
PROTOKÓŁ Nr XXX/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 25 kwietnia 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XXX Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 15. radnych, 
wobec czego sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi bądź propozycje do przekazanego z materiałami 
porządku obrad. 
 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller wniósł w imieniu Zarządu o wprowadzenie dwóch projektów 
uchwał: zmieniającą uchwałę w sprawie załoŜenia Spółdzielni Socjalnej „Łubianka” oraz w sprawie 
przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia przebudowy dróg krajowych nr 10 i 15 oraz 
przyspieszenia realizacji tych inwestycji. 
 
Innych propozycji zmiany porządku obrad nie wniesiono. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie XXX Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w 2012 roku. 

3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – 
weterynaryjnego w Powiecie w 2012 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej 
pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ChełmŜy. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2012 
rok. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego. 
7. Zmiany do budŜetu na 2013 rok.  
8. PrzedłoŜenie sprawozdania finansowego.  
9. Zmiany do uchwały w sprawie załoŜenia Spółdzielni Socjalnej „Łubianka” oraz przyjęcie 

tekstu jednolitego.  
10. Stanowisko w sprawie poparcia przebudowy dróg krajowych nr 10 i 15 oraz przyspieszenia 

realizacji tych inwestycji.  
11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
14. Zamknięcie XXX Sesji Rady. 

 
Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
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d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXIX Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Do Sesji dołączyła radna Agnieszka Jankierska – Wojda zwiększając kworum z 15. do 16. 
obecnych radnych. 
 
Ad. 2. 
Komendant Miejski Policji w Toruniu Antoni Stramek przedstawił sprawozdanie o stanie 
bezpieczeństwa i porządku w 2012 roku. 
 
Do Sesji dołączyła radna Janina Brończyk zwiększając kworum z 16. do 17. obecnych radnych. 
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przedstawił pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku wspólnej dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego. 
Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, po czym zapytał czy zapadły juŜ decyzje odnośnie 
lokalizacji komisariatu policji na terenie powiatu toruńskiego. 
 
Komendant Stramek odpowiedział, Ŝe komisariat będzie się mieścił w Dobrzejewicach. Gmina 
przekazała działkę pod budowę. Obecnie trwają rozmowy w sprawie przygotowania budowy. Na 
chwilę obecną komisariat funkcjonuje w trzech róŜnych obiektach. WaŜna jest teŜ inicjatywa 
samorządów, która wspomoŜe starania Komendy o pozyskanie środków z Ministerstwa na budowę 
komisariatu. Komendant dodał, Ŝe na terenie kaŜdej z gmin będą działały punkty przyjęć 
mieszkańców. 
 
Odnosząc się do starań Komendy o nowe etaty Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe lepiej byłoby 
obsadzić wakaty juŜ istniejące, po czym zapytał kto decyduje o obsadzeniu miejsc pracy w policji. 
 
Komendant Stramek wyjaśnił, Ŝe ustawa budŜetowa określa ogólną liczbę etatów dla policji w 
liczbie 102 tys. Komenda Główna Policji określa limity naboru i dzieli to na województwa. 
Kandydaci przechodzą testy, w wyniku których muszą uzyskać określoną liczbę punktów. Na tej 
podstawie są dokonywane przyjęcia. Komenda pracuje nad zapełnieniem wolnych miejsc.  
 
Radny Eugeniusz Lewandowski poruszył kwestię ostatniego artykułu w gazecie Poza Toruń o 
sprzedawaniu papierosów bez akcyzy. 
 
Komendant Stramek powiedział, Ŝe treści artykułu nie zna, niemniej policjanci przeprowadzają 
liczne kontrole takich miejsc, jeśli tylko otrzymają o nich informacje.  
 
Radny Tadeusz Smarz zwracając się do Komendanta poprosił o przekonanie, Ŝe przepalona 
Ŝarówka przy tablicy rejestracyjnej w samochodzie jest zagroŜeniem bezpieczeństwa i w 
konsekwencji naleŜy zabrać dowód rejestracyjny. 
 
Komendant Stramek wyjaśnił, Ŝe policjant działa zgodnie z prawem i jeśli wykryje usterkę w 
samochodzie, np. przepaloną Ŝarówkę to musi działać tak jak stanowi prawo a więc zabrać dowód 
rejestracyjny pojazdu. Jeśli tego nie zrobi nie dopełni swoich obowiązków. 
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Przewodniczący Rady udzielił głosu w dyskusji Przewodniczącemu Rady Gminy ChełmŜa 
Januszowi Iwańskiemu, który złoŜył podziękowania za organizowaną w dniu 17.04. akcję w szkole 
nt. bezpieczeństwa oraz zapytał, czy zdaniem Komendanta przy drodze z ChełmŜy do Browiny 
powinny być ścieŜki pieszo – rowerowe. 
 
Komendant powiedział, Ŝe z podobnym zapytaniem zwrócił się do Komendy Starosta Toruński. 
SkrzyŜowania na drodze 91 są bardzo niebezpieczne a opracowania w sprawie ścieŜek pieszo - 
rowerowych znajdują się do wglądu w Starostwie. 
 
Pan Iwański poprosił jednak Komendanta o udzielenie krótkiej odpowiedzi czy są potrzebne te 
ścieŜki czy teŜ nie. 
 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller odpowiedział, Ŝe ścieŜki są potrzebne i powinny być 
wszędzie a nie tylko w ChełmŜy czy Browinie. 
 
W związku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/161/2013 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji o 
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 3. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu Dorota Stankiewicz przedstawiła informację o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie w 2012 roku. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, po czym stwierdził, iŜ w związku z sytuacją chorych 
zwierząt moŜna rozwaŜyć przygotowanie stanowiska w tej sprawie. Jego przygotowaniem mogłaby 
zająć się Przewodnicząca Komisji Rolnictwa wraz z Powiatowym Lekarzem Weterynarii. Poza tym 
wyraził zaskoczenie rozwiązaniami siłowymi między lekarzami weterynarii w sprawie szczepień 
zwierząt przeciwko wściekliźnie. 
 
Pani Stankiewicz wyjaśniła, iŜ takie informacje docierają, niemniej wyraziła nadzieję, Ŝe sytuacja ta 
się unormuje. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski powiedział, Ŝe „jest zszokowany” informacjami o likwidacji zakładów 
skupujących zwierzęta powypadkowe. Wyraził nadzieję, Ŝe powstaną nowe. Zapytał równieŜ, czy 
prowadzony jest rejestr szczepień zwierząt ich wymagających. 
 
Pani Stankiewicz wyjaśniła, Ŝe Powiatowy Lekarz Weterynarii juŜ nie nadzoruje tego. Szczepienia 
są wykonywane w gabinetach prywatnych. RównieŜ ceny za szczepienia mogą się róŜnić między 
gabinetami. Lekarze muszą tylko zgłaszać ilość zaszczepionych w miesiącu zwierząt. Pani 
Stankiewicz dodała, Ŝe pełny nadzór mógłby być prowadzony gdyby istniał obowiązek czipowania 
zwierząt. 
 
Radna Janina Brończyk zwróciła uwagę na problem bezdomnych zwierząt. 
 
Pani Stankiewicz wyjaśniła, Ŝe kaŜda gmina powinna mieć podjęte uchwały w sprawie 
postępowania z bezdomnymi zwierzętami. Wiele gmin w tym roku jeszcze takich uchwał nie 
przekazało. Potwierdziła, Ŝe jest to duŜy problem. 
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W związku z brakiem pytań Przewodniczący zamknął dyskusję. 
Przedstawiona informacja została przyjęta bez uwag. 
 
Ad. 4. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie poprawy jakości 
wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w ChełmŜy. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Cezary Strąkowski poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Mimo otwarcia dyskusji radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący podziękował za przedstawienie informacji, po czym odczytał projekt uchwały i 
zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/162/2013 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej 
pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ChełmŜy 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Jolanta Zielińska przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2012 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionego sprawozdania przyjmując je bez uwag. 
 
Ad. 6. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Jolanta Zielińska przedstawiła ocenę 
zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego. 
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionej informacji przyjmując ją bez uwag. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2013 rok została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 8. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła sprawozdanie finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego. Dodała, Ŝe zgodnie z ustawą sprawozdanie takie Zarząd Powiatu jest 
zobowiązany do przedłoŜenia Radzie Powiatu do końca maja kaŜdego roku za rok poprzedni. 
Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie przedstawionego sprawozdania. 
 
Ad. 9. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił proponowane zmiany do uchwały w sprawie 
załoŜenia Spółdzielni Socjalnej „Łubianka”. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/164/2013 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie załoŜenia Spółdzielni Socjalnej 
„Łubianka”  została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w 
sprawie poparcia przebudowy dróg krajowych nr 10 i 15 oraz przyspieszenia realizacji tych 
inwestycji. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Drapiewski przypomniał, Ŝe podobne stanowisko było 
przyjęte w sprawie zjazdu w Dźwierznie. Wówczas nikt nie potraktował go powaŜnie. Wyraził 
nadzieję, Ŝe tym razem będzie inaczej i przyniesie ono jakiś pozytywny skutek. 
 
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe nikt nie zarzuci radnym bierności w tej sprawie. 
Następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXX/165/2013 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia przebudowy 
dróg krajowych nr 10 i 15 oraz przyspieszenia realizacji tych inwestycji została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 11. 
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 11 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie przedstawionej Informacji. 
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Ad. 12. 
Radny Tadeusz Smarz złoŜył interpelację w sprawie przekazania informacji o podjętych działaniach 
w związku z podpisanym porozumieniem dot. przeprawy promowej na Wiśle między Czarnowem a 
Solcem Kujawskim. 
 
Przewodniczący Rady złoŜył interpelację w sprawie przeprowadzenia kontroli sanitarno – 
weterynaryjnej punktu skupu zwierząt w m. Jedwabno gm. Lubicz. 
 
Ad. 13. 
Przewodniczący Rady podziękował słuŜbom drogowym za sprawnie przeprowadzoną akcję 
zimowego utrzymania dróg w powiecie. 
Przypomniał równieŜ radnym o zbliŜającym się terminie złoŜenia oświadczeń majątkowych – do 
30.04. 
 
Radna Mirosława Kłosińska zwróciła się z prośbą o przyspieszenie remontów cząstkowych dróg po 
zimie. 
 
Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXX Sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 1445. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 
 


