PROTOKÓŁ Nr XXII/2021
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 28 stycznia 2021 r.
za pomocą wideokonferencji
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00
otworzył XXII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego. Przywitał Radnych, Zarząd ze Starostą M.
Olszewskim na czele, Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danutę Jabłońską – Drążele, Sekretarza
Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radczynie Prawne Marzennę Napiórkowską i
Marię Misiak oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Adama Orłowskiego oraz
osoby oglądające Sesję za pomocą transmisji internetowej.
Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 18
Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 3. Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przesłany drogą mailową
i spytał, czy są do niego uwagi.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie XXII Sesji Rady Powiatu.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Powiatu.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy
Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2020 r.
6. Ocena przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do zimowego utrzymania
dróg.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Toruńskiego na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa
własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 139/1 o pow. 0,9076 ha i 139/2 o
pow. 0,5100 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Toruńskiego na 2021 rok.
13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok
2020.
14. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
16. Zamknięcie XXII Sesji Rady.
Wobec braku uwag przedstawił porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.
Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został przesłany drogą
mailową wraz z materiałami na XXII Sesję. Wobec braku uwag, protokół XXI Sesji Rady
Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych.
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Ad 5. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił sprawozdanie z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2020 r.
Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Paweł Polikowski otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Siemianowski podziękował za przedstawioną informację, następnie zapytał czy
Komisja ta przedstawiła jakieś rekomendacje lub wnioski.
Sekretarz powiedział, że Komisja w 2020 roku nie przedstawiła żadnych wniosków ani
rekomendacji, zajmowała się gównie problemem związanym z koronawirusem. Były jednak
inne formy wystąpień do różnych organów w zakresie bezpieczeństwa. Podkreślił, że nie ma
protokołów z tych posiedzeń przy sobie, zadeklarował, iż informacje zostaną przesłane.
Radny Andrzej Siemianowski powiedział, iż z zainteresowaniem będzie oczekiwał na te
informacje.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 6. Przewodniczący Rady powiedział, że funkcje Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg od
niedawna objął Adam Orłowski, poprosił o przedstawienie się.
Adam Orłowski powiedział, iż stanowisko Dyrektora PZD w Toruniu pełni od początku
listopada 2020 r. Następnie przedstawił swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
Przewodniczący podziękował życząc sukcesów na objętym stanowisku.
Adam Orłowski omówił zimowe utrzymanie dróg w powiecie toruńskim.
Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Siemianowski poprosił o to by na stronie internetowej Powiatu oraz PZD
umieścić informację z numerami telefonów pod które będą mogli dzwonić mieszkańcy w
sprawie zimowego utrzymania dróg.
Dyrektor Adam Orłowski powiedział, że numery zostaną ujawnione jeszcze bardziej
transparentnie. Dodał, iż na chwilę obecną strona internetowa PZD jest w trakcie tworzenia,
tam oczywiście ten numer również zostanie umieszczony.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 stycznia 2021 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Toruńskiego na rok 2021.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że materiał dotyczący zmian do budżetu na 2021 rok
nie do końca oddaje szczegóły wprowadzonych zmian. Poprosił by przygotować szczegółowy
zakres zadań jakie będą realizowane w szkołach powiatowych w obszarze zaleceń straży
pożarnej (na kwotę 600tys. zł.). Następnie poprosił o szerszą informacje dot. modernizacji
budynku DPS w Pigży oraz modernizację łazienek w Szkole CKU w Gronowie.
Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że rzeczywiście informacja nie jest dość
szczegółowa a to dlatego, że każda z tych inwestycji wymaga indywidualnego omówienia
ponieważ jest ich bardzo dużo. Nawiązując do pytania Radnego Siemianowskiego powiedział,
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że remont w CKU w Gronowie dotyczy łazienek w Internacie. Następnie dodał, iż zobowiązuje
się by w porządku kolejnej Sesji dołączyć punkt dotyczący kluczowych inwestycji w roku 2021,
także tych sięgających roku 2022.
Członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek powiedział, że na poprzedniej Sesji już odpowiadał na
pytania dot. zaleceń straży pożarnej w szkołach powiatowych. Zalecenia ta sięgają protokołów
sprzed 9 lat. Powiedział, iż zalecenia te dotyczą systemów przeciwpożarowych.
Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że informacje są zdawkowe, ale cieszy się że zostaną
one uszczegółowione.
Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że nie wie dlaczego Radny Siemianowski
drąży temat zaleceń przeciwpożarowych. Znaczna cześć tych zaleceń to zalecenia na które
Rady Siemianowski będąc Wicestarostą odpisywał, iż „zaraz będą zrealizowane”, zatem
powinien on o tym pamiętać.
Radny Jacek Kałamarski zapytał o wydatki z działu 70005 gospodarka mieszkaniowa, które
Powiat przejął w Chełmży na ul. Wyszyńskiego.
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela powiedziała, że na nieruchomości, którą przejął
Powiat znajduje się pawilon, prowadzona jest tam działalność gospodarcza tj. „Żabka”.
Nieruchomość ta przejęta została po zlikwidowanej z mocy praca spółdzielni, która przeszła na
Skarb Państwa.
Następnie Sekretarz Powiatu powiedział, że dopóki Starostwo nie dokona inwentaryzacji tego
budynku nie można nic z nim zrobić. Dodał, że Starostwo również musi przygotować i
zabezpieczyć archiwum wcześniej znajdującej się tam spółdzielni.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/137/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 została podjęta
jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 8. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata
2021-2026.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 stycznia 2021 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego
na lata 2020-2026 została podjęta większością głosów (18 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”
oraz 1 osobie obecnej niegłosującej). W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w posiedzeniu od 13.10 do 13.25.
3

Ad 9. Wicestarosta Toruński Michał Ramlau omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie
Powiatu Toruńskiego.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 21 stycznia
2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i
specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego została podjęta jednogłośnie (17 głosami „za”,
2 osoby obecne niegłosujące). W głosowaniu brało udział 19 radnych.
Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 10. Wicestarosta Toruński Michał Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonych
geodezyjnie nr 139/1 o pow. 0,9076 ha i 139/2 o pow. 0,5100 ha, stanowiących własność
Skarbu Państwa. Powiedział, że działki sąsiadują ze sobą, obie są zabudowane. Dodał, że
dotychczasowa umowa na wynajem budynku w którym funkcjonuje od 12 lat Starostwo
Powiatowe została zawarta 30 czerwca 2018 roku, podpisał ją ówczesny Starosta Mirosław
Graczyk oraz Członek Zarządu Mirosław Nawrotek, na 10 lat, bez możliwości jej
wypowiedzenia. W związku z tym wynajmem ponosimy spore koszty, 1 400 000 zł rocznie
(waloryzowane o wskaźnik inflacji). Zdaniem Zarządu byłoby racjonalniej nie przedłużać
umowy wynajmu tego budynku, tylko podjąć decyzję, wspólnie z Radnymi co do dalszych
losów siedziby Starostwa. Mogłoby się to odbyć poprzez kupno nowego obiektu bądź też
wybudowanie nowej siedziby. Podkreślił, że wyrażając zgodę na nabycie tej nieruchomości nie
przesądza się faktu, że do tej budowy dojdzie. Zarząd jednak chciałby zabezpieczyć grunt pod
ewentualną budowę siedziby. Zarząd dokonał szczegółowej analizy rynku nieruchomości na
terenie Miasta Torunia, nie ma lepszej lokalizacji niż przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Dodał,
iż analiza była dokonywana w ramach zasobów Skarbu Państwa, ponieważ istnieje wtedy
możliwość uzyskania bonifikaty na zakup takiej nieruchomości. W przypadku omawianej
nieruchomości, została ona wyceniona na ponad 3 mln. zł. + VAT, z tym że Skarbnik Powiatu
pracuje nad tym by udowodnić, że VAT w tym przypadku Powiatu nie obowiązuje.
Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Starostwo otrzymało 90% bonifikatę.
Zakup nie przesądza budowy nowej siedziby w tej lokalizacji, ale będzie to argument w
rozmowach nad tym budynkiem, czy ewentualnie można by tę nieruchomość spieniężyć i
przeznaczyć środki na zakup nowej nieruchomości, nowego budynku czy tego w którym
obecnie się znajduje Starostwo. Zachęcił do dyskusji w tym temacie by dodatkowych kosztów
związanych z wynajmem nie ponosić i zamienić je na spłatę kredytu, który to niechybnie
musiałby zostać zaciągnięty na zakup lub budowę nowej siedziby.
Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowana projekt
uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Mirosław Graczyk powiedział, że zapoznając się z tym materiałem zastanawiał się nad
nim, analizował go, dodał że zagłosuje „za” podjęciem tej uchwały, jednak przedstawione
argumenty wymagają pewnego sprostowania. W uzasadnieniu pojawił się koszt najmu, dodał,
4

że takie koszty należy zbilansować z przychodami z najmu naszego budynku na ul. Szosa
Chełmińska, nie pokazując tego jest to pewnego rodzaju nieuczciwością. Poddaje pod
wątpliwość ponieważ był przekonany, że nabycie tej nieruchomości ma być pod budowę
nowego obiektu Starostwa, teraz w uzasadnieniu Wicestarosta mówi, iż nie jest to przesądzone,
i ewentualne spieniężenie tej nieruchomości i szukanie innego rozwiązania. Zapytał czy przy
akcie notarialnym będzie zakaz sprzedaży, przy zakupach tego typu, z tak dużą bonifikatą
często pojawiają się takie zapisy.
Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że rzeczywiście Powiat otrzymuje 400 tys.
zł za wynajem budynku przy ul. Szosa Chełmińska, nie zmienia to jednak faktu, że koszty
wynajmu budynku w którym mieści się Starostwo są dużo wyższe. Posiadając swój budynek
Powiat dalej uzyskiwałby przychody z tytułu najmu budynku przy ul. Szosa Chełmińska.
Podkreślił, iż zamysł zakupu omawianej nieruchomości jest taki by rozważyć budowę nowej
siedziby Starostwa w tej lokalizacji. Była jeszcze możliwość przejęcia jej w trwały zarząd,
wtedy pojawiłby się zapis, że w przeciągu jakiegoś czasu zostałaby tam wybudowana siedziba
Starostwa, w przeciwnym razie nieruchomość wróciłaby do zasobów Skarbu Państwa. Jedyne
zobowiązania jakie będą w akcie notarialnym będą dotyczyły Miasta Torunia, po rozbiórce
istniejących budynków będzie musiała zostać wydzielona niewielka działka na poszerzenie
pasa drogowego i przenieść tę małą działkę na własność Miasta Torunia.
Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że jeżeli chcemy bilansować koszty jakie
ponosimy na wynajem budynku powinniśmy również dodać koszty wynajmu pomieszczeń dla
PZD oraz PUP dla Powiatu Toruńskiego. Najważniejszym powodem dla którego powinno
podjąć się decyzję o budowie nowej siedziby Starostwa nie powinien być bilans przychodów
za najem, ponieważ one będą dalej istniały. Chodzi o to by nie ponosić kosztów.
Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, iż Rada w tym punkcie porządku obrad ma
podjąć decyzje o zakupie nieruchomości za 10% jej wartości bez dodatkowych warunków. Jest
to transakcja jak najbardziej korzystna. Dalszą dyskusje można odłożyć na dalszy plan.
Powodem dla którego poszukiwana jest alternatywa innego budynku Starostwa jest, zdaniem
obecnego Zarządu, niekorzystna umowa najmu budynku przy ul. Towarowej, ponieważ nie
zawiera równości stron.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/140/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości
oznaczonych geodezyjnie nr 139/1 o pow. 0,9076 ha i 139/2 o pow. 0,5100 ha, stanowiących
własność Skarbu Państwa została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 20
radnych.
Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 11. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie uznania
petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że na posiedzeniu w dniu 19 stycznia
2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła petycję oraz przygotowała projekt
uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie została podjęta większością głosów (18
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 1 osoba obecna niegłosująca). W głosowaniu
brało udział 20 radnych.
Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 12. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2021 rok.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania Uchwała Nr XXII/141/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2021 rok
została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 20 radnych.
Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad 13. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski powiedział, że
Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok 2020 zostały
przesłane wraz z materiałami na Sesję, następnie otworzył dyskusję. Wobec braku pytań
Sprawozdania zostały przyjęte.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Ad 14. Informacja z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 18. Przewodniczący Rady Paweł Polikowski otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że są do odebrania PIT-y w Biurze Rady,
ponadto w lutym odbędzie się również aktualizacja oprogramowania na służbowych laptopach.
Następnie dodał, że kolejne sesje odbędą się 25 lutego oraz 25 marca.
Ad 19. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział w XXII
Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 14:10.
Protokołowała:
Agnieszka Szymborska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego
Paweł Polikowski
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