
PROTOKÓŁ Nr XVIII/2012 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 24 maja 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1300 otworzył XVIII 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 XVIII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu. 

2. PrzedłoŜenie sprawozdania finansowego za 2011 rok. 
3. PrzedłoŜenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa 

sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie w 2011 roku. 
4. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2011 roku. 
5. Informacja na temat wydobywania gazu łupkowego na terenie województwa. 
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. 
7. Zmiany do budŜetu Powiatu Toruńskiego na 2012 rok. 
8. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020. 
9. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 
10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie XVIII Sesji Rady. 

 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
d)  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XVII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowego za 2011 rok. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Ad. 3. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dorota Stankiewicz przedstawiła informację dotyczącą stanu 
bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie w 2011 roku.  
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Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił uwagę, Ŝe weszły obostrzenia 
przepisów dotyczące psów (muszą one mieć wybiegi). Następnie zwrócił się z zapytaniem do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii, czy prowadzona jest kontrola w tym zakresie w Powiecie 
Toruńskim, a jeŜeli tak, to jak ona jest przeprowadzana.  
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dorota Stankiewicz powiedziała, Ŝe  wymogi te związane są 
z ustawą o ochronie zwierząt. Ostatnia zmiana tej ustawy oprócz obowiązków nałoŜonych na 
gminy mów o przepisach dotyczących samego utrzymywania psów. Długość łańcucha nie 
moŜe być mniejsza niŜ 3 m. Ponadto po 10 godzinach pies powinien zostać spuszczony z 
łańcucha, Ŝeby mógł się wybiegać. Dodała, iŜ generalnie istnieje obowiązek kontroli 5% 
zwierząt gospodarskich.  
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe w Powiecie Toruńskim działa 
wiele punktów skupu trzody chlewnej. Następnie zapytał, czy punkty skupu trzody chlewnej 
musza spełniać jakieś określone warunki, a jeŜeli tak, to jakie. 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dorota Stankiewicz powiedziała, Ŝe punkty skupu trzody 
chlewnej muszą spełniać określone warunki. Działalność polegająca na skupie i obrocie 
zwierzętami, w tym równieŜ trzodą chlewną jest nadzorowana przez Inspekcję 
Weterynaryjną. Jest wymieniona w ustawie zakaźnej. KaŜde miejsce powinno spełnić 
warunki, winno mieć decyzję o dopuszczeniu do działania. Dodała, iŜ decyzje są wydawane 
na „obracających”, czyli podmioty obracające, ale jest teŜ odniesienie do miejsca. Jest 
Rozporządzenie, w którym znajdują się warunki, jakie trzeba spełniać przy skupie trzody 
chlewnej. Właściciel skupu musi mieć zgodę Powiatowego Lekarza Weterynarii na 
prowadzenie takiego rodzaju działalności.  
 
Radny Tadeusz Smarz zapytał Powiatowego Lekarza Weterynarii, Dorotę Stankiewicz, czy 
„odpuściła” miejskim rzeźnikom.  
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dorota Stankiewicz powiedziała, Ŝe miejskim rzeźnikom to 
nie ona „odpuszcza”, tylko Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaznaczyła, Ŝe wszystkie 
działania, które ona wykonuje wynikają z przepisów. Dodała, iŜ weszło Rozporządzenie 
o produkcji na kraj o nazwie Marginalna, Lokalna i Ograniczona działalność. Powiedziała, Ŝe 
jest kilka takich zakładów, m in. w Złejwsi Wielkiej. JednakŜe zakład w Złejwsi Wielkiej juŜ 
nie prowadzi działalności. Są ulgi – nie trzeba być zatwierdzonym. Dodała, iŜ osoby chętne 
mogą liczyć na pomoc w doprowadzeniu do uzyskania spełniania warunków. JednakŜe są 
określone zasady m. in. ilości pomieszczeń czystych, brudnych, szatni, wody ciepłej, 
pomieszczenia na osłonki i na mięso. 
  
Radny Zdzisław Drapiewski zapytał o to jeŜeli zaistnieje sytuacja związana ze znajdowaniem 
się mączki kostnej w koncentratach kupowanych przez rolników. 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dorota Stankiewicz powiedziała, Ŝe pobierana jest próba 
paszy „z koryta” jeŜeli w tym stwierdzimy mączkę mięsno – kostną, jest odgórne ustalenie, Ŝe 
prowadzone jest dochodzenie wraz z policją. Jeśli stwierdzimy, Ŝe były zakupione 
koncentraty lub jakieś inne dodatki, to wówczas bada się obecność tego w tych koncentratach. 
Jeśli zostanie udowodnione lub znajdzie się mączkę w tych komponentach, które on dosypał, 
to oczywiście, Ŝe nie będzie ścigać się tego rolnika tylko osobę, która dosypała to. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Ad. 4. 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu, Hanna Wolska 
przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego w Powiecie w 2011 roku. 
Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski zwrócił się z zapytaniem związanym z wakacjami – co 
z zaleceniami przez gminę badania wód, które teoretycznie nie są kąpieliskami, ale są 
zwyczajowo uŜywane. Czy jest to realizowane przez gminy czy Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Toruniu ma obowiązek badania. Dodał, iŜ podejrzewa, Ŝe Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Toruniu nie ma obowiązku badania.  
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu, Hanna Wolska 
powiedziała, Ŝe dbałość o jakość wody naleŜy do organizatora i zadaniem organizatora jest 
zgłoszenie do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu chęć badania 
wody i gotowość do otwarcia kąpieliska, czy teŜ miejsca wyznaczonego do kąpieli. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski powiedział, Ŝe w kwestii kąpielisk zgadza się z Dyrektor Hanną 
Wolską. Następnie zwrócił się z zapytaniem o kwestię zwyczajowych  miejsc, które nie są 
zorganizowane, czy gminy powinny zgłosić to do Powiatowej Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznej. 
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu, Hanna Wolska 
powiedziała, Ŝe w tym przypadku gminy powinny zgłosić ten fakt do Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski poruszył kwestię zbliŜających się za kilka dni 
Mistrzostw w piłce noŜnej. Powiedział, Ŝe ostatnio przeczytał artykuł wskazujący na 
niebezpieczeństwo powiększającej się ilości chorób zakaźnych. Następnie zapytał, z czego 
wynika sytuacja duŜej liczby zachorowań na choroby zakaźne.  
 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu, Hanna Wolska 
powiedziała, Ŝe kaŜda impreza masowa niesie za sobą ryzyko zachorowań na choroby 
szerzące się drogą kropelkową, czy teŜ drogą pokarmową. Z tego powodu działania 
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu będą wyczulone na analizę 
sytuacji epidemiologicznych. Dodała, iŜ pracownicy stacji będą pełnili dyŜury. Codziennie  
będą przyjmowane meldunki o zachorowaniach i zgłaszane dalej. Zwróciła uwagę, Ŝe za 
wschodnią granicą Polski jest niepokojąca sytuacja związana z Odrą. JednakŜe w Polsce nie 
ma zachorowań na Odrę. JednakŜe przemieszczanie się ludności stwarza ryzyko zachorowań. 
Powiedziała, Ŝe na terenie podlegającym Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 
Toruniu sytuacja epidemiologiczna nie jest zła. Występują jedynie zachorowania na ospę 
wietrzną, co wynika z tego, Ŝe niewielka część populacji jest przeciw tej jednostce 
uodporniona. Dodała, iŜ ma nadzieję na zmianę tej sytuacji za kilka lat, gdyŜ obecny program 
szczepień ochronnych zakłada, Ŝe więcej dzieci będzie szczepionych. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe dziennikarze zachodni straszą 
swoich kibiców planujących zwiedzać nasz kraj. Dodał, iŜ myślał, Ŝe sytuacja jest bardzo 
niebezpieczna i dotyczy takŜe jakiejś części Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
i Powiatu Toruńskiego. 
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Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Ad. 5. 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Wanda Lorenc przedstawiła wstępną informację 
o wydobyciu gazu łupkowego. 
 
Małgorzata Woźnicka Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej informację na temat wydobywania gazu 
łupkowego na terenie województwa. 
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił się z zapytaniem, ile jest wydanych 
koncesji w Powiecie Toruńskim. 
 
Małgorzata Woźnicka powiedziała, Ŝe nie posiada takich informacji. Takie dane moŜna 
uzyskać w Ministerstwie. Dodała, iŜ informacja o udzielonych koncesjach jest informacją 
publiczną. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska jest wykaz podmiotów 
i instytucji posiadających koncesje. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Wanda Lorenc powiedziała, Ŝe w Powiecie 
Toruńskim nie została wydana jeszcze Ŝadna koncesja. Dodała, iŜ w przygotowaniu są dwa 
złoŜone wnioski, ale koncesji jeszcze nie ma. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił się z zapytaniem, jakie to są wnioski. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Wanda Lorenc powiedziała, Ŝe wnioski są z  
Gminy Obrowo i Gminy Zławieś Wielka. 
 
Radny Cezary Strąkowski zwrócił się z zapytaniem, czy były przypadki awarii, czy przypadki 
wydobycia w Europie. 
 
Małgorzata Woźnicka powiedziała, Ŝe tylko w USA i Kanadzie. Badania i prace prowadzone 
są w Europie. Jej zdaniem to, co dzieje się w Unii Europejskiej bardziej ma podłoŜe 
polityczne niŜ naukowe. Ponadto poruszyła kwestię nieszczelności w Pensylwanii. 
 
Radny Mirosław Nawrotek powiedział, Ŝe „strach ma wielkie oczy”, po czym dodał, iŜ jako 
pracownik samorządowy Urzędu Gminy w Obrowie zajmuje się wydawaniem decyzji 
środowiskowej na rozpoznawanie złóŜ ropy naftowej i gazu ziemnego.  Następnie zwrócił się 
z zapytaniem: 

� czy tego typu wiercenia będą miały wpływ na poziom wody gruntowej; 
� czy tego typu wiercenia będą miały wpływ na stan studni głębinowych, które 

dostarczają wodę do sieci wodociągowych. 
 
Małgorzata Woźnicka odpowiadając na pierwsze pytanie powiedziała, Ŝe wiercenie nie 
powinno mieć wpływu na poziom wody. Wszystko zaleŜy równieŜ od lokalizacji tegoŜ 
wiercenia. Nie wyobraŜa ona sobie, Ŝeby wiercić w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia. WaŜne 
jest równieŜ określenie skąd będzie czerpana woda, czy z wodociągu na potrzeby. Zdarza się, 
Ŝe firmy nie odwiercają dodatkowych studni tylko czerpią wodę z wodociągu. Odpowiadając 
na drugie pytanie wyjaśniła, Ŝe wiercenie nie powinno mieć wpływu równieŜ na stan studni. 
Zaznaczyła, Ŝe waŜne są odległości, gdyŜ wiercenia nie wykonuje się koło studni, czy teŜ 
infrastruktury, która jest waŜna w danym miejscu. 
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Radny Mirosław Nawrotek zwrócił się z zapytaniem, jakie odległości powinny być 
zachowane od studni, które dostarczają wodę do sieci wodociągowych. 
 
Małgorzata Woźnicka powiedziała, Ŝe naleŜy rozparzać to indywidualnie z określeniem 
lokalnych warunków geologicznych, hydrogeologicznych. Tak naprawdę wiercimy na 
głębokość 3 km. Studnia wodociągowa ma głębokość do 100 m, więc jest to zupełnie inny 
poziom. Jest tylko kwestia tego, Ŝeby otwór wiercony izolować. KaŜdy poziom wodonośny 
musi być uszczelniony, zacementowały i uszczelniony odrębną kolumną dróg. Dodała, iŜ nie 
ma to związku. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe materiał był bardzo ciekawy. 
Dodał, iŜ jest laikiem w tej branŜy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy istniałaby 
moŜliwość albo wprowadzenia na stronę Powiatu Toruńskiego linku, który by 
przekierowywał do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego waszej instytucji albo Ŝyczenia tej prezentacji po to, Ŝeby ewentualnie 
mieszkańcy Powiatu mogli skorzystać z materiału, który został tutaj przedstawiony.  
 
Małgorzata Woźnicka powiedziała, Ŝe z jej strony moŜliwe jest przekierowanie do strony 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, czy teŜ 
Ministerstwa Środowiska, gdyŜ jest tam wiele cennych informacji, prezentację takŜe. 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Wanda Lorenc powiedziała, Ŝe chciałaby namówić 
Radę Powiatu Toruńskiego na wyjazd do Szymkowa, Gmina Brodnica, na pograniczu Gminy 
Górzna, gdzie aktualnie firma, która udostępniła swoje foldery reklamowe wierci otwór 
„złoŜe szczawno”. 
 
Profesor Andrzej Sadurski powiedział, Ŝe kopalina zawsze musi przynosić jakieś korzyści, bo 
inaczej nie jest obiektem zainteresowania. Nadmienił, iŜ za zrzut ścieków nie trzeba płacić 
i przeznaczamy je do firm, które chętnie to kupią. Do niedawna kaŜde ujęcie miało strefę 
ochrony pośredniej, czyli w rozumieniu strefę ochrony zasobów. Skasowano audytoryjnie 
strefy ochronne. JeŜeli istnieje obawa o ujęcia wody to naleŜałoby wrócić do tego, co było 
i ustanowić strefy ochrony pośredniej. W tych strefach nie wolno lokalizować nowych 
otworów. 
 
Radna Agnieszka Jankierska - Wojda zwróciła się z zapytaniem, czy to musi być w planie 
zagospodarowania przestrzennego.  
 
Profesor Andrzej Sadurski odpowiedział, Ŝe tak. Następnie odniósł się do wypowiedzi 
Małgorzaty Woźnickiej odnośnie gazu łupkowego. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Sesję opuścił radny Kazimierz Lewandowski. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski ogłosił przerwę w godz. 1510 – 1520. 
 
Ad. 6. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, GraŜyna Wasilczuk 
zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej przedstawienie oceny zasobów pomocy 
społecznej. 
Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Radna Barbara Kisielewska zwróciła uwagę, Ŝe w Osieku nad Wisłą (w nawiązaniu do 
informacji udzielonych przez Czesława Makowskiego, Sekretarza Powiatu przedstawionych 
na ostatniej sesji o stanie placówek Powiatu) naleŜy zwiększyć ilość miejsc o 5. Zaznaczyła, 
iŜ nie było wszystko w porządku jeśli chodzi o standaryzację. Zaapelowała do Zarządu 
Powiatu i radnych Powiatu Toruńskiego, Ŝeby pamiętano w pracach nad przyszłymi 
budŜetami o wygospodarowaniu środków finansowych na przystosowanie tego obiektu, a 
moŜe nawet otwarcie nowego obiektu, gdyŜ miejsc do dziennego pobytu osób starszych jest 
za mało. 
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe analiza spowoduje, Ŝe jak będzie tworzony 
budŜet na nowy rok, będą brane pod uwagę dane z tej analizy. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe dobrze wspomina współpracę ze słuŜbami socjalnymi 
i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, GraŜyną Wasilczuk. 
Zaznaczył, Ŝe niewielu podopiecznych umie podziękować za udzieloną pomoc. Nadmienił, iŜ 
„nieszczęście” w gminach wynika z alkoholizmu w rodzinach. Następnie wspomniał o Klubie 
PA, czyli Przeciwalkoholowym. Dodał, iŜ warto współpracować z Caritas. Następnie złoŜył 
podziękowanie Dyrektor GraŜynie Wasilczuk. 
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe jest współpraca z Caritas. Jest wydawana 
Ŝywność. KaŜda gmina ma w tej chwili swojego terapeutę, prowadzącego osoby uzaleŜnione. 
Ponadto poruszyła kwestię asystenta rodziny i koordynatora. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski zwrócił uwagę na to, Ŝe Dyrektor powiedziała, Ŝe zaleŜy jej na 
tym, Ŝeby podopieczni byli jak najkrócej w rodzinach zastępczych. Następnie zwrócił się 
z zapytaniem, czy istnieje moŜliwość stworzenia węzła wsparcia finansowego dla tych rodzin, 
do których podopieczni wracają poprzez pracę koordynatora i opiekuna na terenie gminy. 
Kolejno powiedział, Ŝe jeŜeli będzie wsparcie tego typu to on gwarantuje, Ŝe będzie to 
owocne. Jeśli nie będzie takiego wsparcia to wówczas będzie trudno.  
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe zmienia się ustawa o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Powiedziała, Ŝe jest tam wiele form aktywizacji osób, które są 
wykluczone. W tej chwili osoba, która podejmie pracę traci zasiłek. Teraz osoba podejmująca 
pracę będzie dostawała jeszcze zasiłek. 
 
Radny Michał Ramlau powiedział, Ŝe tendencja europejska jeśli nie światowa jest taka, iŜ 
odchodzi się od zorganizowanych domów dziecka na rzecz adopcji i stworzenia rodzinnych 
domów dziecka. Zwrócił uwagę, Ŝe niepokoi go fakt, iŜ na ten oraz przyszły rok nie planuje 
się utworzenia rodzinnych domów dziecka w Powiecie Toruńskim. Następnie poprosił 
Dyrektor GraŜynę Wasilczuk o odniesienie się do tej kwestii. 
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe związane jest to z budŜetem. Nakłady na 
rodzinny dziecka są duŜo większe. Planowane są juŜ formy szkoleń, Ŝeby rodziny zawodowe 
mogły przekształcić się w rodzinne domy dziecka. Jest to wymóg ustawowy. Potem na bazie 
analizy będzie przygotowywany nowy budŜet. Prognoza na rok następny nie oznacza, Ŝe musi 
ona ulec zmianie. Dodała, iŜ myśli, Ŝe z kaŜdym rokiem będzie mogła pozyskać fundusze ze 
zmniejszenia ilości miejsc w Placówce albo likwidacji Placówki. Wówczas te środki 
finansowe będzie ona mogła wykorzystać na potrzeby rodzin zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka. 
 
Radny Michał Ramlau zwrócił się z zapytaniem do Dyrektor GraŜyny Wasilczuk, kiedy 
planowane są szkolenia i kiedy one będą zakończone. 
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Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe w najbliŜszym czasie powinna dostać 
odpowiedź z Ministerstwa, czy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 
przyznano fundusze. Dodała, iŜ współpracuje z ośrodkiem adopcyjnym. Wspomniała równieŜ 
o szkoleniach.  
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił się z zapytaniem, czy w perspektywie 
najbliŜszych lat planowane są działania zmierzające do tego, aby zając się osobami 
z zaburzeniami psychicznymi. 
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe tą kwestią zajmują się gminy. Zaznaczyła, Ŝe 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu jest zobligowane do współpracy z gminą 
w omawianym zakresie. Zwróciła uwagę na fakt, Ŝe na nowo są aktywowane świetlice. 
Ustawa wymusza, Ŝe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ma współpracować ze 
słuŜbą zdrowia, z policją  i kościołem. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe rozumie, Ŝe Dyrektor jest na 
etapie diagnozowania współpracy  z samorządami lokalnymi w tej sprawie. 
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe jest diagnozowana współpraca z samorządami 
lokalnymi, gdyŜ  na tym polega współpraca i ustalenie budŜetu. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski zwrócił się z zapytaniem, czy brany jest pod 
uwagę Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą i w Browinie oraz czy 
w perspektywie tychŜe Domów jest rozwaŜana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
potrzeba wsparcia osób z zaburzeniami natury psychicznej.  
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe w tych Środowiskowych Domach Samopomocy 
znajdują się osoby z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej, w tym równieŜ 
zaburzeniami natury psychicznej. JeŜeli rodzina osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 
występuje o pomoc, to wówczas czynione są starania, Ŝeby zabezpieczyć taką osobę. 
 
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe jest zdiagnozowana sytuacja. 
Wiadomo jakie są potrzeby. Dodał, Ŝe być moŜe warto pochylić się nad tą kwestią. 
Zaznaczył, iŜ jak Dyrektor GraŜyna Wasilczuk będzie miała pełną wiedzę w zakresie potrzeb 
powinna zaprezentować tą informację w zakresie potrzeb i oczekiwań środowisk radnym na 
sesji. 
 
Dyrektor GraŜyna Wasilczuk powiedziała, Ŝe otrzymać informację z gmin. Wówczas będzie 
przedstawiona rzetelna diagnoza. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Dyskusja została zamknięta. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na 2012 rok wraz 
z autopoprawkami Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2012 roku. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
na 2012 rok wraz z autopoprawkami Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2012 roku została 
przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Toruńskiego na lata 2012 – 2020. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau 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 XVIII/102/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012 – 2020 została 
przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Miastu Nieszawa. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe być moŜe kwota 10.000 zł stanowi 
niewielką formę pomocy, ale w ten sposób Zarząd Powiatu chce zachęcić pozostałe 
samorządy, które powinny partycypować w przeprawie promowej. Prowadzone są rozmowy 
z nowymi władzami Miasta Nieszawy, Ŝeby przygotowały porozumienie wielostronne 
i wieloletnie. Daje to stabilną podstawę do funkcjonowania przeprawy promowej. Wraz 
z władzami Nieszawy rozmawiano o tym, Ŝe trzy powiaty (aleksandrowski, toruński 
i lipnowski) wraz z trzema gminami (Nieszawa Miasto, Gmina Czernikowo i Gmina 
Bobrowniki) będą partycypowały w kosztach utrzymania. Dodał, iŜ oczekujemy 
wieloletniego projektu współpracy, kalkulacji kosztów i propozycji kwotowej. JeŜeli kaŜdy z 
samorządów dałby 10.000 zł, to udział finansowy ze strony Nieszawy i Powiatu 
Aleksandrowskiego, gdzie powinien być największym wkładem jest wystarczający. MoŜna 
dyskutować pod warunkiem, Ŝe zostaną Powiatowi przedstawione dokumenty pozwalające 
oszacować kosztorys przedsięwzięcia. Powiat czeka na taką propozycję i wtedy będą 
prowadzone rozmowy, nie o jednorazowym wsparciu, ale wieloletnim porozumieniu, które 
gwarantowałoby utrzymanie przeprawy promowej. Zaznaczył, Ŝe Powiat ponosi koszty 
utrzymania drogi dojazdowej powiatowej. Nadmienił, iŜ Zarząd Powiatu chce zainicjować 
faktyczne porozumienie. 
 
Radni nie zabrali dalszego głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał 
i zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XVIII/103/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 
radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
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 9 do protokołu. 
 
Radny Cezary Strąkowski poprosił o rozwinięcie następującego punktu: 

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

 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk odpowiadając na pytanie powiedział, iŜ po przejęciu tej 
części nieruchomości przejęto równieŜ nieruchomość, która była wydzierŜawiana (kiosk). 
Dodał, Ŝe zgodnie z kompetencją zapisaną w uchwale Rady Powiatu Toruńskiego Zarząd 
Powiatu wyraził zgodę na wydzierŜawienie tej nieruchomości za symboliczną kwotę na okres 
do 3 miesięcy. KaŜda dłuŜsza forma wymagałaby dłuŜszej procedury, łącznie z ogłoszeniem 
nieruchomości przeznaczonej pod najem. Najprawdopodobniej tą dłuŜszą procedurę 
zaczniemy realizować, ale Ŝeby nie było „pustki” prawnej w zakresie tej dzierŜawy i najmu, 
to tak na krótki okres. Rozpoczynamy pełną procedurę.  
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 11. 
Radna Mirosława Kłosińska zwróciła  się z zapytaniem do Starosty Toruńskiego: 

� do kiedy będą wykonywane remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy Obrowo; 
� czy nakładki będą robione równieŜ na terenie Gmin Obrowo i Czernikowo. 

 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk odpowiadając na pierwsze pytanie powiedział, iŜ 
Powiat Toruński podzielono na dwa rewiry. Dodał, Ŝe oba przetargi wygrała jedna firma. 
Niestety nie udało się do tej pory zmusić tej firmy na wykonywanie prac dwoma brygadami 
jednocześnie. Dodał, iŜ z tego, co mu wiadomo teraz udało się zmusić tą firmę i rozpoczęła 
inwestycję w części południowo – wschodniej. W pierwszej kolejności były robione Gminy: 
ChełmŜa, Łubianka i Łysomice. Poinformował, Ŝe Zarząd Powiatu podjął decyzję 
o zwiększeniu środków finansowych na remonty cząstkowe. Szacujemy, Ŝe zostaną 
wykonane nakładki asfaltowe, nowe dywaniki na łącznej długości około 3 km. Ilość 
powaŜnych spękań, dziur  i dewastacji dróg jest taka, Ŝe Zarząd uznał, iŜ ze środków 
remontowych chce zwiększyć moŜliwości remontowe. Z tego wynikają opóźnienia. 
Powiedział, Ŝe nie chce składać deklaracji do kiedy prace zostaną zakończone. Dodał, iŜ firma 
ma umowę do końca czerwca. Starosta Toruński chciałby, Ŝeby te roboty wykonano w jak 
najszybszym czasie. Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśnił, Ŝe do zrobienia nakładek jest 
wytypowanych 8 gmin, obmierzonych dokładnie w kilometrach. To prawie wszystkie gminy, 
jednak jest problem w Wielkiej Nieszawce. Powiat ma informację w jakiej gminie, ile 
kilometrów. Rozpiętość, co do m² wynosi. około 400-500 m² do 9000 m². Dodał, iŜ nie 
pamięta ktróra gmina ma najwięcej m². 
 
Radny Cezary Strąkowski zwrócił uwagę, iŜ droga ChełmŜa – Dubielno nie posiada 
oznakowania, Ŝe jest drogą kierującą kierowców do  autostrady. Następnie zapytał, czy coś 
w tym zakresie zmieniło się. 
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Starosta Toruński, Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe nic nie wie na ten temat. Nadmienił, iŜ 
zwróci uwagę Dyrektorowi na tą kwestię. Następnie przedstawił informację dotyczącą 
nakładek: w Czernikowie – 2275 m², w Gminie Obrowo – 360 m², w Gminie Lubicz – 970 
m², w Gminie Łysomice – 5900 m², w Gminie Łubiance – 3700 m², w Gminie ChełmŜa 800 
m² i w Gminie Zławieś Wielka 1000 m². Zaznaczył, Ŝe te nakładki są to łaty na całej 
szerokości jezdni. Koszt tych nakładek wynosi około pół miliona zł. 
 
Ad. 12. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XVIII Sesję w dniu 24 maja 2012 r. o godz. 1630. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


