
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XIII Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 19. 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 XIII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu. 

2. Analiza informacji o realizacji zadań Powiatu z zakresu gospodarki leśnej. 
3. Analiza informacji na temat stanu zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatu. 
4. Zmiany do budŜetu na 2011 rok. 
5. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2011-2020. 
6. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2011 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
7. Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w  Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Powiatu 
Toruńskiego. 

8. Przyjęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2012. 

9. Ustalenie ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej 
połoŜonej w ChełmŜy przy ul. Gen. J. Hallera 7 zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję 
oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w ChełmŜy. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie XIII Sesji Rady. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
d)  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XII Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Podinspektor Wydziału Środowiska Łukasz Ziemkiewicz przedstawił w formie multimedialnej 
informację o realizacji zadań Powiatu z zakresu gospodarki leśnej. 
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Do Sesji dołączył radny Andrzej Sobociński zwiększając kworum z 19 do 20 obecnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe w gminie Zławieś Wielka właściciel posiada 100 ha lasu a 
zamieszkuje na terenie Warszawy. Zwrócił się z zapytaniem jak w takim przypadku wygląda 
ochrona nad tym lasem i całą roślinnością w kontekście np. zwalczania borecznika. Ponadto dodał, 
Ŝe z zaciekawieniem zapoznał się z przekazanymi radnym materiałami zarówno tymi dot. lasów jak 
i geodezyjnymi. 
 
Pan Ziemkiewicz odpowiedział, Ŝe nadzór nad lasem sprawuje właściwy leśniczy. Właściciel 
powinien ustalić z nim zakres swoich kompetencji i obowiązków. Jeśli z nałoŜonych obowiązków 
właściciel się nie wywiązuje nadleśnictwo moŜe w drodze decyzji nakazać wykonanie pewnych 
czynności. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk uzupełniając powiedział, Ŝe jeśli chodzi o opryski na drzewa i 
ochronę lasu w tym zakresie to opryski wykonują Lasy Państwowe, jako spółka Skarbu Państwa. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Drapiewski zapytał jak wygląda zainteresowaniem osób 
prywatnych zalesianiem. 
 
Pan Ziemkiewicz odpowiedział, Ŝe dopóki były środki przeznaczone na ten cel zainteresowanie 
było większe. Wysokość stawek zmalała i tym samym spadło zainteresowanie zalesianiem. 
 
Radny Mirosław Nawrotek poprosił o wymienienie kilku szczególnych przypadków przeznaczenia 
gruntu leśnego na rolny. 
 
Pan Ziemkiewicz wyjaśnił, Ŝe zaleŜy to głównie od sytuacji materialnej właściciela i udowodnienia, 
Ŝe stanowi to jego jedyne źródło utrzymania. 
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski uzupełniając wyjaśnił, Ŝe są to trudne sytuacje. Organ musi 
rozstrzygnąć daną sprawę a ustawa nie precyzuje „szczególnych przypadków”. Organy 
rozstrzygając te sprawy kierują się głównie interpretacją sądów administracyjnych. Na ogół 
wydawane są decyzje odmawiające zmiany gruntu leśnego na rolny. Wynika to z tego, Ŝe mamy 
zwiększać zalesienie a nie je zmniejszać. Ponadto po zamianie gruntu na rolny istnieje szybsza 
droga do zamiany gruntu rolnego pod budownictwo. 
 
Radny Nawrotek zapytał ile wniosków wpłynęło w tej sprawie. 
 
Sekretarz Powiatu powiedział, Ŝe na pewno nie jest to skala masowa. W roku mogło wpłynąć nie 
więcej niŜ 8-10 wniosków. Więcej jest zapytań w tej sprawie, ale po uzyskaniu odpowiedzi 
dochodzi do rezygnacji ze złoŜenia wniosku. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Ad. 3.  
Geodeta Powiatowy Jacek Drzystek przedstawił informację na temat stanu zasobów geodezyjnych i 
kartograficznych powiatu. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Starosta Toruński Mirosław Graczyk poprosił, aby na przykładzie miasta ChełmŜy, która jest 
najbardziej „ucyfrowiona” pokazać działanie Geoportalu. Zapytał równieŜ jakie podmioty dostaną 
dostęp do bazy danych. 
 
Pan Drzystek odpowiedział, Ŝe dostęp do bazy danych otrzymają m.in. gminy, ARiMR oraz 
geodeci, jeśli wykonują prace geodezyjne. Będzie to oczywiście dostęp ograniczony. Dodał, Ŝe 
samorządy będą miały dostęp tylko do ewidencji gruntów i budynków. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję.  
Ogłosił przerwę w godz. 1255-1310, w czasie, której pan Drzystek zaprezentował zainteresowanym 
działanie Geoportalu. 
 
Ad. 4. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił propozycje zmian do budŜetu Powiatu na 2011 
rok.  
 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła autopoprawki przyjęte przez Zarząd. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie 
nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2011 rok została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie 
nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020 została przyjęta jednogłośnie w obecności 
20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do planu PFRON na 2011 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
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Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie 
nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyj ętych do 
realizacji w roku 2011 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały uchylającej uchwałę w 
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  Środowiskowych 
Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Powiatu Toruńskiego. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie 
nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w  Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących 
na terenie Powiatu Toruńskiego została przyjęta jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia niektórych 
zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w roku 2012. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie 
nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2012 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny 
wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej połoŜonej w ChełmŜy przy 
ul. Gen. J. Hallera 7 zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję oddziału dziecięcego Szpitala 
Powiatowego w ChełmŜy. Przedstawił równieŜ analizę budowlańców w zakresie zmiany 
przeznaczenia obiektu na mieszkania. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Leszek Syroka poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe nieruchomość znajduje się vis a vis Urzędu Miasta 
w ChełmŜy. Skoro Zarząd Powiatu nie ma pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu tylko chce 
obniŜać cenę sprzedaŜy to moŜe warto byłoby przeprowadzić rozmowy z Burmistrzem w tej 
sprawie. Zapytał, czy Zarząd podejmował próby rozmów o przeznaczeniu obiektu na potrzeby 
Urzędu Miasta. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe rozmowy były prowadzone, ale na razie bez 
efektu. 
 
Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu Toruńskiego z 
dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie 
nieruchomości gruntowej połoŜonej w ChełmŜy przy ul. Gen. J. Hallera 7 zabudowanej 
budynkiem pełniącym funkcję oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w ChełmŜy została 
przyjęta większością głosów 18 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe radni otrzymali w formie pisemnej Informację Starosty o 
pracy Zarządu między Sesjami, w związku z czym proponowałby przejść od razu do ewentualnych 
pytań. 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Sesję opuścił radny Wiesław Kazaniecki. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski poprosił o uzupełnienie informacji dot. funkcjonowania Szpitala w 
ChełmŜy. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk wyjaśnił, Ŝe temat dot. analizy inwestycji w Szpitalu stawał 
trzykrotnie na posiedzeniu Zarządu ze względu na wniosek złoŜony przez Prezesa. Wcześniej swoje 
posiedzenie odbyła Rada Nadzorcza, która badała m.in. zakres upowaŜnień udzielonych Prezesowi. 
Aby zakończyć inwestycję brakuje środków na 3 zadania: koncentrator tlenu, docieplenie budynku 
oraz winda osobowa. Docieplenie budynku oraz winda zakładane były do sfinansowania z 
zewnętrznych źródeł, m.in. PFRON oraz WFOŚiGW. Powiat Toruński nie moŜe korzystać ze 
środków PFRON a kredyt z WFOŚ zakłada min. 25% wkładu własnego. Po zakupie koncentratora 
tlenu uda się zaoszczędzić rocznie 60-70 tys. zł. Spółka we wniosku zwróciła się z prośbą o 
zabezpieczenie od 400 do 600 tys. zł. a 200 tys. zł. z całej kwoty spółka wzięła na siebie. Starosta 
zaznaczył, Ŝe w ogóle na chwilę obecną nie ma środków na windę łóŜkową (koszt 350 tys. zł.). 
Zarząd zaproponował następujące rozwiązanie finansowe: Powiat zabezpieczy ze swojej strony 400 
tys. zł. (180 tys. zł. zabezpieczone w projekcie budŜetu 2012 jako zwrot czynszu i 220 tys. zł. z 
jednego z zadań inwestycyjnych) a pozostałe 400 tys. zł. zostanie podzielone między spółkę i 
gminy. Gminy otrzymały propozycję, aby wsparły zadanie proporcjonalnie do liczby mieszkańców. 
Wstępne rozmowy juŜ się odbyły. Dwie gminy wyłoŜą pieniądze w tym roku, jedna w przyszłym a 
miasto ChełmŜa nie dało jeszcze odpowiedzi. Ostateczna kwota wsparcia zaleŜy teŜ od wyników 
przetargów. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Ad. 11. 
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytania. 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe starania w obszarze standaryzacji domów pomocy społecznej 
zyskały uznanie nie tylko u mieszkańców, ale teŜ u samorządowców województwa. W gronie 
dyrektorów DPS jest pani Anna Woźniak – Margol, która zasłuŜyła na słowa uznania i 
podziękowania za wkład i wysiłek włoŜony w standaryzację Domu oraz wkład w pracę na rzecz 
osób starszych otrzymała „Stalowego Anioła”. Korzystając z okazji Przewodniczący złoŜył 
podziękowania Zarządowi i pani dyrektor za odwaŜne decyzje oraz kreatywność. 
 
Dyrektor DPS w Browinie Anna Woźniak – Margol podziękowała za słowa Przewodniczącego. 
Zwróciła teŜ uwagę, Ŝe nie jest to tylko jej zasługa, ale przede wszystkim radnych, którzy nie bali 
się podejmować wyzwań. Dodała, Ŝe Dom uzyskał nominację w konkursie „Dom bez barier”. 
 
Starosta Toruński uzupełniając wyjaśnił, Ŝe nagrodę indywidualną otrzymała pani dyrektor a 
budynek nr 2 DPS został wyróŜniony i otrzymał nominację w konkursie „Dom bez barier”. Jest to 
ogromne wyróŜnienie, poniewaŜ oceny w konkursie dokonywali nie urzędnicy a niepełnosprawni. 
Korzystając z okazji zaprosił w imieniu organizatorów na konferencję dot. przedsiębiorczości, która 
odbędzie się 19.12. w Czernikowie. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe uczestniczył w I Zjeździe przewodniczących rad gmin i 
powiatów. Dodał, Ŝe został powołany na wiceprzewodniczącego Forum przewodniczących rad. 
Na zakończenie złoŜył Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia i Nowego 
Roku. 
 
Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XIII Sesję w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 1405. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


