
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 7 listopada 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XXXVI Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 20. 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. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe uwag do porządku obrad nie wnosi, ale prosiłby o 
umoŜliwienie wcześniejszego zadania pytania do obecnego Zastępcy Komendanta PSP. 
 
Przewodniczący zasugerował, aby zadanie pytania nastąpiło bezpośrednio przed planowaną 
przerwą w Sesji po punkcie 7 porządku obrad. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

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

2. Analiza informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz 
aktywizacji osób bezrobotnych w II i III kwartale 2013 r. 

3. Ocena przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg do zimowego utrzymania dróg. 
4. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z 

wynikami sprawdzianu i egzaminu. 
5. Zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
6. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
7. Zmiany od uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

8. Zmiany do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 
2012-2020. 

9. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014. 

10. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 
11. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa 

Powiatowego w Toruniu. 
12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
15. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady. 



2 
 
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Waldemar Bartkowiak 
przedstawił informację nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji 
osób bezrobotnych w II i III kwartale 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, po czym powiedział, Ŝe tabele prezentujące poziom 
bezrobocia w kaŜdej gminie lepiej byłoby pokazać procentowo, bo kaŜda gmina ma inną liczbę 
mieszkańców. Poza tym wskazano równieŜ, Ŝe najwyŜszy poziom bezrobocia jest wśród młodych 
ludzi od 24 do 30 lat. Zapytał, jakie są programy realizowane dla nich. 
 
Dyrektor Bartkowiak odpowiedział, Ŝe nie moŜe zaprezentować innych danych statystycznych, 
poniewaŜ nie posiada ich GUS. Kiedyś próbowano wyliczyć stopę bezrobocia w stosunku do ilości 
mieszkańców, ale byłaby to mylna informacja. Ponadto tylko GUS jest uprawniony do 
publikowania stopy bezrobocia.  
Następnie Dyrektor powiedział, Ŝe dla młodych ludzi w wieku 24-30 lat realizowanych jest duŜo 
programów. Są to nie tylko osoby młode, ale równieŜ z wykształceniem ogólnokształcącym a nawet 
podstawowym i gimnazjalnym. Prowadzone jest dla nich poradnictwo zawodowe, szkolenia. Dla 
przykładu Dyrektor podał program „Mam zawód – mam pracę” w ramach którego najpierw PUP 
„daje” młodemu człowiekowi zawód a później pomaga mu znaleźć pracę. 
 
Przewodniczący zapytał równieŜ, czy moŜna uzyskać informację ile w kaŜdej gminie jest staŜy, 
prac interwencyjnych. 
 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe Urząd nie prowadzi takiej statystyki. System informatyczny tego nie 
prezentuje. Takie dane moŜna oczywiście policzyć „na piechotę”, ale wymaga to duŜego 
zaangaŜowania pracowników i czasu. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski złoŜył Dyrektorowi podziękowanie za zaangaŜowanie pracowników i 
całego Urzędu w pozyskiwanie środków zewnętrznych na łagodzenie skutków bezrobocia. 
 
Dyrektor Bartkowiak odnosząc się do środków Funduszu Pracy na 2014 rok powiedział, Ŝe będzie 
ich o 58 zł. mniej na jednego bezrobotnego. Nie wiadomo jeszcze jak będzie ze środkami z Unii 
Europejskiej. Na pewno Urząd będzie rozwaŜał pozyskanie środków z innych źródeł.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
Radni przyjęli przedstawioną informację bez uwag. 
 
Ad. 3. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Henryk Dygasiewicz przedstawił informację o 
przygotowaniu Powiatowego Zarządu Dróg na zimowego utrzymania dróg. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionej informacji przyjmując ją bez uwag. 
 
Ad. 4. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił informację o realizacji zadań oświatowych za rok 
szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminów. 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz zauwaŜył, Ŝe w prezentowanej informacji w niektórych klasach w danym 
zawodzie uczy się tylko jeden uczeń. Zapytał, czy to oznacza, Ŝe na jednego ucznia przypada jeden 
nauczyciel. 
 
Wicestarosta Toruński wyjaśnił, Ŝe w tym przypadku chodzi o klasy wielozawodowe. Zajęcia 
ogólne odbywają się razem a na zajęcia praktyczne uczniowie są juŜ podzieleni na grupy i mają 
osobne zajęcia. 
 
Przewodniczący dodał, Ŝe część zajęć praktycznych odbywa się w zakładach pracy i np. tutaj 
podręczniki nie są potrzebne. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
Radni przyjęli przedstawioną informację bez uwag. 
 
Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła propozycje zmian do budŜetu Powiatu na 
2013 rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
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 XXXVI/191/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do planu PFRON 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 XXXVI/192/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyj ętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do uchwały w 
sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia 
terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz 
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 
 
Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/193/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty 
lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy 
zastępczej została przyjęta jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przed przerwą radny Tadeusz Smarz zwrócił się do Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w 
Toruniu Sławomira Kamińskiego z następującym pytaniem: 
„Dlaczego p. Komendant PSP w Toruniu lub jego podwładny zabronił wyjazdu do akcji gaśniczej 
(palącego się kombajnu zboŜowego w Toporzysku gm. Zławieś Wielka) miejscowej jednostce OSP 
– będącej jednocześnie w KSRG. Zdarzenie miało miejsce 4-5 dni temu”. 
Z prośbą o wyjaśnienie całego zdarzenia zwrócił się do radnego sam poszkodowany. 
Radny Tadeusz Smarz dodał równieŜ, Ŝe „miejscowa jednostka OSP znajdująca się w odległości 
około 300 metrów od zdarzenia miała zakaz wyjechania do tego zdarzenia. Do płonącego kombajnu 
KM PSP w Toruniu zadysponowała inną jednostkę – z ŁąŜyna I odległego o ok. 10 km. 
Poszkodowany zauwaŜył równieŜ, Ŝe w odległości ok. 3 km znajdowały się teŜ dwie inne jednostki 
OSP – Skłudzewo i Pędzewo, z których takŜe zrezygnowano. Według relacji poszkodowanego, 
telefonowano do słuŜb PSP o zezwolenie na wyjazd miejscowej jednostki do poŜaru, niestety nawet 
w stanie wyŜszej konieczności Komenda nie zezwoliła. Straty u poszkodowanego wynoszą kilkaset 
tysięcy złotych”. Na zakończenie radny powiedział, Ŝe „niektórzy dopatrują się w tej sprawie 
drugiego dnia”. 
 
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP Sławomir Kamiński na wstępie przybliŜył radnym genezę 
działania straŜy poŜarnej, która ma na celu ratowanie Ŝycia, zdrowia i mienia ludzkiego. Jednostka 
z Toporzyska została negatywnie oceniona podczas niedawnej inspekcji i Komendant podjął 
decyzję o czasowym zawieszeniu tej jednostki z podziału bojowego. Podczas inspekcji wykryto 
pięć powaŜnych uchybień. Komendant ma prawo i obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie 
jednostek z KSRG. Dlatego ta jednostka nie wyjechała do zdarzenia. W tym przypadku był element 
zastępczy jak jednostka z ŁąŜyna i Rzęczkowa. Komendant dodał, Ŝe straŜ obowiązują kryteria 
czasowe dojazdu do zdarzenia. W obszarach wiejskich jest to 30 minut. OSP z ŁąŜyna dojechała w 
17 minut. Do czasu usunięcia nieprawidłowości przez jednostkę nie wyjedzie ona do Ŝadnego 
zdarzenia. W tym przypadku Komenda nie ma sobie nic do zarzucenia. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe prawnicy poszkodowanego przygotowują oskarŜenie 
przeciwko PSP. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, kogo PSP zawiadomiła o fakcie zawieszenia jednostki. 
 
Zastępca Komendanta odpowiedział, Ŝe informację dostał Wójt, Prezes tej jednostki i Komendant 
Gminny. 
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Radny Tadeusz Smarz zapytał, dlaczego zadysponowano jednostkę z ŁąŜyna a nie ze Skłudzewa 
czy Rzęczkowa. 
 
Zastępca Komendanta wyjaśnił, Ŝe straŜ obowiązują zasady dot. wyjazdów. W pierwszej kolejności 
wyjeŜdŜa PSP a później OSP z KSRG. Jednostka z ŁąŜyna jest w KSRG. Dyspozytor prawidłowo 
zadysponował tę jednostkę do wyjazdu. JeŜeli poszkodowany uwaŜa inaczej, a ma do tego prawo, 
to Komenda będzie się do tego ustosunkowywać. Stanowisko Komendy zostało radnym 
przedstawione i ono się nie zmieni. Nawet kosztem zwolnienia z pracy. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe kiedy był Wójtem naciskano na likwidację jednostki w 
Starym Toruniu. Kiedy wybuchł tam poŜar gospodarstwa właśnie ta jednostka przybyła na miejsce 
najszybciej i ugasiła go.  
 
Zastępca Komendanta powiedział równieŜ, Ŝe kaŜdy ma obywatelski obowiązek ratowania Ŝycia i 
mienia ludzkiego. StraŜ dba o bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Standardy ratowania Ŝycia 
ludzkiego są jedne i trzeba o nie dbać. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski powiedział, Ŝe działalność straŜy w KSRG oparta jest na procedurach 
ustalonych przez Komendanta Głównego PSP. Są jednak inne moŜliwości pomocy, wynikające, jak 
mówił Komendant, z obywatelskiego obowiązku. 
 
Radny Michał Ramlau zapytał, czy jednostka z Toporzyska dysponowała samochodem, oraz jaką 
karę by ponieśli gdyby złamali zakaz. 
 
Zastępca Komendanta wyjaśnił, Ŝe kluczy jednostce nie zabrano. Mieli dostęp do sprzętu. Ze 
względu na wykryte nieprawidłowości Komendant nie chce dysponować tej jednostki do zdarzeń. 
Poza tym Komendant nie dopuści, aby jakakolwiek jednostka OSP z KSRG działała poniŜej 
standardów. Odnosząc się do drugiego pytania powiedział, Ŝe na daną chwilę trudno jest mówić o 
konsekwencjach złamania zakazu wyjazdu przez jednostkę. 
 
Radna Janina Brończyk powiedziała, Ŝe całe szczęście, Ŝe nie chodziło o człowieka. 
 
Na zakończenie Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe poruszone w dniu dzisiejszym kwestie naleŜy 
rozpatrzeć na posiedzeniu Komisji Wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego. 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach Sesji w godz. 1340-1410. 
 
Sesję opuścił radny Eugeniusz Lewandowski zmniejszając kworum z 20 do 19 obecnych. 
 
Ad. 8. 
Starost Toruński Mirosław Graczyk omówił proponowane zmiany do Strategii Rozwoju Powiatu 
Toruńskiego na lata 2012-2020. 
 
Przewodniczący wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego poinformowali, Ŝe projekt 
uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 
 
Radni nie podjęli dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVI/194/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 
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Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 
radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2014. Przedstawił równieŜ protokół z 
konsultacji projektu Programu. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska Wojda poinformowała, 
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 XXXVI/195/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego na rok 2014 została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 
radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Cezary Strąkowski 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 XXXVI/196/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych za 2012 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych 
składanych Staroście za 2012 rok. 
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie przedstawionych informacji. 
 
Ad. 12. 
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. 
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Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Ad. 13. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 14. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller powiedział, Ŝe w przerwie Sesji rozdano radnym informację 
wraz z regulaminem II Festynu Sportowego Powiatów Toruńskiego i Bydgoskiego. Serdecznie 
zaprosił do wzięcia udziału w festynie. 
 
Radny Tadeusz Smarz złoŜył wniosek, aby w porządku obrad następnej Sesji ująć Informację o 
pozyskanych w 2013 roku środkach na realizację projektów unijnych. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe takie informacje moŜna znaleźć w budŜecie, ale faktycznie 
zebrane w jedną krótką informację będą bardziej czytelne i przydatne. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe Zarząd jest na ukończeniu prac nad projektem 
budŜetu na 2014 rok. Materiał będzie przekazany radnym. Zaproponował, aby prace nad projektem 
odbyły się tak jak w latach poprzednich wspólną prezentacją dla wszystkich komisji. Przyjęcie 
budŜetu zaplanowano na 17.12. 
 
Przewodniczący Rady z okazji Dnia Pracownika Socjalnego złoŜył najserdeczniejsze Ŝyczenia 
zadowolenia z pracy oraz sukcesów w Ŝyciu zawodowym i prywatnym oraz jak najmniejszej ilości 
skarg. 
 
Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXXVI Sesję w dniu 7 listopada 2013 r. o godz. 1445. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


