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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2022 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 27 stycznia 2022 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12:00 

otworzył XXXIII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego. Przywitał Radnych, Zarząd ze Starostą 

Markiem Olszewskim na czele, Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danutę Jabłońską – Drążelę, 

Sekretarz Powiatu Toruńskiego Wiolettę Schreiber, Radcę Prawnego Marię Misiak  

oraz Naczelnika Wydziału Edukacji I Spraw Społecznych Andrzeja Pabiana.   

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 21  

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. Wobec braku uwag przesłany porządek obrad XXXIII Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie: 

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie częściowe z realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami  

dla powiatu toruńskiego na lata 2019-2022.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2022.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych  

do realizacji w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa 

własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 

o pow. 0,1380 ha. 

11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

13. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady.  

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został przesłany drogą 

mailową wraz z materiałami na XXXIII Sesję. Zgłosił dwie uwagi do protokołu tj. poprawić 

należy datę w nagłówku protokołu oraz informację o przerwie w obradach XXXII Sesji Rady 

Powiatu  Toruńskiego. 

Wobec innych braku uwag, protokół XXXII Sesji Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty 

przez Radnych. 
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Raport z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 5. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Andrzej Pabian przedstawił 

sprawozdanie częściowe z realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami  

dla powiatu toruńskiego na lata 2019-2022.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący Rady podziękował, za przedstawione informacje.  

Wobec braku dalszej dyskusji, przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.   

Ad 6. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022.  

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Toruńskiego na rok 2022.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził 

głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/215/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2022, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 

2022-2028. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Radny Andrzej Siemianowski zwrócił się z pytaniem czy jest możliwość określenia  

w jaki sposób inflacja wpływa na koszt inwestycji Powiatu w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej, czy w jakiś sposób rosnąca inflacja jest uwzględniona w planach finansowych.   

Skarbnik Powiatu powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa zmienia się ze względu  

na zmianę harmonogramu realizacji zadań. Umowy które zostały zaprezentowane zostały  

już podpisane, są w trakcie realizacji.  

Radny Tomasz Wierzbicki powiedział, że inflacja to nie tylko wzrost kosztów ale i dodatkowy 

wpływ do budżetu Powiatu dodał, że  inflacja będzie rekompensować wydatki i koszty.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że nie będzie pouczał Radnego Wierzbickiego, 

ponieważ „ma się to nijak do tego o czym rozmawiamy”. Tworząc budżet oraz wieloletnią 

prognozę finansową należy uwzględnić taką sytuację jaka obecnie panuje na rynku, ale skoro 
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Skarbnik powiatu uważa, że tylko losowe sytuacje mogą wprowadzić zakłócenia to trzyma  

za słowo oraz będzie to bacznie obserwował.  

Radny Tomasz Wierzbicki podziękował za pouczenie zapewnił, że wzrost inflacji wpłynie 

również na zwiększenie przychodów do budżetu.  

Radny Mirosław Graczyk powiedział, że przysłuchuje się rozmowie i jest zdumiony ponieważ 

wygląda na to, że powinniśmy się cieszyć z inflacji ponieważ będziemy mieli większe dochody.  

Radny Tomasz Wierzbicki powiedział, że w żaden sposób nie wychwala wzrostu inflacji,  

ale jest świadomy, że ten wzrost będzie rekompensował  w pewnym stopniu wydatki 

budżetowe.  

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski poprosił o zakończenie dyskusji powiedział,  

że Skarbnik zapewniła, iż zaplanowane inwestycje są zabezpieczone umowami, a te przyszłe, 

które Zarząd planuje, efekt inflacji uwzględnia się w kosztorysach.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/216/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2022-2028, 

została podjęta 22 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 8. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2022 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/217/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2022 w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 9. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 27 stycznia 2022 r. Komisja Statutowo-

Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie. 

Przewodniczący Rady otworzy dyskusję. Wobec braku dyskusji zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/218/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, została podjęta 

jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 10. Starosta Toruński Marek Olszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonych 

geodezyjnie nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 o pow. 0,1380 ha. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 24 stycznia 2022 r. Komisja Infrastruktury 

Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności 

nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 o pow. 0,1380 ha. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Radny Mirosław Graczyk nie oceniając pomysłu i intencji w zakresie utworzenia „Centrum” 

zapytał czy Zarząd posiada plany obiektu i symulacyjne koszty uruchomienia obiektu (zakup, 

remont, wyposażenie), w jakiej skali powiat będzie inwestował, a w jakiej partnerzy. Zapytał 

również o finansowanie kosztów bieżącego utrzymania, czy były prowadzone jakiekolwiek 

rozmowy z partnerami w tej kwestii oraz jaka była wartość operatu szacunkowego zakupu  

tej nieruchomości.  

Starosta Toruński Marek Olszewski odpowiedział, że operat szacunkowy był robiony, jednak 

ze względu na to że Zarząd jest przed podpisaniem aktu notarialnego powie jedynie, ż wycena 

była wyższa niż cena wynegocjowana. Negocjacje trwały bardzo długo. Pozostałe kosztorysy 

będą tworzone po podjęciu uchwały, wcześniej byłoby to mało uzasadnione.  

Radny Tomasz Zakrzewski powiedział, że nie neguje takiej inicjatywy ma jednak pytania. 

Zapytał o przybliżony całościowy koszt „Centrum”, od kogo zostanie zakupiona  

ta nieruchomość, skąd pochodzą środki zewnętrzne w wysokości 2 mln zł przeznaczone  

na ten cel.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że nieruchomość od zawsze była w rękach 

prywatnych, środki pochodzą z „polskiego ładu”, są one na koncie Powiatu już od roku.  

Co do całego kosztu ten inwestycji, zależne jest w jaki sposób partnerzy zadeklarują swoją 

partycypację. Ze stron Marszałka Województwa padła deklaracja przeznaczenia pewnych 

środków finansowych. W przypadku gdy już będzie pełny program muzealny, naukowy  

i dydaktyczny Zarząd będzie się ubiegał o środki finansowe do ministerstwa Kultury.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że rozumie, że list intencyjny jest podpisany,  

ale należy pamiętać o odrestaurowaniu budynku, przygotowaniu do funkcjonowania.  

Czy partnerzy w liście intencyjnym zadeklarowali pomoc oraz czy przygotowana  

jest symulacja dot. bieżącego utrzymania.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że partnerzy są świadomi tego do jakiego 

zadania przystępują. Koszty bieżącego utrzymania oscylować będą w granicy kosztów 

bieżącego utrzymania gminnej Biblioteki.  
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Radny Andrzej Siemianowski zapytał czy zostały ustalone kwestie dotyczące podziału kosztów 

inwestycji oraz późniejszego bieżącego utrzymania. 

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że partnerzy „zdają sobie sprawę,  

że nie jest to tylko wsparcie moralne”.   

Radny Tomasz Zakrzewski powiedział, że prawdopodobnie były prowadzone rozmowy  

z partnerami o całościowym koszcie tego przedsięwzięcia. Nie neguje tej inicjatywy, jednak 

zastanawia się na sensem, ponieważ mieszkańcy powiatu czekają na wizyty u specjalistów, 

DPS-y wymagają modernizacji, ścieżki pieszo-rowerowe są w trakcie budowy.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że bez projektu technicznego i kosztorysu  

nie jest w stanie powiedzieć jaki będzie koszt. Domniemuje, że łącznie może to kosztować ok. 

4 mln. Podkreślił, że Powiat ma bardzo ściśle określone zadania, z których się wywiązuje. 

Podkreślił, że Szpital w Chełmży jest jednym z nielicznych szpitali w Polsce, który praktycznie 

nie ma zadłużenia.  Zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie utworzy się tej instytucji to nic się 

nie stanie, „umrze po prostu pewna inicjatywa, która uzyskała przychylność różnych 

instytucji”.  

Przewodniczący Rady powiedział, że te 2 mln zł. to środki „znaczone” i nie można  

ich przeznaczyć na inne cele.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXXIII/219/2021 w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonych 

geodezyjnie nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 o pow. 0,1380 ha, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad 11. Przewodniczący poinformował, że informacja Starosty o pracy Zarządu między 

posiedzeniami wraz z materiałami na sesję została przesłana drogą elektroniczną, następnie 

otworzył dyskusję. 

Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Radny Mirosław Graczyk nawiązując do ostatniego głosowania w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie 

nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 o pow. 0,1380 ha, patrząc na wyniki głosowania oczywistym 

jest iż radni opozycyjni są za tą inicjatywą, mają jednak szereg pytań na które chcą znać 

odpowiedź. Następnie nawiązał do posiedzenia Zarządu z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

umorzenia należności, jakiego charakteru i  jakiej wartości było umorzenie.  

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela powiedziała, że umorzenie dotyczyło kwoty 

22 700,00 zł. od osoby fizycznej.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad 12. Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski powiedział,  że wczoraj przesłane 

zostało Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. Następnie otworzył dyskusję.  
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Radny Andrzej Siemianowski poprosił o uzupełnienie wypowiedzi Skarbnik dot. umorzenia, 

czego konkretnie dotyczy.  

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela powiedziała, że umorzenie dotyczy usunięcia 

pojazdu z dróg powiatowych. Kwota ta została ustalona na podstawie starych stawek.  

Radny Andrzej Siemianowski zwrócił się z pytaniem o posiedzenie Zarządu z dnia 25 sierpnia 

2021 r. Powiedział, że Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu zewnętrznego  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu, na podstawie przeprowadzonej wcześniej kontroli 

wewnętrznej. Poprosił o informację dot. przeprowadzonego audytu zewnętrznego.  

Starosta Toruński powiedział, że pojawiły się wątpliwości co do prowadzenia księgowości  

w Powiatowym Zarządzie Dróg. Zarząd zasugerował Dyrektorowi PZD zlecenie audytu 

zewnętrznego. Po przeprowadzeniu kontroli przez firmę zewnętrzną, przedstawiony został 

Raport na wczorajszym posiedzeniu Zarządu. Z Raportu wynika, że w latach 2018 - 2021  

nie doszło do nieprawidłowości, które wymagałby zawiadomienie organów ścigania, 

stwierdzono jednak poważne uchybienia naruszające dyscyplinę finansów publicznych w tym 

nie przeprowadzanie inwentaryzacji, błędy w księgach, nie zamknięcie ksiąg na koniec roku. 

Są to formalne uchybienia, które są poważnie traktowane podczas kontroli finansowych.  

Na podstawie raportu Dyrektor PZD wdrażać będzie procedury naprawcze, jest również nowa 

główna księgowa.  

Radny Andrzej Siemianowski zawnioskował o wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej 

kontroli, zapytał również o podjęte decyzje w związku z zaistniałą sytuacją. 

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że kontrola nie sięgała lat wcześniejszych 

dodał, że Dyrektor Dygasiewicz odszedł na emeryturę na początku tej kadencji, Dyrektor 

Gilweski nie żyje. Dopiero obecny Dyrektor Orłowski oraz nowa księgowa odkryli 

nieprawidłowości. Nieprawidłowości nie są z ostatnich miesięcy, tylko sięgają dalszych lat, 

wynikają z praktyk które trwały dużo wcześniej. Nie zostało to zauważone wcześniej ponieważ 

księgowość PZD prowadzona jest odrębnie. Decyzje w związku z tą sytuacją podejmie 

Dyrektor PZD.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że obecny Zarząd może przeprowadzać 

wcześniejsze kontrole. Dodał, że „nie może być tak, że za wszystko będziecie winić Tuska”. 

Radny Tomasz Zakrzewski powrócił do wątku głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie przez Powiat Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonych 

geodezyjnie nr 110/3 o pow. 0,0581 ha i 110/4 o pow. 0,1380 ha. Podkreślił, iż nie neguje  

on tej inicjatywy tym bardziej, że środki otrzymaliśmy na ten cel. Powiedział, że potrzeby 

mieszkańców są różne.  

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że budżet przeznaczony na inwestycje 

warty 52 mln. zł., absolutnie rekordowy, świadczy o tym, że również inne potrzeby 

mieszkańców są widziane.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że nie sposób nie skomentować wypowiedzi 

Radnych opozycyjnych m.in. byłego Starosty, byłego Wicestarosty oraz byłego 

Przewodniczącego Rady Powiatu. Powiedział, że poniekąd rozumie wyrażane przez nich 
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„obawy związane z adaptacją spichlerza, najwyraźniej przykładacie do skali  

tego przedsięwzięcia własną miarę swoich osiągnięć z kilkunastu lat, gdy zarządzaliście  

tym powiatem. Gdybym zadał Wam pytanie ile nowych obiektów przez te kilkanaście lat 

powstało w tym powiecie zakładam, że bylibyście w stanie wymienić dwa: niewielką aulę  

w Zespole Szkół CKU w Gronowie i rozbudowę Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej”. 

Przypomniał, iż w ZS im. UE budując 4 sale lekcyjne do 3 zostały zamurowane okna. Poprosił 

o spojrzenie na te inwestycje  z perspektywy skuteczności obecnego Zarządu. Minęły trzy lata 

obecnej kadencji, postawała nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobrzejewicach, 

powstał nowy budynek Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Browinie, budowana  

jest największa hala sportowa w  powiecie w CKU w Gronowie, nowa hala na maszyny również 

w Gronowie, powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku o powierzchni ponad 

1000m2. Nawiązując do wypowiedzi Radnego Siemianowskiego dot. kontroli w PZD 

powiedział, że nie chodzi o to by szukać winnego, nie to było celem zlecenia kontroli. 

Nadmienił, że Starosta nie dopowiedział, iż niektóre wnioski zostały już wdrożone  

np. zwiększenie etatyzacji w księgowości PZD. Więcej informacji na ten temat pojawi się  

na kolejnej Sesji Rady Powiatu.     

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego podziękował Marii Misiak oraz Marzennie 

Napiórkowskiej za dotychczasową pracę na rzecz Powiatu Toruńskiego.  

 

Ad 13. Przewodniczący Rady zamknął XXXIII Sesję RPT o godzinie 13:40. 

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 


