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PROTOKÓŁ Nr XXV/2017 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 23 lutego 2017 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

           Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13:00 otworzył XXV Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał radnych oraz zaproszonych gości. 

           Następnie Przewodniczący stwierdził, że w obradach bierze udział 20 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 XXV Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu. 

2. Przyjęcie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2016. 

3. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2016/2017. 

4. Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok 2016. 

5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego na 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 

2017. 

8. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

9. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby 

fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz trybu i zakresu kontroli i 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie projektu dostosowania sieci ponadgimnazjalnych i 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Toruńskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 
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12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

15. Zamknięcie XXV Sesji Rady. 

 

Starosta Toruński Mirosław Graczyk w imieniu Zarządu poprosił o dodanie do porządku 

obrad punktu dotyczącego projektu uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża. 

Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad.  

1. Sprawy organizacyjne: 

e. otwarcie XXV Sesji Rady Powiatu, 

f. stwierdzenie prawomocności obrad, 

g. przyjęcie porządku obrad, 

h. przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu. 

2. Przyjęcie sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2016. 

3. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w roku 2016/2017. 

4. Sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok 2016. 

5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego na 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 

rok 2017. 

8. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

9. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

10. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Gminy Miasta Chełmża. 

11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez 

osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Toruński oraz trybu i zakresu 

kontroli i prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

12. Podjęcie uchwały Rady w sprawie projektu dostosowania sieci 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od 1 września 2017 r. do 

dnia 31 sierpnia 2019 r. 

13. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

14. Interpelacje i zapytania radnych.  

15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
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16. Zamknięcie XXV Sesji Rady. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad nowym porządkiem obrad. Radni 

przyjęli nowy porządek obrad jednogłośnie. 

d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV Sesji Rady 

Powiatu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu został 

przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 

Ad 2. 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie Starosty z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2016 

zostało przesłane drogą elektroniczną. 

Starosta M. Graczyk dodał, że w informacji omówiona została w sposób szczegółowy 

tematyka poruszana na sześciu posiedzeniach komisji. Przypomniał, że w minionym roku 

nastąpiły zmiany składu osobowego, co jest związane z wyznaczeniem nowych osób z 

prokuratury i ze zmianą stanowiska Komendanta Miejskiego Policji. Starosta odniósł się do 

kwestii stwierdzonego przypadku ptasiej grypy w Rozgartach. Informacja o tym jest 

informacją publiczną – podał ją Główny Lekarz Weterynarii. Znalezione martwe ptaki 

podlegają badaniom, a wynik jednego z badań okazał się pozytywny. Ponieważ jest to 

przypadek dzikiego ptactwa, wytyczne i decyzja Głównego Inspektora Weterynarii i 

Powiatowego Lekarza Weterynarii jest trochę inna decyzje z ostatnich lat dotyczące łabędzi. 

Nie wyznaczono stref, zostały natomiast podjęte czynności związane z monitorowaniem na 

bieżąco wszystkich gospodarstw w promieniu 10 km pod kątem tego, czy zwierzęta 

hodowlane są zamykane. Zaangażowały się nie tylko służby weterynaryjne, ale również 

służby policyjne. Dopóki nie zostanie wykryty przypadek zachorowania, nie będą 

podejmowane inne działania. Największe zagrożenie i spustoszenie może dotyczyć kurzych 

ferm – tam stosowane są restrykcyjne zasady sanitarne. Starosta dodał, że informacja o tym, 

jak postępować, jest ogólnie dostępna – będzie w jutrzejszej gazecie, w różnego rodzaju 

informatorach i w Internecie. Przypomniał, że wirus jest niegroźny dla człowieka i nie ma 

powodów do żadnej paniki; najbardziej groźny jest dla przemysłu drobiarskiego. Stwierdzenie 

ognisk chorobowych powoduje wybicie wszystkich sztuk. Przypadków takich ognisk jest w 

Polsce bardzo dużo. W naszym rejonie na szczęście nie jest ich wiele (w Sępulnie, Golubiu i 

w Rozgartach). 

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy 

Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za rok 2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, nikt jednak nikt nie zabrał głosu.  
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Ad 3. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja na temat zimowego utrzymania dróg 

w roku 2016/2017 została przesłana drogą elektroniczną i poprosił o zabranie głosu 

Kierownika PZD Wojciecha Sobótkę.  

W. Sobótka omówił kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg w roku 

2016/2017.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wiesław Kazaniecki powiedział, że powyższy temat był omawiany na Zarządzie i do 

dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z tym Zarząd przyjął sprawozdanie. 

Przewodniczący Rady zapytał W. Sobótkę, na jakim etapie są remonty bieżące 

związane z łataniem dziur, a także o sytuację związaną z przycinką drzew. 

W. Sobótka powiedział, że remonty bieżące dokonywane są na razie wyłącznie 

własnymi siłami przy użyciu tzw. mieszanki na zimno. Warunki nie są jeszcze na tyle 

sprzyjające, żeby robić coś więcej. W. Sobótka odniósł się również do drugiej poruszonej 

przez Przewodniczącego kwestii. Powiedział, że w tym roku została wykonana kompleksowa 

przycinka drzew na terenie Gminy Łubianka i Gminy Zławieś Wielka. Zlecona została 

również przycinka drzew na terenie Gminy Obrowo. W przyszłym sezonie być może będzie 

prowadzona kompleksowa wycinkach w pozostałych gminach. 

Radny Andrzej Jałocha zapytał, kiedy rozpocznie się sadzenie drzew. Zauważył, że 

gdyby przy drogach posadzone były drzewa, w razie poważnych wypadków samochody nie 

miałyby możliwości wjechać na ścieżkę i chodnik. 

W. Sobótka powiedział, że w zeszłym sezonie jesiennym posadzono łącznie 250 sztuk 

młodych drzew, w tym ok. 14 sztuk w Grzywnie pomiędzy drogą wojewódzką a drogą 

krajową 91. 

Przewodniczący zaproponował 15 minut przerwy, ponieważ na Sali obecni byli 

uczniowie z Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, którzy chcieliby zaprezentować 

swoje umiejętności nabywane pod opieką nauczyciela zawodu Jacka Murawskiego. Następnie 

oddał głos Dyrektor ZS Hannie Jeżewskiej i zaprosił uczestników Sesji na pączki z okazji 

Tłustego Czwartku. 

Dyrektor H. Jeżewska zaprosiła na degustację wyrobów przygotowanych przez 14 

uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej przy Zespole Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży.    

 Po przerwie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pozostałych 

punktów obrad. Radny J. Kononiuk opuścił posiedzenie. Pozostało 19 radnych. 
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Ad 4. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali sprawozdania z prac 

Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego za rok 2016 drogą elektroniczną.  

Następnie otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący zarządził 

głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych sprawozdania z 

prac Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego zostały przyjęte jednogłośnie.  

Sprawozdania stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad 5. 

Przewodniczący Rady T. Zakrzewski poinformował, że plany pracy Komisji Stałych 

Rady Powiatu Toruńskiego zostały przesłane radnym drogą elektroniczną.  

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

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XXV/154/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2017 rok 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad 6. 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski powiedział, że wszyscy radni otrzymali 

plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok drogą elektroniczną.  

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak radni nie zabrali w niej głosu. Następnie 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XXV/155/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad 7. 

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały 

Rady zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 

rok. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak radni nie zabrali w niej głosu. Następnie 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XXV/156/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2017 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Ad 8. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały Rady w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

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

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XXV/157/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 została 

przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad 9. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały Rady w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

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

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XXV/158/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego została przyjęta jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad 10. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Dariusz Meller powiedział, że za tą uchwałą należałoby głosować choćby z 

tego powodu, że pozwoli to uratować budynek po małym szpitalu, na który do tej pory nie 

było ani pomysłu, ani perspektywy, by ktoś go kupił. Dodał, że chciałby, aby nie był to 

jedyny powód i aby plan związany z Inkubatorem Przedsiębiorczości powiódł się. Stwierdził, 

że trudno to przewidzieć, ponieważ sytuacja gospodarcza Polski się zmienia – spada 

bezrobocie, rząd ma propozycje dla różnych grup, w tym dla przedsiębiorców. Mamy 

przykład Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Śp. Burmistrz Solca był bardzo 

zaangażowany w tworzenie tego przedsięwzięcia, jego następczyni podobnie. 

Wicestarosta Andrzej Siemianowski powiedział, że koncepcja, o której mówiła pani 

Skarbnik będzie uzupełniona o program funkcjonalno-użytkowy dający obraz kosztów tego 

przedsięwzięcia, będzie również prowadzona diagnoza, która pokaże, co będzie możliwe do 

zrealizowania. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19. Radnych Uchwała Nr 

XXV/159/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Chełmża została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Radna Honorata Żeglarska opuściła posiedzenie zmniejszając tym samym kworum do 

18 radnych. 

Ad 11. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat 

Toruński oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Radny D. Meller powiedział, że z przesłanych radnym materiałów wynika, że 

przedsięwzięcie to będzie teraz ściśle kontrolowane i monitorowane co miesiąc i racja będzie 

uzależniona od faktycznej liczby uczestników. 

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela potwierdziła i powiedziała, że opłaty będą 

dokonywane za każdego uczestnika – oczywiście po sprawdzeniu, czy rzeczywiście dana 

osoba jest i czy uczestniczy w zajęciach (będą kontrolowane dzienniki). 

Radny D. Meller powiedział, że jest to bardzo dobre posunięcie. Dodał również, że 

Minister Zalewska ma w planach wprowadzenie kontroli również w innych 

przedsięwzięciach. Chodzi o kontrolowanie sytuacji, gdy zapisuje się określona liczba 

uczniów, a faktycznie na zajęcia uczęszcza 1/5, a pieniądze za pierwotnie zadeklarowaną 

liczbę uczniów cały czas wpływają. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych Uchwała Nr 

XXV/160/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat 

Toruński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 12. 

Wicestarosta A. Siemianowski powiedział, że uchwała w sprawie projektu 

dostosowania sieci ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 

sierpnia 2019 r. jest uchwała intencyjną. Wynika ona z ustawy wprowadzonej w grudniu 2016 

r. Uchwała ta wymaga opinii zarówno kuratora, jak i związków zawodowych. Działające 

dotychczas szkoły zostaną przekształcone z mocy prawa. Wicestarosta omówił projekt 

uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych Uchwała Nr 

XXV/161/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres 

od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad 13. 

 Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja Starosty o pracy Zarządu między 

posiedzeniami została przesłana radnym drogą elektroniczną i zaprosił radnych do dyskusji. 

 Radny Michał Ramlau poprosił Dyrektora PUP dla Powiatu Toruńskiego Waldemara 

Bartkowiaka o przybliżenie założeń programu wsparcia udzielanego młodym osobom, o 

którym była mowa na posiedzeniu 1 lutego 2017 r. 

 Dyrektor PUP dla PT W. Bartkowiak przypomniał, że zostały opracowane kierunki 

działania Urzędu Pracy na 2017 rok. Zostało to opracowane w sposób bardzo szczegółowy. 

Wczoraj materiał został przesłany do wszystkich wójtów i do Pana Burmistrza, zostanie 

również dostarczony do Zarządu Powiatu. Jeżeli Państwo Radni będą chcieli otrzymać taką 

informację, to również zostanie ona dostarczona. Następnie Dyrektor omówił dwa programy. 

Pierwszy program dotyczy osób do trzydziestego roku życia (na ten program przeznaczona 

jest kwota ok. 3 mln zł). Umowa została już podpisana, nabory trwają, informacja jest w 

Urzędzie i na stronie internetowej – wszyscy zainteresowani mogą korzystać. Drugi program 

dotyczy zatrudnienia osób do 29 roku życia. Polega na tym, że umowa podpisywana jest na 

dwa lata. Przez pierwszy rok Urząd finansuje pełne wynagrodzenie (w tym wypadku jest 

mowa o kwocie ok. 27-28 tysięcy zł). Na dzień dzisiejszy Urząd dysponuje kwotą 4 mln zł. 

Wczoraj został złożony wniosek o negocjacje na dalszy 1 mln czyli w rezultacie będzie to 

ponad 5 mln zł. Dyrektor zaprosił pracodawców do składania wniosków. Dodał, że przy 

podpisaniu umowy trzeba podpisać weksle – żeby mieć pewność, że pracodawcy wywiążą się 

ze zobowiązań w kwestii zatrudnienia.  

 Radny M. Ramlau zwrócił uwagę, że w materiałach jest mowa o tym, że program jest 

skierowany do ponad 400 osób, a przed chwilą została podana informacja, że koszt na 

jednego pracownika to 24-25 tys. W związku z tym, zdaniem radnego M. Ramlaua na 

realizację całego programu potrzebne byłoby 10 mln zł.  

 Dyrektor Bartkowiak powiedział, że dla 200 osób potrzebne jest właśnie 5 mln zł i ta 

kwota jest zapewniona. Trzeba natomiast pamiętać, że są dwa programy skierowane do ludzi 

młodych. Jeden z nich dotyczy kwoty ponad 2,5 mln zł i też jest to program dla osób do 30 

roku życia. Jeżeli połączy się jeden i drugi program, kwota będzie się zgadzała. 

 Radny M. Ramlau powiedział, że było to sformułowane w taki sposób, że można było 

pomyśleć, że ta kalkulacja dotyczy tylko jednego programu i podziękował Dyrektorowi W. 

Bartkowiakowi za wyjaśnienie.  

 Radny D. Meller odniósł się do posiedzenia zarządu z dnia 15 lutego 2017 r. 

Powiedział, że obszernie został opisany zakres kontroli w domach pomocy społecznej, 

natomiast nie ma podstawowej informacji - dotyczącej tego, jaki jest wynik kontroli. Zdaniem 

radnego jest to istotniejsze od opisu zakresu kontroli. D. Meller zapytał również, na czym 

będzie polegał program Erazmus Plus o ibereuropejskiej nazwie „Poznawanie smaków morza 

i Europy szansą dla młodych na rynku pracy”. 
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 Wicestarosta A. Siemianowski poprosił o odniesienie się do tego pytania dyrektora 

szkoły i dyrektora PCPR-u, obecnych na posiedzeniu Rady. Powiedział również, że każdy z 

tych projektów był omawiany na zarządach i uzyskał akceptację. Kontrole, które były 

realizowane w domach pomocy społecznej, były również omawiane dwa dni temu na 

spotkaniu z udziałem wszystkich dyrektorów domów pomocy społecznej. Zostały tam 

również wypracowane wnioski. O przybliżenie szczegółów Wicestarosta poprosił Dyrektor 

Zielińską. 

 D. Meller powiedział, że rezygnuje z wyjaśnień Dyrektor, ponieważ chodzi o 

posiedzenie Zarządu i jeśli Zarząd rozpatrywał tę kwestię, to może krótko powiedzieć, jakie 

były wyniki kontroli. 

 Wicestarosta powiedział, że kontrola, która została przeprowadzona, uzyskała 

pozytywną ocenę. Nie było uwag, które wskazywałyby na konieczność podjęcia konkretnych 

działań. Przy okazji zasugerowano możliwość wymiany poglądów pomiędzy dyrektorami i 

ewentualnie ulepszania opieki, która nie zawsze jest doskonała. Na tym spotkaniu pojawił się 

problem, który dotyczy coraz większej ilości „osób leżących” w domach pomocy społecznej. 

Rozważana jest możliwość, aby starać się wspólnie z dyrekcjami domów zwiększać obsadę 

tych osób, które bezpośrednio zajmują się opieką osób przy łóżku.  

 Radny D. Meller zapytał, kto dokonywał tej kontroli. 

 Wicestarosta powiedział, że kontrolą zajmowali się pracownicy PCPR-u – pani G. 

Ilków i pani Wicedyrektor PCPR-u M. Marmurowicz. 

 Radny D. Meller zapytał, czy to prawda, że PCPR pilnował porządku w domach 

pomocy społecznej. 

 Dyrektor J. Zielińska potwierdziła, że wymienione przez Wicestarostę osoby 

kontrolowały domy pomocy społecznej. Wnioski zostały zapisany w protokole na Zarządzie. 

 Wicestarosta powiedział, że pierwszy raz spotkał się z tym, że D. Meller podważa 

prawdziwość jego wypowiedzi. Dodał, że nie życzy sobie takich uwag pod swoim adresem i 

poprosił, by wziąć sobie te słowa do serca. Dodał również, że jeśli chodzi o Program 

Erazmusa, to placówki powiatowe wykazują w tej kwestii bardzo duże zaangażowanie – 

zarówno szkoła w Gronowie, jak i szkoła w Chełmży przygotowały aplikacje, które zostały 

złożone w Narodowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Te projekty 

uzyskały akceptację. W przypadku szkoły w Gronowie środki i w ogólności cały program są 

przeznaczone dla nauczycieli, natomiast projekt dotyczący szkoły w Chełmży jest 

adresowany do uczniów, którzy w dwóch krajach zachodnich mają zdobywać i podnosić 

kwalifikacje zawodowe – dotyczy to zawodów promowanych przez szkołę. W projekcie 

związanym ze szkołą w Gronowie również będą brali udział uczniowie. Wicestarosta dodał, 

że szczegóły może przedstawić obecny na posiedzeniu Rady Dyrektor Szkoły, jeżeli jest taka 

potrzeba. 

 Radny D. Meller powiedział, że nie może obiecać, że był to pierwszy i ostatni raz, 

kiedy podważa prawdziwość wypowiedzi Wicestarosty, ponieważ ma prawo nie wierzyć 
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komu chce. Dodał, że Wicestarosta jest ostatnią osobą na tej sali i nie tylko, która może mu 

mówić, co ma robić i  w co wierzyć, a w co nie. 

 Radny Paweł Polikowski poprosił Dyrektora W. Bartkowiaka o przesłanie wszystkim 

radnym informacji, która będzie wysyłana do Wójtów i do Burmistrza.  

 Starosta M. Graczyk i Dyrektor W. Bartkowiak ustalili, że informacja zostanie 

przesłana elektronicznie przez biuro. 

 Posiedzenie opuściła radna Edyta Zakrzewska zmniejszając kworum do 17.  

Ad 14. 

 Radny P. Polikowski zapytał Starostę i Zarząd o to, czy zostały podjęte jakiś działania 

w związku ze złożonym przez niego trzy miesiące temu wnioskiem dotyczącym podjęcia 

działań przez władze powiatu toruńskiego w celu wsparcia dążeń Gminy Chełmża do 

utworzenia strefy rozwoju gospodarczego i związanego z tym ściśle węzła autostradowego w 

miejscowości Dźwierzno. Zapytał też, czy są w tej sprawie jakieś plany na przyszłość. 

 Starosta M. Graczyk powiedział, że na tym etapie Zarząd nie podjął żadnych 

czynności adresowanych na zewnątrz, które by wsparły temat. 

 Radny Polikowski zapytał, czy są plany, żeby podjąć jakiekolwiek działania. 

 Starosta powiedział, że bardzo chętnie włączy się we wszelkie czynności 

podejmowane przez inne organy, w tym przypadku przez inicjatorów z Gminy Chełmża. 

Dodał jednak, że nie uważa, aby konieczne było, by samorząd powiatu i starosta prowadzili 

równolegle czynności w tym zakresie. Starosta powiedział też, że temat będzie analizowany 

oraz że spotka się z Wójtem Gminy Chełmża. Spotkanie z Wójtem jest umówione na jutro i 

jeżeli Wójt uzna za stosowne podjęcie przez samorząd czynności wspierających, to zostaną 

one podjęte. 

 Radny P. Polikowski powiedział, że nie miał na myśli podejmowania czynności 

dwutorowo. Chodziło mu o to, by porozmawiać z Wójtem i zapytać, jakiej ewentualnej 

pomocy czy wsparcia potrzebuje. Dodał, że bardzo się cieszy, że taka rozmowa wkrótce 

nastąpi. 

 Radny M. Ramlau zapytał, czy są jakieś postępy w sprawie przeprawy promowej i 

korespondencji z Urzędem Marszałkowskim. 

 Starosta powiedział, że dwa dni temu przyszło zaproszenie na spotkanie dotyczące 

przeprawy promowej, a z nadesłanych materiałów wynika, że rozmowa będzie dotyczyła 

bieżących kosztów utrzymania. Przysłano sześciowariantową analizę tych kosztów. Materiał 

ten musi być poparty jakimś komentarzem, dlatego w poniedziałek odbędzie się rozmowa. W 

tej chwili trudno odnieść się do tego materiału. Warianty, o których mowa, zostały 

przygotowane przez Solec na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego (wydaję się one dosyć 

kosztowne). Przy założeniu, że koszty byłyby rozłożone w 50% na Województwo i 50% na 
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partnerów, czyli 12,5% dla nas (proponuje się od 60 tys. do 160 tys. udziału corocznego 

bieżących kosztów). Dyskusja na ten temat będzie prowadzona w poniedziałek. 

Ad 15. 

 W tym punkcie obrad nikt nie zabrał głosu. 

Ad 16. 

 Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Sesji o godzinie 14.30. 
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