komisji stałych Rady 

Powiatu za V kadencję zostały przyjęte przez Radnych.  

 

Sprawozdania stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował 10 minut przerwy. 

 

Radny M. Nawrotek opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 21 osób. 

 

Ad 10. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2019 rok.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2019 rok, został przyjęty w obecności  

21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  

14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Toruńskiego na 2019 rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 11. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radny A. Walczyński zapytał, czemu projekt uchwały został zreferowany przez Sekretarza 

Powiatu, a nie jak było dotychczas przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski powiedział, że zapewne Biuro Rady zapisało tak  

w porządku posiedzenia i w związku z powyższym został poproszony o zreferowanie.  

Radny M. Graczyk zaznaczył, że nie ma uwag co do planu, lecz do zapisu. Uważa, że punkt 

”ocena realizacji budżetu za 2018 r.”, powinien być podzielony na dwa odrębne zagadnienia.  

 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski powiedział, że jest to zapisane w jednym punkcie,  

ale w części opisowej są wyszczególnione jako odrębne.  

Radny P. Skiba przyznał, że należy ten punkt rozdzielić i szczerze podziękował w imieniu 

Komisji Rewizyjnej za sugestię. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok z uwzględnieniem zmiany, został przyjęty  

w obecności 21 radnych.  

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  

14 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 

rok, została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 12. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 lutego 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk zapytał, odnośnie utrzymania przeprawy promowej w Nieszawie.  

Przyznał, że dotychczasowy poziom dofinansowania utrzymywano w wysokości 10 tys. zł  

w celu prowadzenia rozmów z samorządami tamtego regionu, a w aktualnym projekcie jest  

znacznie wyższa kwota. Dodał, że niestety nie było partnerstwa między Gminą Bobrowniki, 
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Gminą Nieszawa, Powiatem Lipnowskim, Powiatem Aleksandrowskim, a Powiatem 

Toruńskim w zakresie eksploatacji promu. W minionych latach nie udało się zbudować 

szerszego porozumienia wieloletniego, które by gwarantowało szerszą współpracę czy nawet 

większe pieniądze na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców. Zapytał, czy zostanie to wpisane 

w umowę rozliczeniową,  a także czy były lub będą podjęte rozmowy w tym zakresie. 

 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że Burmistrz Miasta Nieszawa zwrócił się  

z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dotacji. Przedstawił przy tym bardzo rzetelne 

rozliczenie całego przedsięwzięcia i dodał, że czasu na podjęcie rozmów z innymi 

zainteresowanymi nie było, ale zapewnił, że do nich przystąpią. Wyjaśnił, że zdecydowano 

się pozytywnie rozpatrzyć prośbę i tę kwotę nieco zwiększyć.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019, został przyjęty w obecności  

21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr  III/26/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 

2019 r. zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego  

na rok 2019, została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 13. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2026. 

 

Radny  T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 lutego 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026, 

został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 

2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026, została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Radny T. Wierzbicki opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 20 osób. 

 

Ad 14. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 
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Przewodniczący Rady z uwagi na brak przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji 

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 lutego 2019 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej Gminie Miastu Nieszawa. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa, został przyjęty w obecności 

20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu 

Nieszawa, została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Radny M. Nawrotek wrócił na posiedzenie zwiększając kworum do 21 osób. 

 

Ad 15. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własność Powiatu Toruńskiego w prawo własności nieruchomości tych 

gruntów. 

 

Przewodniczący Rady z uwagi na brak przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji 

poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 lutego 2019 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu 

Toruńskiego w prawo własności nieruchomości tych gruntów. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Graczyk zwrócił uwagę, że mamy do czynienia ze specyficznymi 

nieruchomościami, które nie są wiele warte, natomiast uciążliwe w kwestii zarządzania. 

Stwierdził, że bonifikata jest jak najbardziej zasadna, ale w imieniu klubów Koalicja  

dla Powiatu oraz Przymierze Samorządowe zaproponował do niej poprawki. Poprosił  

o przegłosowanie wniosku - zmiany do bonifikat w zakresie od 90% i maksymalnym 

skróceniu czasu obowiązywania. Celem zmiany jest zachęcenie lokatorów, a także najemców 

do szybszego podjęcia decyzji o przekształceniu. Dodał, że z punktu widzenia dochodów 

powiatu i konieczności obsługi tych dochodów nie byłby to znaczny ubytek, a z pewnością 

przyspieszyłby proces porządkowania tych nieruchomości.  

 

W związku z powyższym radny M. Graczyk zgłosił wniosek formalny. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował krótką przerwę w obradach.  
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Starosta Toruński M. Olszewski przyznał, że Zarząd Powiatu również brał pod uwagę 

podobne wielkości bonifikaty, ale po zapoznaniu się ze szczegółami całego przedsięwzięcia 

uznali, że można poprzestać na 60% bonifikacie w pierwszym roku, która zachęca  

do podjęcia działania przez wszelkich zainteresowanych. Dodał, że mowa jest o bardzo 

małych kwotach płatnych w skali całego roku i gdyby prowadziło to do narażenia 

mieszkańców na poważne problemy, z pewnością przychyliliby się do propozycji, ale chodzi 

jedynie o pokrycie kosztów obsługi całego przedsięwzięcia. Zapewnił także, że nikt nie 

zostanie pokrzywdzony. 

 

Radny A. Siemianowski zwrócił jednak uwagę, że przekształcenia dotyczą w szczególności 

byłych pracowników Domu Pomocy Społecznej, którzy nie zarabiali dużych pieniędzy,  

stąd propozycja, aby wprowadzić większą bonifikatę.  

 

Starosta Toruński M. Olszewski przyznał, że nawet osoba najuboższa nie odczuje znacząco  

w budżecie całorocznym kwoty kilkunastu złotych i nie chcą narazić żadnej osoby  

na wydatek, który przekraczałby ich możliwości. Zaznaczył, że mowa jest o różnicy 60,  

a 90% od małych kwot.  

 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski zwrócił uwagę, że emeryt w przypadku średniej działki  

w Browinie płaci 220 zł, w przypadku 90% bonifikaty zapłaci 22 zł, a 60% wyniesie 88 zł. 

Wyraził obawę, że te osoby być może w ogóle się nie zgłoszą, a nawet nie wystąpią  

z wnioskami o przekształcenie.  

 

Radny M. Graczyk stwierdził, że tu nie chodzi o pieniądze czy zysk, ale zmotywowanie 

lokatorów czy użytkowników do uregulowania stanu prawnego. Aktualnie, te osoby płacą 

około 10-12 zł rocznie i istnieje obawa, że nie wyrażą woli do przekształcenia nieruchomości, 

a głównym celem jest ich zmobilizowanie.  

 

W wyniku głosowania Wniosek formalny radnego M. Graczyka o zmianie do uchwały,  

został odrzucony w obecności 21 radnych  (głosy „za” – 9, „przeciw” – 12). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty 

od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 

własność Powiatu Toruńskiego w prawo własności nieruchomości tych gruntów, został 

przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 

2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Powiatu Toruńskiego  

w prawo własności nieruchomości tych gruntów, została podjęta większością głosów 

(głosy „za” – 12, „przeciw” – 2, „wstrzymujące się” – 7). 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Radni M. Graczyk i W. Kazaniecki opuścili posiedzenie zmniejszając kworum do 19 osób. 
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Ad 16. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zmian Statutu Powiatu Toruńskiego. 

 

Radna D. Kwiatkowska powiedziała, że Komisja Statutowo-Regulaminowa w dniu 14 lutego 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian 

Statutu Powiatu Toruńskiego. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie zmian Statutu Powiatu 

Toruńskiego, został przyjęty w obecności 19 radnych.  

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 

2019 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Toruńskiego, została podjęta większością głosów 

(głosy „za” – 19, „obecny niegłosujący” – 1). 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Radny W. Kazaniecki wrócił na posiedzenie zwiększając kworum do 20 osób. 

 

Ad 17. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, został przyjęty w obecności 

20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

  

W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 

2019 r. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej 

Nieszawce, została podjęta większością głosów (głosy „za” – 19, „wstrzymujące się” – 1). 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 18. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na IV Sesję, po czym otworzył dyskusję. 

 

Radna E. Zakrzewska zadała pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu z dnia 15 stycznia  

2019 r., na którym zapoznano się ze strukturą organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy  

dla Powiatu Toruńskiego oraz zakresem zadaniowym poszczególnych referatów, obszarem 

obsługi oraz kosztami funkcjonowania urzędu. Zapytała, czy siedziba nadal będzie  

w Toruniu, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży, a Punkt Obsługi Bezrobotnych  

w Czernikowie. Dodatkowo, wyraziła nadzieję, że p.o. Dyrektora D. Zagrabski przedstawi  
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w sprawozdaniu swój pomysł oraz sposób na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Pracy  

dla Powiatu Toruńskiego.  

 

Starosta Toruński M. Olszewski potwierdził, że Zarząd Powiatu zapoznał się ze szczegółami 

funkcjonowania Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego, a w szczególności z danymi 

dotyczącymi różnych obszarów działania. Dodał, że dokonane zostały również przesunięcia 

personalne i aktualnie p.o. Dyrektora jest D. Zagrabski, który po zapoznaniu się z pełną 

strukturą oraz funkcjonowaniem urzędu zapewne przedstawi swoje wnioski, a także 

propozycje. Wyjaśnił, że nie zostały wprowadzone inne zmiany.   

 

Radny M. Nawrotek zadał pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Poprzedni Zarząd Powiatu zatwierdził projekt budowlany odnośnie koncepcji projektu  

pn. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą, gmina Obrowo  

i w związku z powyższym zapytał czy aktualny projekt różni się od zaakceptowanej  

już koncepcji. 

 

Starosta Toruński M. Olszewski przyznał, że nie neguje przedsięwzięcia w takim kształcie 

mimo, że projekt nie jest zachwycający. Wyjaśnił, że wniosek został złożony  

do Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

 

Ad 19. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

 

Radny J. Kałamarski złożył wniosek w imieniu mieszkańców miasta Chełmży o możliwości 

utworzenia delegatury Wydziału Komunikacji i Transportu. W efekcie, byłby o wiele szybszy 

i łatwiejszy dostęp do usług realizowanych przez ten wydział, a lokalizacja w Chełmży 

pozwoliłaby na szerszy dostęp dla mieszkańców. Dodatkowo, poprosił o odpowiedź  

na piśmie. 

 

Radny A. Siemianowski powiedział, że w ostatnim kwartale 2018 roku została 

przeprowadzona kontrola w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przez Najwyższą Izbę 

Kontroli, która obejmowała m.in. zadania związane z przygotowaniem powiatu  

do zabezpieczenia bazy w roku szkolnym 2019/2020 pod kątem zwiększenia uczniów  

w szkołach powiatowych. W związku z powyższym poprosił, aby zapoznano Wysoką Radę  

z raportem tejże kontroli.     

 

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau zobowiązał się do przedstawienia raportu z kontroli  

na następnej Sesji.   

 

Starosta Toruński M. Olszewski serdecznie podziękował Radnym, którzy wzięli udział  

w posiedzeniach wyjazdowych w Chełmży – Komisji Budżetu i Finansów oraz Edukacji, 

Kultury i Sportu i mieli okazje naocznie przekonać się, że inwestycje zostały źle 

przygotowane. Wyjaśnił, że pracują nad uzupełnieniem projektów w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ponieważ na miejsce potrzebnych pracowni wybrano 

strych, który niestety pociąga za sobą bardzo duże wymagania przeciwpożarowe, co nie jest 

uwzględnione w projektach. W związku z tym, przygotowują komplet materiałów. Przyznał, 

że znacznie gorzej wygląda projekt Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, 

ponieważ nie było w nim spójności. Dodał, że będą cztery pracownie i udostępniona  
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dla uczniów winda zasilana energią elektryczną, lecz mimo intensywnych działań są 

elementy, które nie zostały w ogóle uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (np. zagospodarowanie terenu). Zaznaczył, że głównym celem jest zakończenie 

inwestycji w czasie określonym umową. Wspomniał, że jest element, którego nie da się 

wyeliminować, a mianowicie aby móc zbudować cztery pracowanie zostały zamurowane 

okna w trzech izbach lekcyjnych, czego nie da już się naprawić. Poinformował także,  

że w dniu 14.02.2019 r. zostały ogłoszone przetargi na wykonanie ścieżek rowerowych  

po uzgodnieniu warunków zamówienia z gminami, które współpracują w przedsięwzięciach. 

Poinformował także, że jako Zarząd Powiatu podjęli inicjatywę stworzenia własnej siedziby  

i zwrócili uwagę, iż powiat istnieje 20 lat, a wciąż wynajmuje pomieszczenia. Niestety,  

na drodze stanęła umowa, która nie przewiduje wypowiedzenia z właścicielem tego budynku. 

Przyznał, że administracja samorządowa ma coraz to nowe zadania, a obiekt nie do końca 

spełnia wymogi (np. nie ma windy). Dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg funkcjonuje  

w warunkach fatalnych, a przecież celem jest zapewnienie właściwej obsługi klientów  

czy interesantów, co wymaga odpowiedniej przestrzeni. Dodał, że w związku z powyższym 

zostały podjęte pewne działania, aby Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego  

i Powiatowy Zarząd Dróg uzyskał nieco inne warunki lokalowe. Zauważyli, że koszty 

wynajęcia budynku niedługo sięgną 1,5 mln zł rocznie i uznali, że mogliby spłacić kredyt  

i dzięki temu mieć własny obiekt. Zaznaczył, że jest świadomy, iż tamte decyzje były 

podejmowane w innych okolicznościach oraz warunkach, dlatego nie chce nikogo oceniać. 

Wyraził nadzieje, że chęć zmian aktualnego Zarządu Powiatu zyska aprobatę Wysokiej Rady.       

 

Radny A. Siemianowski przyznał, że na początku były warunki katastrofalne, lecz kolejna 

lokalizacja w sposób znaczący poprawiła jakość obsługi mieszkańców. Dodał,  

że najważniejszym i zarazem najistotniejszym elementem było znalezienie odpowiedniej 

ilości miejsc parkingowych. Powiedział, że zadań oraz wydatków inwestycyjnych  

było mnóstwo, a niestety środków niewiele.  

 

Ad 20.  Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął IV Sesję RPT  

o godz. 11:50. Dodał, że kolejna Sesja obędzie się 28 marca br. o godz. 12:00.    

 

 

 

Protokołowała: 

Alina Paga 

 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 

 


