
PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 19 kwietnia 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1310 otworzył XVII Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 18. 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 XVII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 
pozarządowymi w 2011 roku. 

3. Przygotowanie i realizacja inwestycji w powiecie toruńskim w roku 2012. 
4. WyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo – 

parkowym połoŜonej we wsi Głuchowo, gm. ChełmŜa w trybie rokowań. 
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
8. Zamknięcie XVII Sesji Rady. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
d)  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XVI Sesji Rady Powiatu został przyjęty przy 
17 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawił w formie multimedialnej 
sprawozdanie o realizacji współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi 
w 2011 roku. 
 
Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Jankierska – Wojda zwiększając kworum z 18 do 19 
obecnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radna Barbara Kisielewska powiedziała, Ŝe z uwagą wysłuchała przedstawione informacje. Dodała, 
iŜ niepokój budzi wzrost liczby organizacji, które chcą skorzystać ze środków. Zwróciła uwagę na 
środki, jakie przyznano dla poszczególnych beneficjentów: 
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- wzrost środków o 10 000 zł na realizację zadań ekologicznych, 
- zmniejszenie dotacji dla organizacji, które spełniły kryteria i którym przyznano środki, 
- kwota 133 000 zł w przyszłym budŜecie powinna wesprzeć organizacje pozarządowe (tyle 
wyniosło dofinansowanie Powiatu Toruńskiego na organizację poszczególnych imprez). 
Zwróciła się z zapytaniem, czy nie warto byłoby zwiększyć puli środków dla organizacji 
pozarządowych, kosztem zmniejszenia tzw. uznaniowego dofinansowania poszczególnych zadań, 
np. zawodów sportowych dla tych organizacji. Następnie zapytała, czy proporcja 112 000 zł na 
organizacje pozarządowe i 133 000 zł dla organizacji, które równieŜ działają jest właściwa oraz czy 
nie naleŜałoby się zastanowić, Ŝeby w przyszłorocznym budŜecie te proporcje zmienić. 
 
Radny Tadeusz Smarz zapytał, ile organizacji skorzystało z poszczególnych gmin. 
 
Naczelnik Jan Krajewski powiedział, Ŝe radni otrzymają informacje z wyszczególnieniem 
organizacji i podziałem, które gminy skorzystały. Następnie poinformował radnych, Ŝe otrzymują 
po dwa plakaty dotyczące IV Majowego Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego 
w Skłudzewie, które odbędzie się 19 maja 2012 roku. Zaznaczył, Ŝe jeśli radni chcieliby otrzymać 
większą ilość plakatów, wówczas powinni zgłosić się do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Toruniu. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe radni otrzymają informację dotyczącą 
zapytania radnego Tadeusza Smarza drogą meilową  lub w wersji papierowej. 
 
Ad. 3.  
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski zaprezentował w formie multimedialnej informację 
dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji w powiecie toruńskim w roku 2012. 
  
Sesję o godz. 1355 opuścił radny Leszek Syroka. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o nierealizowanie zadania 
inwestycji remontowej windy w PigŜy, gdyŜ wystąpił tam dwukrotnie poŜar silników i instalacji 
elektrycznej. 
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe na zadanie w PigŜy został złoŜony wniosek. 
Niestety pomimo pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej ze względu na brak środków nie 
otrzymano dofinansowania ze strony PFRON z części, którą realizuje Urząd Marszałkowski. Dodał, 
Ŝe nie wiadomo, czy jest szansa na realizację tej inwestycji. JednakŜe Zarząd spodziewa się, Ŝe 
w połowie roku pojawią się dodatkowe środki i wówczas będą czynione starania, Ŝeby to zadanie 
mogło być realizowane. Nadmienił, iŜ jeszcze  nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Zarząd Powiatu 
i czy inwestycja w PigŜy ma szansę na realizację, czy teŜ nie.    
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski ogłosił przerwę w godz. 1402 – 1415.    
 
Ad. 4. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym połoŜonej we wsi 
Głuchowo, gm. ChełmŜa w trybie rokowań. 
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Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Leszek Syroka 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 XVII/100/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym połoŜonej we wsi Głuchowo, gm. ChełmŜa 
w trybie rokowań została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
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 pytań. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Smarz poprosił o rozwinięcie następujących punktów: 

� podjęcia uchwały Zarządu w sprawie wyraŜenia zgody na oddanie w najem części 
nieruchomości połoŜonej w ChełmŜy przy ul. Gen. Józefa Hallera 7; 

� omówienia negocjacji w sprawie zwrotu nakładów na nieruchomość w Gronowie przejętą 
przez Państwo Tatara; 

� omówienia współpracy z gminami przy budowie chodników przy drogach powiatowych. 
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, iŜ uchwała 
dotyczy nieruchomości w ChełmŜy, czyli Szpitala „dziecięcego” w ChełmŜy. Dotychczas był 
wynajmowany przez spółkę, a wiadomo, Ŝe przeniosła się ona do nowego obiektu i przygotowuje 
stary obiekt do oddania w zasoby Powiatu. Dodał, Ŝe zgłosił się wykonawca, który chce wynająć 
tylko część powierzchni gruntowej (bez budynków i mediów) na miejsce parkingowe i na 
ustawienie „parkowozu”. Zgodnie z kompetencjami na okres 3 miesięcy taki najem udzielono 
wspomnianemu wykonawcy. Koszty czynszu zostały ustalone w porównaniu do tego, co jest juŜ 
tam wydzierŜawiane. Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, Ŝe negocjacje zakończono, 
podpisano ugodę i Pan Tatara zobowiązał się, Ŝe do końca kwietnia wpłaci kwotę 610 000 zł na 
konto Powiatu i wówczas ze strony Powiatu ustąpią wszystkie roszczenia. Zwrócił uwagę, Ŝe 
negocjacje w tej sprawie były długotrwałe. Następnie w nawiązaniu do pytania trzeciego 
powiedział, iŜ poziom środków, który został przyjęty przez radę w tym zakresie wynosi 100 000 zł 
i na tej podstawie oszacowano moŜliwość pozyskania materiału. W połowie lutego Zarząd wystąpił 
do gmin o stosowne wnioski. Po wpłynięciu wniosków Zarząd dokonał podziału. Dwie gminy nie 
otrzymały takiej ilości materiału, jaką wskazywały w swoich wnioskach (Gmina Lubicz i Gmina 
Czernikowo). Dodał, Ŝe w przypadku pozostałych gmin potrzeby zostały zaspokojone albo 
wskazano im taką wartość materiałów, którą Zarząd jest w stanie im przedłoŜyć, pomimo braku 
stosownego wniosku, precyzującego dokładną wartość materiału. 
 
Radny Michał Ramlau zwrócił się  z prośbą do Starosty Toruńskiego o podanie kwot, jakie były 
przydzielone dla poszczególnych gmin.  
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk odpowiedział, Ŝe nie przydzielano kwot, tylko m2. Dodał, Ŝe 
radnym zostanie przekazana informacja, gdy nastąpi podział. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił uwagę, Ŝe niedawno poruszano kwestię 
dotyczącą wpływu radnych na to przy jakich drogach będą układane chodniki. Następnie zapytał, 
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czy tego typu decyzje podejmowano, a jeśli zostały one podejmowane, to w jakim zakresie i z jaką 
gminą. Zwrócił się z zapytaniem, czy wiadomo, gdzie mają być wykładane chodniki z kostki 
i krawęŜników, które są przekazywane gminom. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe w większości wskazanych miejsc przez Wójta czy teŜ Zarząd 
jest to kontynuacja zadań. Dodał, Ŝe wszystkie wskazania ze strony gmin są zaakceptowane przez 
Zarząd i Dyrektora. Zaznaczył, iŜ w jednym przypadku gmina zwróciła się o wskazanie miejsca 
przez Zarząd wskazał miejsce, więc wskazano własną propozycję, w pozostałych przypadkach były 
to wskazania gmin, które Zarząd zaakceptował. Poinformował, Ŝe radni otrzymają wykaz 
z wyszczególnieniem miejscowości i metraŜu. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski poprosił o to, Ŝeby informacja  dotycząca budowy 
chodników przy drogach powiatowych zawierała wskazanie Starostwa lub gmin, rezerwy środków 
po przetargowych i informację komu przeznaczano materiały z oszczędności po przetargowych. 
Następnie Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski poprosił Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Toruniu, GraŜynę Wasilczuk o przedstawienie informacji dotyczącej oceny 
zasobów pomocy społecznej. 
 
Starosta Toruńskim, Mirosław Graczyk odpowiedział, Ŝe posiedzeniu Zarządu w dniu 18 kwietnia 
2012 roku nie przyjęto dokumentu, jakim jest ocena zasobów pomocy społecznej, zatem będzie to 
przedmiotem najbliŜszej Sesji Rady Powiatu Toruńskiego. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski poprosił o umieszczanie w kolejnych informacjach 
o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu zapisu – nie przyjęte przez 
Zarząd do dalszej dyskusji. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 6. 
Radna Mirosława Kłosińska powiedziała, Ŝe w budŜecie na 2012 rok jest zarezerwowana kwota 
3 000 zł dla spółek wodnych. Następnie zwróciła  się z zapytaniem do Starosty Toruńskiego, czy 
spółki wodne mogą ubiegać się o dotację na swoją działalność, a jeŜeli tak, to w jaki sposób mogą 
ją uzyskać. 
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe pojawił się problem związany z tym, w jaki 
sposób rozdysponować kwotę zarezerwowaną dla spółek wodnych. Wystąpiły wątpliwości 
dotyczące przekazania tych środków finansowych spółkom wodnym. Obecnie analizowana jest 
kwestia tego, w jaki sposób przekazać te środki. Jeśli okaŜe się to moŜliwe wówczas będą ustalane 
zasady. JeŜeli nie będzie to moŜliwe zostaną one zabezpieczone i rozwaŜy się inną moŜliwość ich 
przekazywania.  
 
Radny Tadeusz Smarz wystąpił z wnioskiem  w sprawie pilnej potrzeby naprawy – utwardzenia 
pobocza drogi powiatowej Rzęczkowo – Skłudzewo. Uzasadnienie: pobocze jest nieutwardzone 
z wybojami, sama jezdnia jest bardzo wąska i przy wymijaniu pojazdów grozi to 
niebezpieczeństwem dla uŜytkowników drogi.  
 
Starosta Toruński powiedział, Ŝe zdaje sobie sprawę z tego, iŜ kaŜdy z radnych mógłby złoŜyć 
mnóstwo wniosków dotyczących dróg i poboczy. Następnie poprosił o bezpośrednie przekazywanie 
takich wniosków do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu – Henryka Dygasiewicza, 
nie czekając na Sesję Rady Powiatu Toruńskiego. Nadmienił, iŜ otrzymuje sygnały od Wójtów 
dotyczące potrzeb związanych z drogami. Dodał, Ŝe potrzeby te będą realizowane sukcesywnie. 
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Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie znajduje 
się inwestycja dotycząca kanalizacji deszczowej (zrzutu wody) i budowy Orlika w Gminie 
Łysomice. 
 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski powiedział, iŜ postępowanie administracyjne jest w toku  
i nie powinien odpowiadać. JednakŜe wyjaśnił, Ŝe istnieje spór między gminą i Powiatem 
Toruńskim dotyczący moŜliwości droŜności strugi, co nie spowoduje zalewania pól i posesji. 
Zaznaczył, Ŝe zdania w tej sprawie są podzielone. Powiedział, Ŝe według pracowników Starostwa 
pewne dokumenty są nieaktualne i pomimo pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poproszono o uzupełnienie operatów. 
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe Powiat Toruński nie chce doprowadzić do 
sytuacji, w której wszystkie dokumenty będą zgadzały się, a po jakimś czasie przez większe opady 
deszczu nastąpi szukanie winnego za tą sytuację. Zatem przed Gminą Łysomice jest ogromny 
problem, gdyŜ nie ma gdzie „puścić” tej wody. 
 
Radny Tadeusz Smarz zwrócił uwagę, Ŝe na etapie projektowania kompleksu japońskiego doszło do 
alarmującej rzeczy w stosunku do Gminy Zławieś Wielka, gdyŜ utwardzono powierzchnie 6 ha, co 
skutkuje zalewaniem terenu w sytuacji ulewy. Dodał, Ŝe nie wie, czy na tamtym terenie są 
wykonane zbiorniki retencyjne. 
 
Starosta Toruński powiedział, Ŝe w strefie, o której mowa znajdują się zbiorniki. 
 
Radny Tadeusz Smarz  zwrócił się z prośbą o nieutrudnianie przejęcia deszczówki z boiska. Dodał, 
iŜ rzeczywiście moŜna postawić jakieś warunki, by nie utrudniano budowy Orlika.  
 
Radna Barbara Kisielewska wystąpiła z wnioskiem w sprawie opracowania regulaminu, w którym 
m. in. zostanie uszczegółowione kto i jakie musi spełniać kryteria aby otrzymać dofinansowanie 
z wydatków bieŜących Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji. 
 
Starosta Toruński powiedział, Ŝe chciałby sprostować dysponowanie przez Zarząd, czy teŜ Starostę  
wielkimi środkami na rozdysponowanie środków poza konkursem. Dodał, Ŝe na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu jest przeznaczona kwota 69 900 zł z wydatków bieŜących, zaś na zadania 
w zakresie kultury i sztuki 54 000 zł, czyli łącznie jest to kwota przekraczająca 100 000 zł. 
Następnie podkreślił on, Ŝe ponad połowa kwoty ze sportu jest przeznaczona na finansowanie 
działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zgodnie z ustaleniami. 
 
Radna Barbara Kisielewska powiedziała, Ŝe w ubiegłej kadencji wnioskowano, Ŝeby nie 
obejmować Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego dotacjami z organizacji pozarządowych. 
 
Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller zwrócił uwagę, Ŝe trudne jest ustalenie, kto moŜe ubiegać 
się o tą dotację. 
 
Ad. 7. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przypomniał, Ŝe w najbliŜszym czasie mija termin składania 
oświadczeń majątkowych przez radnych. 
 
Ad. 8. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XVII Sesję w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 1450. 
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Na tym protokół zakończono. 
 

  

Protokołowała 


