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PROTOKÓŁ Nr VII/2019 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 30 maja 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego P. Polikowski o godz. 12:00 otworzył  

VII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego. Przywitał zaproszonych gości, 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. 

Następnie, podziękował także za słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów klasy 

pierwszej w zawodzie cukiernik Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Specjalnej w Chełmży  
pod kierunkiem J. Murawskiego – nauczyciela praktycznej nauki zawodu oraz Hanny 

Jeżewskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

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

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

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 2  do protokołu. 

 
Ad 3.  

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu V i VI Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedstawienie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa 

sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie w 2018 r.                                                                                                                                                                                                             

6. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.    

7. Przedstawienie informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów  

na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w 2018 r.  

8. Przedłożenie oceny zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego. 

9. Przedstawienie raportu o stanie powiatu.    

10. Przekazanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2026. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z udzieloną 

bonifikatą. 

18. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

19. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

20. Zamknięcie VII Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 20 Radnych. 

 
Ad 4.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołów, które zostały wysłane drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami na VII Sesję. Wobec braku uwag protokoły – V i VI 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego zostały przyjęte przez Radnych. 

 

Ad 5.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii D. Stankiewicz przedstawiła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w Powiecie w 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny T. Zakrzewski poprosił o przybliżenie, co w sytuacji kiedy zdarzy się ognisko choroby 

w jednej z gmin powiatu toruńskiego, a także zapytał o tzw. likwidację leżaków (bydło 

pourazowe).  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii D. Stankiewicz wyjaśniła, że w momencie potwierdzenia 

ogniska należy zacząć od likwidacji zwierząt – zabicie i utylizacja, a także wszystkich rzeczy, 

które miały kontakt ze zwierzętami zarażonymi, mogącymi stanowić źródło zakażenia  

tj. pasza, obornik i elementy trudne do dezynfekcji. Dodała, że jest to bardzo duże logistyczne 

zadanie, ale służy temu np. komora gazowa czy komora z prądem. Kolejnym etapem jest 

kilkakrotna dezynfekcja miejsc, a także dochodzenie co się wcześniej działo (np. skąd 

przyszło zwierzę czy była dostawa paszy) oraz po stwierdzeniu wyniku dodatniego. 

Zaznaczyła, że wybicie ogniska jest obowiązkowe, a dalsze decyzje są podejmowane  

w zależności od sytuacji oraz wyników dochodzenia epizootiologicznego. W przypadku stad 

kontaktowych, kiedy ognisk pojawia się coraz więcej, a stada są blisko siebie można 

zarządzić decyzje o zabiciu, nawet w całym okręgu. Celem jest, aby nie dopuścić  

do rozprzestrzenienia zakażenia. Odszkodowanie przysługuje, jeżeli były spełnione warunki 

bioasekuracji. Odpowiadając na drugie pytanie powiedziała, że problem polega  

na dostarczeniu do rzeźni, a także postępowaniu ze zwierzętami, które nie mogą wejść same 

na środek transportu, ponieważ nie mogą być wleczone, wpychane czy zaciągnięte,  

a zaznaczyła, że sytuacje są różne. Dodała, że zwierzę musi zostać zabite na miejscu,  

ale mając na względzie odpowiednie warunki tj. musi zrobić to osoba przeszkolona  

w zabijaniu, w obecności lekarza, który wyda zaświadczenie z opisem sytuacji i czy zwierzę 

przedstawia wartość rzeźną, oświadczenie właściciela, że zwierzę nie było leczone i nie były 

podawane mu żadne leki, a także musi być przetransportowane w warunkach higienicznych 

do rzeźni. Wyjaśniła, że mając na uwadze przepisy rzeźnia, do której trafi zwierzę ubite  

z konieczności musi powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii, a pełna dokumentacja 

musi zostać sprawdzona.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji informacja została przyjęta przez Radnych. 
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Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 6.  

P.O. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu M. Karulska przedstawiła 

informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego powiatu.    

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny A. Siemianowski zapytał o skuteczność działań podejmowanych w zakresie m.in. 

profilaktyki oświatowo-zdrowotnej.  

 

P.O. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu M. Karulska wyjaśniła, 

że koordynator na podstawie ankiet, które składane są przez osoby prowadzące programy 

w poszczególnych placówkach przygotowuje ocenę, z której wynika świadomość 

uczestników biorących udział prowadzenia zdrowego stylu życia, racjonalnej diety  

czy znaczenia ruchu. Dodała, że w programie „Trzymaj formę” jest konkurs wiedzy  

o zdrowiu, w którym na poszczególnych etapach wyłaniani są zwycięzcy. Przyznała,  

że problem otyłości i nadwagi nadal istnieje wśród społeczeństwa, ale głównym celem jest 

systematyczne kształtowanie świadomości i informowanie o zagrożeniach. 

 

Radny A. Siemianowski poprosił o bardziej szczegółowej dane, konkretną skuteczność.  

 

P.O. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu M. Karulska nie umiała 

udzielić tak szczegółowej informacji.   

 

Wobec braku dalszej dyskusji informacja została przyjęta przez Radnych. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 7.  

Dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego D. Zagrabski przedstawił 

informację nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji osób 

bezrobotnych w 2018 r.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec tego, informacja 

została przyjęta przez Radnych. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 8. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu J. Zielińska  przedłożyła ocenę 

zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec tego, ocena została 

przyjęta przez Radnych. 

 

Ocena stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował 20-minutową przerwę.  
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Radny M. Graczyk opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 19 osób.  

 

Ad 9.  

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił raport o stanie powiatu.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny A. Walczyński zapytał, czy zmieniła się rola Komisji Rewizyjnej.   

 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna jest uprawniona  

do analizy sprawozdania z wykonania budżetu, a także raportu o stanie powiatu i na jej 

podstawie wystąpić może z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania, jak i o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok poprzedni.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji raport został przyjęty przez Radnych. 

 

Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 10. 

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela wyjaśniła, że jak co roku oprócz sprawozdania  

z wykonania budżetu za dany rok, przedstawione jest również sprawozdanie finansowe,  

czyli bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodała, że szczegółowe 

informacje zostały wysłane drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na VII Sesję.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec tego, 

sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 11.  
Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego. 

 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 16 maja 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny T. Zakrzewski zapytał o prawidłową interpretację z uwagi na sprzeczność – z jednej 

strony likwidacja Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach, a z drugiej strony nabór.  

 

Wicestarosta Toruński M. Ramlau wyjaśnił, że zostały przeprowadzone ankiety wśród 

potencjalnych zainteresowanych, ale wpłynęło ich bardzo mało, a Rada Gminy musiała 

podjąć uchwałę do końca lutego o możliwości likwidacji liceum. Zamiar został podjęty,  

dlatego zostały rozpisane etapy likwidacji na poszczególne lata, ale zaznaczył, że jeżeli nabór 

przebiegnie pomyślnie to z tego zamiaru zrezygnują i placówka będzie funkcjonowała.      

 

Radna M. Kłosińska potwierdziła słowa przedmówcy.  
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Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego została podjęta 

większością głosów (głosy „za” – 18, „wstrzymujące się” – 1). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 12.  
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych A. Pabian omówił projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w roku 2018. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 16 maja 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali głosu. Następnie, zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny M. Nawrotek opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 18 osób.  

 

Ad 13.  
Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych J. Rybitwa omówiła projekt uchwały  

w sprawie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 30 maja 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego powiatu 

toruńskiego. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 



6 
 

 

Radny A. Siemianowski powiedział, że niepokoi go §16 ust. 2-4 Regulaminu, a mianowicie 

procedury związane z odwołaniem.  

 

Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych J. Rybitwa zapewniła, że Starosta 

Toruński rozpatrując odwołanie skorzysta z opinii Komisji, a nawet może powołać 

dodatkowe osoby w celu wypowiedzenia się na temat odrzucenia wniosku.   

 

Radny A. Siemianowski zaproponował, aby dokonano zapisu – złożenie odwołania 

rozpatrywane będzie przez Starostę w konsultacji z zespołem w terminie 7 dni, aby uniknąć 

arbitralnego rozstrzygania kwestii odwoławczych. 

 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że występuje jako organ odwoławczy, 

analogicznie do innych sytuacji, gdzie powierza mu się jednoosobową decyzje, ale podkreślił, 

że są to nieliczne sytuacje. Zaznaczył, że przy rozpatrywaniu odwołania na pewno będzie 

korzystał z pomocy osób, które oceniały już wnioski i dostarczą mu obszernej wiedzy  

oraz wiele argumentów, a także zapewnił, że nie jest konieczna zmiana zapisu.        

 

Radny A. Walczyński wyraził obawy udziału małoletnich w głosowaniu. Zapytał, czy  

w efekcie osoba pełnoletnia nie będzie miała dwóch głosów.  

 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski wyjaśnił, że nie można w tym zakresie wprowadzić 

żadnych ograniczeń, to nie musi być obywatel polski, UE czy też osoba pełnoletnia.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego została 

podjęta większością głosów (głosy „za” – 17, „wstrzymujące się” – 1). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Radny J. Kałamarski opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 17 osób. 

 

Ad 14.  

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026  

wraz z poprawkami Zarządu Powiatu Toruńskiego.  

 

Autopoprawki w zakresie zmian stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 30 maja 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Radny A. Siemianowski powiedział, że realizacja inwestycji wprowadzonych autopoprawką 

jest możliwa dzięki pozostawieniu powiatu toruńskiego w bardzo dobrej kondycji przez 

poprzedni Zarząd i daje to kłam słów powiedzianych na łamach mediów elektronicznych. 

  

Starosta Toruński M. Olszewski wyjaśnił, że bardzo dobra kondycja powiatu toruńskiego  

to pewien pozór, z uwagi na duże obciążenie – 10,5 mln zł zadłużenia. Dodał, że obciążenie 

wynika z uwagi na błędne koncepcje i nieprawidłowe przygotowanie inwestycji (usytuowanie 

pracowni na strychu stuletniego budynku przy najwyższym poziomie zagrożenia pożarowego 

czy dobudowanie pracowni do budynku nadającego się do rozbiórki). Realizacja projektów 

wymaga dołożenia dużych pieniędzy z wolnych środków, dlatego na kolejnych sesjach 

podejmowane będą decyzje, aby w niestarannie przygotowanych inwestycjach dokonać 

bardzo istotnych poprawek w celu oddania budynków do użytku. W związku z powyższym 

poprosił przedmówcę o powstrzymania się od niestosownych uwag.                

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 została podjęta większością głosów (głosy  

„za” – 16, „wstrzymujące się” – 1). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 15.  

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 wraz z poprawkami 

Zarządu Powiatu Toruńskiego. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 30 maja 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali głosu. Następnie, zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Radny P. Skiba opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 16 osób.  
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Ad 16.  

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

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 30 maja 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny A. Siemianowski wyraził obawy, że finansowanie zadania przy niedokończonej 

inwestycji z uwagi na brak możliwości skomunikowania po jednej i drugiej stronie spowoduje 

koszty poniesione bezcelowo, czyli niezgodnie z osią priorytetową, a mianowicie poprawa 

infrastruktury drogowej, spójność wewnętrzna czy dostępność zewnętrzna regionu. 

 

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela powiedziała, że nie jest czas na dyskusję, ponieważ 

porozumienie wstępne zostało podpisane kilka lat temu przez wszystkie strony  

i zobowiązali się do pomocy.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podjęta większością głosów (głosy  

„za” – 15, „wstrzymujące się” – 1). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu . 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 17. 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości z udzieloną bonifikatą. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 30 maja 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości z udzieloną bonifikatą. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali głosu. Następnie, zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  

z udzieloną bonifikatą została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad 18.  

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

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

 

Radny A. Siemianowski zadał pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 7 maja 2019 r., na którym podjęto decyzję o wyborze oferty firmy Em-Tech w sprawie 

wynajmu pomieszczeń dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego  

i Powiatowego Zarządu Dróg. Zapytał o oczekiwania, powierzchnię i koszty.  

 

Starosta Toruński M. Olszewski wyjaśnił, że podjęto decyzję o wynajęciu dodatkowej 

powierzchni biurowej, ponieważ obecny budynek ma wiele wad, nie zapewnia pracownikom 

czy interesariuszom pełnego komfortu pracy, a przede wszystkim umowa nie przewiduje 

szybszego terminu wypowiedzenia. Dodał, że Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego samodzielnie podpisał umowę z właścicielem budynku, która przewiduje 

możliwość wypowiedzenia w terminie 2-letnim. 

 

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski dodał, że w konkursie złożone zostały 4 oferty. Zarząd 

Powiatu Toruńskiego po głębokiej analizie co do jakości powierzchni biurowej, oceny najmu, 

ceny, a także administrowania wybrał jedną ofertę – firmę Em-Tech przy ul. Polnej.  

Cena kształtuje się w granicach 32 zł za 1 m
2
 całej powierzchni (bez opłat za klatkę schodową 

czy korytarze). Wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg wycofał się z zawarcia umowy uznając, 

że nie poprawi to ich obecnej sytuacji.   

 

Radna E. Zakrzewska zwróciła się z prośbą w imieniu klubu radnych Przymierze 

Samorządowe i Koalicja dla Powiatu o dodatkowe pomieszczenie w celu spotkań  

z mieszkańcami.  

 

Starosta Toruński M. Olszewski odpowiedział, że jeżeli pojawi się taka możliwość to nie 

widzi przeciwskazań. Dodał, że radni zwykle proszą wójtów gmin, w których byli wybierani 

o umożliwienie przyjmowania interesantów i uważa taką praktykę za logiczną, aczkolwiek 

zdaje sobie sprawę, że są radnymi powiatowymi i interesuje ich opinia wszystkich 

mieszkańców, niezależnie od szczegółowego podziału administracyjnego na gminy.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 19.  
Radny A. Siemianowski powiedział, że odebranie mu głosu przy zadawaniu pytań  

oraz stwierdzenie, iż swoim pytaniem wywołał zakłopotanie jest pozbawione sensu   

i nielogiczne. Uważa, że obowiązkiem osoby, która przygotowuje materiał jest gotowość  

na udzielenie ustnej bądź pisemnej odpowiedzi w terminie późniejszym. Następnie, zwrócił 

uwagę na utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego Złotoria – Osiek. Wyjaśnił, że znajduje się 

tam bardzo dużo połamanych gałęzi i szyszek, co stwarza niebezpieczeństwo i może 

prowadzić do nieszczęśliwych wypadków.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że po wyraźnym zakłopotaniu u osoby referującej uznał 

swoje zachowanie za słuszne, ponieważ nie można oczekiwać znajomości odpowiedzi  

na wszystkie pytania. W celu wyjaśnienia nurtujących pytań poprosił o interpelacje na piśmie.   
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Ad 20.  

Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął VII Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego o godz. 12:30. 

 

 

Protokołowała: 

Alina Paga 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 


