
PROTOKÓŁ Nr XIII/2015 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 26 listopada 2015 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13
00

 otworzył XIII Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego. 

Powitał Radnych oraz zaproszonych gości. 

 

Następnie Przewodniczący stwierdził, że 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 XIII Sesji Rady Powiatu, 

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu. 

2. Ocena przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do zimowego utrzymania 

dróg.   

3. Zmiany do budżetu. 

4. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2016. 

5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie ustalenia opłat na 2016 rok za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów 

powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu. 

6. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016. 

7. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

10. Zamknięcie XIII Sesji Rady. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

d) 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XII Sesji Rady Powiatu. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 

jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  
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Na XIII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego przybyli organizatorzy zawodów motorowodnych z 

Torunia oraz Chełmży. Złożyli podziękowania na ręce Starosty Toruńskiego za współpracę i 

pomoc w zorganizowaniu Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski oraz 

Mistrzostw Europy. Dzięki pomocy m. in. Starosty Toruńskiego, Mirosława Nawrotka, władz 

Chełmży oraz Prezydenta Miasta Torunia zawody mogły odbyć się na Jeziorze 

Chełmżyńskim.   

 

Ad. 2. 

Informację o przygotowaniu Powiatowego Zarządu  Dróg w Toruniu do zimowego 

utrzymania dróg przedstawił Dyrektor PZD, Henryk Dygasiewicz. 

Materiał stanowi załącznik nr 2. do protokołu.    

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Łukasz Kowalski zwrócił się z pytaniem czy na terenie Gminy Chełmża droga do 

Głuchowa jest wyłączona z odśnieżania przez PZD w Toruniu.  

 

Dyrektor PZD  odpowiedział, że nie jest ona wyłączona oraz, że została ujęta w  planie i 

będzie odśnieżana w przypadku opadów śniegu.  

 

Radny Łukasz Kowalski zapytał jaka firma będzie zajmowała się odśnieżaniem na terenie 

Gminy i Miasta Chełmża.  

Dyrektor Dygasiewicz powiedział, iż przetarg na ten teren wygrały firmy Drobud oraz 

DrógTech.  

 

Radny Paweł Polikowski zwrócił się z pytaniem kto będzie mógł korzystać z podanych 

numerów telefonów.   

 

Dyrektor PZD powiedział, że z podanych numerów telefonów może korzystać każdy 

mieszkaniec powiatu, by zgłaszać utrudnienia, które pojawią się w przypadku opadów śniegu.    

 

Rada Mirosława Kłosińska powiedziała, że na drodze Zębowo – Zębówiec są trzy bardzo 

duże dziury, które utrudniają poruszanie się oraz stwarzają zagrożenie na drodze. Zwróciła się 

z prośbą o załatanie tych dziur.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Ad.3.   

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła zmiany do budżetu na 

2015 rok.   
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną 

opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak radni nie zabrali w niej głosu, następnie 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XIII/67/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3. do protokołu.  

 

Ad. 4.  

Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 

roku 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Dariusz Meller przedstawił pozytywną 

opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak radni nie zabrali w niej głosu, następnie 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XIII/68/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową 

w roku 2016 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4. do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Członek Zarządu, Wiesław Kazaniecki omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat na 

2016 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 

strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną 

opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Andrzej Walczyński zwrócił się z pytaniem ile samochodów znajduje się na tym 

parkingu.   
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Członek Zarządu Wiesław Kazaniecki powiedział, iż na chwilę obecną znajdują się trzy 

pojazdy.  

 

Radny Leszek Syroka zapytał czy stawki proponowane na 2016 r. zmieniły się w porównaniu 

do roku bieżącego.   

 

Członek Zarządu Wiesław Kazaniecki powiedział, iż stawki pozostały na tym samym 

poziomie.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XIII/69/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia 

opłat na 2016 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu została przyjęta jednogłośnie 

Uchwała stanowi załącznik nr 5. do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła Program współpracy Powiatu 

Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016.  

Materiał stanowi załącznik nr 6. do protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Agnieszka Jankierska - Wojda 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radny Dariusz Meller zapytał o to, czy środki pieniężne na uhonorowanie najlepszej 

inicjatywy będą wynosić 130 tys. czy  zostaną zwiększone oraz kiedy wejdzie w życie budżet 

partycypacyjny. 

 

Starosta Toruński odpowiedział, że będą to środki na wsparcie, a ich wartość będzie 

porównywalny do lat ubiegłych, a także są zachowane środki na budżet partycypacyjny. 

Mirosław Graczyk dodał, że 16 grudnia 2015 r. odbędzie się forum, na którym zostaną 

przedstawione wcześniej zgłoszone inicjatywy. Dodał, że na styczeń planuje się wnieść na 

Sesję Rady Powiatu Toruńskiego uchwałę określającą budżet partycypacyjny. Starosta 

toruński wyjaśnił, że działania te na celu mają urozmaicenie życia mieszkańców na terenie 

powiatu.  Starosta Toruński powiedział, że planuje się wprowadzić ankiety dla mieszkańców 

powiatu toruńskiego, które miałyby na celu określenie co zdaniem mieszkańców jest 

najbardziej potrzebne.  
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Dariusz Meller ustosunkowując się do wypowiedzi Starosty powiedział, że jest to planowane 

w złej kolejności ponieważ w pierwszej kolejności radni powinni znać zasady na czym budżet 

partycypacyjny miałby dokładnie polegać. 

 

Mirosław Graczyk wyjaśnił, że jest zobowiązany do przestrzegania ustawy o finansach 

publicznych. Starosta Toruński dodał, że od organizacji pozarządowych zależy jakie tereny 

będą korzystać z budżetu partycypacyjnego oraz od mieszkańców będzie zależało jakie 

zadania zostaną wykonane.    

 

Wicestarosta Toruński powiedział, że głównym celem jest zwiększenie puli środków dla 

organizacji pozarządowych, które działają na terenie powiatu toruńskiego. Andrzej 

Siemianowski dodał, że środki pieniężne dla organizacji pozarządowych są wciąż za małe, a 

powiększenie ich mogłoby doprowadzić do zaktywizowania i wynagrodzenia społeczności 

lokalnych 

 

Dariusz Meller zapytał czy jest to jedyna możliwość do zwiększenia środków na ten cel.  

 

Radny Michał Ramlau zapytał w jaki sposób organizowane będą spotkania, w których będą 

wybierane obszary, które zostałyby wybrane do otrzymania budżetu partycypacyjnego.  

 

Starosta Toruński odpowiedział, że w tym zakresie nie będą odbywały się spotkania i 

referendum. Powiedział, że w dzisiejszych czasach istnieje wiele możliwości np. ankiety 

internetowe.  

 

Dariusz Meller powiedział cyt. : „ Na posiedzeniu Komisji Edukacji poparłem ten program. 

Po wyjaśnieniach Pana Starosty wobec totalnego braku zaufania do Zarządu nie poprę.”   

 

Michał Ramlau zapytał czy Zarząd powiatu Toruńskiego wie z jakimi zagrożeniami może 

wiązać się ankieta internetowa np. oddanie głosu wielokrotnie bądź oddanie głosu przez 

osoby nie będące mieszkańcami powiatu.   

 

Mirosław Graczyk odpowiedział, że Zarząd zdaje sobie z tego sprawę i nadal zastanawia się 

nad tym planem.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XIII/70/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2016 została przyjęta większością głosów 11 za oraz 7 przeciw. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7. do protokołu.  
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Ad.7.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali informację z prac Zarządu. 

 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 8. do protokołu. 

 

 

Ad. 8.  

Radny Dariusz Meller przypomniał o swoich sugestiach dotyczących boiska szkolnego przy 

ZS w Chełmży, które przedstawił na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radny postulował 

aby boiska zostały udostępniane mieszkańcom, natomiast nie powinno to należeć do 

obowiązków pani Dyrektor Komakowskiej ponieważ ma ona wiele innych spraw oraz 

powinna wyznaczyć do tego pracowników. Zwrócił uwagę również na to, że  sprzęt powinien 

być wypożyczany dla mieszkańców Chełmży. Radny Dariusz Meller zapytał również o to czy 

pani dyrektor Komakowska ma w planie stworzyć klasy sportowe w ZS w Chełmży. 

 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski odpowiedział, że udzielił informacji w tym 

zakresie dnia poprzedniego na Komisji Edukacji. Dodał także, że osoba, która będzie 

zajmować się wypożyczaniem sprzętu oraz udostępnianiem mieszkańcom boiska zostanie 

wskazana przez Dyrektora ZS w Chełmży, ponieważ kierownik jednostki jest osobą 

decyzyjną w tej kwestii. Wicestarosta dodał również, że na chwilę obecną jest zatrudniona 

jedna osobna, której zakres obowiązków wyznaczy Dyrektor ZS w Chełmży. Andrzej 

Siemianowski powiedział, że w kwestii klasy sportowej na chwilę obecną prowadzone są 

rozmowy, a pomysł utworzenie takiej klasy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony 

uczniów, a także ze strony okolicznych klubów sportowych. Dodał również, że na sali 

znajduje się Dyrektor Zespołu Szkół w Chełmży, która może uzupełnić odpowiedź w tym 

temacie.  

  

Dyrektor ZS w Chełmży Katarzyna Komakowska powiedziała, że rzeczywiście planuje się 

utworzenie klasy sportowej oraz w chwili obecnej prowadzone są rozmowy z klubem 

sportowym „Włókniarz”, który wykazuje duże zainteresowanie podjęciem współpracy. 

Dyrektor dodała również, że ze względu na ograniczone środki finansowe szkoła musi dobrze 

zaplanować ewentualne otwarcie takiej klasy.   

 

Radny Dariusz Meller stwierdził, że na Komisji Edukacji otrzymał inne informacje. Zapytał 

również o sytuację dotyczącą remontów w Zespole Szkół w Chełmży oraz o zasady ich 

wykonywania. Dariusz Meller ironicznie stwierdził, iż można byłoby stworzyć komisję, w 

której skład wchodziliby: Dyrektor ZS w Chełmży, Wicestarosta Toruński, Naczelnik 

Wydziału Architektury i Budownictwa wraz z pracownikiem. Zapytał również o listy 

intencyjne dotyczące ciągów pieszo – rowerowych oraz o wysokość środków przeznaczonych 

na promocję w związku z ich otwarciem, o których dowiedział się z mediów powiatu 

toruńskiego.  
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Wicestarosta Toruński wyjaśnił, że każdego roku trafiają specjaliści do szkół oraz wykonują 

przeglądy przeciwpożarowe itp. Andrzej Siemianowski dodał również, że dyrektorzy szkół 

coraz częściej planują zmiany pod kątem ulepszenia pomieszczeń co ma na celu poszerzenie 

oferty edukacyjnej.   

 

Starosta Toruński Mirosław Graczyk ustosunkował się do pytania dotyczącego ciągów pieszo 

- rowerowych. Starosta Toruński powiedział, że tego typu imprezy są organizowane w celach 

promocyjnych, wspólny przejazd organizowany był przez powiat, dwóch wójtów oraz 

komendę policji. W związku z tym takie działania promocyjne finansowane były ze środków 

partnerskich oraz środków zaplanowanych w budżecie powiatu. Mapa ciągów pieszo – 

rowerowych została przygotowana dzięki współpracy w ramach ZIT. Mirosław Graczyk 

dodał również, że dwóch wójtów po zapoznaniu się z programem nie wyraziło chęci 

współpracy.  

 

Dariusz Meller zadał kolejne pytanie, dotyczące drogi wojewódzkiej prowadzącej do 

cukrowni w Chełmży. Zasugerował, że należałoby zgłosić do zarządu dróg wojewódzkich, że 

droga jest zniszczona oraz wymaga remontu. Dodał, że uzyskał informacje, mówiące o 

unieważnieniu konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży.  

 

Wicestarosta Toruński potwierdził informację w tej kwestii. 

 

 Starosta Toruński dodał, że uzasadnienie wyroku sądowego jest jeszcze nieznane.  

 

Radny Michał Ramlau odniósł się do kwestii poruszonej na ostatniej sesji Gminy Obrowo 

dotyczącej skarg składanych do Urzędu Gminy w sprawie wzrostu podatków. Radny 

powiedział, że wójt gminy Obrowo stwierdził, iż wzrost podatków wiąże się z podniesieniem 

stawek ze strony Starostwa. Dodał, że sugerowano nawet nadgorliwe działania Starostwa. 

Zapytał również o to, czy aktualizacja budynków dotyczyła tylko gminy Obrowo oraz czy 

były na ten cel środki z zewnątrz.  Zapytał o cykliczność przeprowadzania takich aktualizacji.   

 

Sekretarz Powiatu Toruńskiego odpowiedział, że na ten cel zostały przeznaczone znaczne 

sumy oraz, że aktualizacja dotyczyła wszystkich gmin na terenie powiatu. Czesław Makowski 

powiedział również, że przeprowadzana była modernizacja rejestru gruntów i budynków. 

Czesław Makowski wyjaśnił, że do tej pory podatki naliczane były na podstawie składanych 

oświadczeń, których nie weryfikowano, a obecnie podstawą do naliczenia podatku 

gruntowego są dane zamieszczone w programie ewidencyjnym. Dodał również, że ewidencja 

gruntów i budynków była w przeciągu 15 lat aktualizowana po raz drugi. Sekretarz Powiatu 

Toruńskiego powiedział, że mogą pojawić się błędy w pomiarach, lecz są to błędy popełnione 

przez firmy geodezyjne. Nadmienił także, że do tej pory można zgłaszać informacje o 

niezgodnościach.   

 

Michał Ramlau zapytał, czy ewidencja gruntów i budynków była realizowana wszędzie czy 

tylko u obecnych mieszkańców znajdujących się w gospodarstwie w chwili pomiaru. 
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Sekretarz Powiatu odpowiedział, że zadanie to było przeprowadzone na terenie całego 

powiatu toruńskiego bez względu na obecność domowników. 

Radny Michał Ramlau zapytał o termin zakończenia umowy dotyczącej wynajmu budynku, w 

którym znajduje się obecna siedziba Starostwa Powiatowego w Toruniu.   

 

Sekretarz Powiatu Toruńskiego odpowiedział, że pozostały jeszcze 4 lata do zakończenia 

umowy.  

 

Michał Ramlau odniósł się do tematu dotacji celowej dla gminy Obrowo poruszonego na 

ostatniej sesji. Powiedział, że Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie dotacji ponieważ 

ten punkt został wycofany z porządku obrad na Komisji Finansów. Radny zapytał o pisemne 

uzasadnienie wniosku Urzędu Gminy Obrowo  w sprawie dofinansowania ze strony powiatu 

Toruńskiego remontów dróg na terenie gminy oraz poprosił o przedstawienie jak wyglądały 

negocjacje prowadzone z wójtem. Dodał, że Radny Jacek Skorulski do tej pory nie otrzymał 

do wglądu wniosków z gmin dotyczących przyznania pomocy finansowej, o które 

wnioskował na poprzedniej sesji. Michał Ramlau powiedział, że punkt dotyczący przyznania 

gminie Obrowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej nie został w pełni 

przedstawiony radnym Gminy co skutkowało tym, iż nie mieli oni pełnej wiedzy na temat 

zasad przyznania owej pomocy. Radny wyraził swoje niezadowolenie faktem, że Radni 

Powiatu, którzy są mieszkańcami tego okręgu wyborczego czyli Mirosław Graczyk, Tomasz 

Zakrzewski, Mirosław Nawrotek oraz Mirosława Kłosińska nie zabrali głosu w tej sprawie i 

byli nieobecni na tej sesji. Michał Ramlau dodał również, że kwota tej dotacji była wysoka 

oraz wójt gminy Obrowo twierdził, iż ustalenia były początkowo inne ponieważ był 

przekonany, że inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.  

 

Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiedział, że każdy z samorządów ma swoją 

autonomię, dlatego też nie należy wprowadzać nacisku, co tłumaczyłoby nieobecność na tej 

Sesji Rady Gminy Obrowo Radnych Powiatu. Starosta Toruński dodał także, że były 

przeprowadzone rozmowy z wójtem oraz nie zostało zawarte na piśmie żadne porozumienie.  

 

Radny Ramlau powiedział, iż przeprasza za pomyłkę, ponieważ Wiceprzewodnicząca Rady, 

Mirosława Kłosińska była obecna, aczkolwiek nie udzieliła głosu. Następnie odczytał 

uzasadnienie do uchwały z poprzedniej Sesji, dot. udzielenia dotacji Gminie Obrowo, po 

czym zapytał, czy działanie było na zasadzie umowy ustnej, a nie w formie dokumentu.  

Radny Michał Ramlau zwrócił uwagę na to, że na sesji Rady Gminy Obrowo obecna była 

radna Powiatu Mirosława Kłosińska oraz, że nie zabrała głosu w tej sprawie. Dodał również, 

że uzasadnienie do tej uchwały było bardzo ubogie.  

 

Starosta odpowiedział, że nie widzi żadnego przekłamania pomiędzy tym co ustalone było w 

rozmowie z wójtem, a treścią uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Gminy Obrowo. 

Dodał także, że zainteresowanie ta sprawą Michała Ramlau musi mieć podłoże własnego 

interesu w tej sprawie. 

 

Radny Dariusz Meller powiedział, że nie interesuje go ocena Starosty w tej sprawie.   
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Starosta Toruński Mirosław Graczyk zapytał, dlaczego przedmówcy zarzucają mu 

wprowadzenie w błąd wójta Gminy Obrowo. Starosta dodał, że podczas przeprowadzanych 

rozmów nie wiedział o tym, że nie dojdzie do podjęcia uchwały, a tym samym braku podstaw 

do realizacji zadania, na które miała zostać przeznaczona dotacja celowa.  

 

Radny Michał Ramlau powiedział, że nie posiada żadnego interesu prywatnego w tej sprawie, 

a także powiedział, że na Komisji Budżetu i Finansów Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta 

Jabłońska – Drążela udzieliła informacji, że nie wpłynął pisemny wniosek z Gminy Obrowo.  

 

Starosta Toruński wyjaśnił, że pisemny wniosek nie został złożony. Ustalenia w tym zakresie 

prowadzone były przed Sesją w formie rozmowy telefonicznej. Mirosław Graczyk dodał, że 

jego zdaniem negocjacje ustne są również wiążące. Starosta Toruński powiedział, że 

prowadzi wiele spotkań, na których zawiera się porozumienia w formie ustnej.   

 

Radny Ramlau powiedział, iż „dziękuje za to, że wyjaśnił pan, że zostaliśmy wprowadzeni w 

błąd”. Następnie zapytał, czy ustosunkuje się Starosta do oczerniania jego osoby.  

 

Starosta powiedział, iż nie ustosunkuje się do tego.  

 

Starosta Toruński odpowiedział, że jeżeli chodzi o pomoc finansową to zostały złożone dwa 

wnioski, natomiast w przypadku tzw. schetynówek złożono jeden wniosek. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Walczyński  odniósł się do unieważnienia konkursu na 

Dyrektora ZS w Chełmży. Powiedział, że wniosek kandydatki, który został odsunięty był 

niekompletny z powodu niewłaściwego złożenia oświadczenia lustracyjnego. Radny dodał, że 

za taki stan rzeczy nie jest odpowiedzialny tylko przewodniczący Komisji Konkursowej, ale 

cała Komisja. Andrzej Walczyński na przyszłość poprosił o to, aby rozważniej wydawać 

ocenę na temat tego kto jest winny takiej sytuacji.   

 

Dariusz Meller podziękował przedmówcy za zdjęcie odpowiedzialności z partyjnego kolegi.   

 

Andrzej Walczyński podziękował również za to, że mógł w przeszłości być w komisji 

konkursowej z Radnym Mellerem, gdzie nie wybrano żadnego dyrektora.   

 

Michał Ramlau zapytał ile można złożyć jednocześnie wniosków aplikacyjnych w ramach 

tzw. „schetynówek”. 

 

Starosta Toruński odpowiedział, że istnieje możliwość złożenia tylko dwóch wniosków.   

 

Dariusz Meller ustosunkował się do wypowiedzi radnego Andrzeja Walczyńskiego i 

powiedział, że za czasów kiedy PiS było w koalicji nie doszło do unieważnienia konkursu.   
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Leszek Syroka odniósł się do problemu komunikacyjnego związanego z budową autostrady 

oraz zapytał czy Powiat wyrażał kiedykolwiek zgodę na zamknięcie ulicy Grębockiej, która 

pozwalała na ominięcie newralgicznych skrzyżowań. 

 

Starosta Toruński odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie i 

przygotuje odpowiedź pisemną.   

 

Radny Janusz Kononiuk zapytał czy zostanie przywrócony posterunek Policji w Złejwsi 

Wielkiej.  

 

Mirosław Graczyk odpowiedział, że odbyła się rozmowa z Wójtem Gminy Zławieś Wielka i 

Komendantem Miejski Policji. Wójt powiedział, że jest w stanie udostępnić budynek po 

dawnym komisariacie.  Komendant stwierdził, że problem uruchomienia komisariatu wiąże 

się z etatyzacją w policji.  

 

Radny Paweł Polikowski oświadczył, że na finałowym meczu województwa kujawsko - 

pomorskiego piłki halowej zostanie rozwieszony baner Powiatu Toruńskiego.   

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do następnego punktu porządku  

obrad. 

 

Ad. 9.  

Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie obrad.  

 

Ad. 10.  

Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 

porządku obrad zamknął  XIII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 26 listopada 2015 r.  

o godzinie 15:20 

 

Protokołowała: 

stażystka Biura Rady 

Kinga Lewandowska 


