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PROTOKÓŁ Nr II/2018 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski o godz. 12:00 otworzył II Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Markiem Olszewskim na czele, 

Panią Skarbnik Danutę Jabłońską-Drążelę, Pana Sekretarza Czesława Makowskiego, 

zaproszonych gości, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Toruńskiego, naczelników wydziałów oraz pozostałe osoby obecne na sali.   

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 21 

Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

 

1.Otwarcie II Sesji Rady Powiatu. 

2.Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Powiatu. 

5.Informacja na temat zimowego utrzymania dróg. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i      

Petycji. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu 

Toruńskiego.  

 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych Rady   

Powiatu Toruńskiego.   
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady    

Powiatu Toruńskiego. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.  
12.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta 

Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2019 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.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Powiatów Polskich. 

15.Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

     16.Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.  

17.Zamknięcie II Sesji Rady. 
 

Ad 3. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 21 radnych. 

Raport z głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 
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Ad 4. Następnie Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

Radny M. Graczyk powiedział, że w protokole z poprzedniej sesji znajduje się kilka błędnie 

użytych słów. M. Graczyk poprosił, by słowo ,,wyróżnieni” ze stwierdzenia : ,,wyróżnieni 

kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie” zamienić na słowo ,,wymienieni” lub 

,,zgłoszeni”.  

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu I Sesji Rady 

Powiatu z wniesionymi poprawkami. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych protokół I Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji stanowi załącznik nr 4 

do protokołu. 

Ad 5.  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Henryk Dygasiewicz przedstawił informację na 

temat zimowego utrzymania dróg.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.  

Informacja na temat zimowego utrzymania dróg stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad 6. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę radnego Piotra 

Skibę. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Piotra Skibę, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie. 

 

Radny P.Skiba wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

wybrany został radny Piotr Skiba, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę radnej Edyty 

Zakrzewskiej. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 
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Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radną Edytę Zakrzewską, czy wyraża zgodę 

na kandydowanie. 

 

Radna E.Zakrzewska wyraziła zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej wybrana została radna Edyta Zakrzewska, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Komisji 

Rewizyjnej. Dodał, że otrzymał już takie zgłoszenia – kandydaturę radnego Andrzej 

Siemianowskiego, radnej Danuty Kwiatkowskiej oraz radnego Andrzeja Jałochę.  

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę 

na kandydowanie. 

 

Radny A. Siemianowski wyraził zgodę.. 

Radna D. Kwiatkowska wyraził zgodę. 

Radny A. Jałocha wyraził zgodę. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali 

radni: Andrzej Siemianowski, Danuta Kwiatkowska oraz Andrzej Jałocha, w obecności 21 

radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/7/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 7. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę 

radnej Agnieszki Janiaczyk-Dąbrowskiej. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 
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Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radną Agnieszkę Janiaczyk-Dąbrowską, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radna A.Janiaczyk-Dąbrowska wyraziła zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji wybrana została radna Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska, w obecności 21 

radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę 

radnej Agnieszki Jankierskiej-Wojdy. 

 

Przewodniczący dodał, że radna Agnieszka Jankierska-Wojda jest nieobecna, dlatego zapytał 

Przewodniczącego Klubu ,,Koalicja dla Powiatu” Mirosława Graczyka, czy radna wyraziła 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny M. Graczyk odpowiedział, że radna Agnieszka Jankierska-Wojda wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji wybrana została radna Agnieszka Jankierska-Wojda, w obecności 21 

radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że otrzymał już takie zgłoszenia – kandydaturę radnego 

Piotra Skibę oraz radnego Tomasz Wierzbickiego. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę 

na kandydowanie. 
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Radny P. Skiba wyraził zgodę. 

Radny T. Wierzbicki wyraził zgodę. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

wybrani zostali radni: Piotr Skiba oraz Tomasz Wierzbicki, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/8/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad 8.  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Budżetu i Finansów. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę radnego 

Tomasz Wierzbickiego. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Tomasza Wierzbickiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny T. Wierzbicki wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów wybrany został radny Tomasz Wierzbicki, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak kandydatur, wybór Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

nastąpi na kolejnej sesji Rady Powiatu Toruńskiego. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę radnego Mirosława Graczyka. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 
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Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Mirosława Graczyka, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny M.Graczyk wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącego Zdrowia i Opieki 

Społecznej wybrany został radny Mirosław Graczyk, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Dodał, że 

otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę radnego Andrzeja Jałochy. 

 

 Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Andrzeja Jałochę, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny A.Jałocha wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wybrany został 

radny Andrzej Jałocha, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 

Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.  

 
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Statutowo-Regulaminowej.  Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę 

radnej Danuty Kwiatkowskiej. 

 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radną Danutę Kwiatkowską, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie. 
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Radna D.Kwiatkowska wyraziła zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącej Komisji Statutowo-

Regulaminowej wybrana został radna Danuta Kwiatkowska, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Przewodniczącej Komisji Statutowo-

Regulaminowej stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/9/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad 9. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Dodał, że otrzymał już jedno 

zgłoszenie – kandydaturę radnego Mirosława Nawrotka. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Mirosława Nawrotka, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny M.Nawrotek wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów wybrany został radny Mirosław Nawrotek, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i 

Finansów stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę 

radnego Jacka Kałamarskiego. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Jacka Kałamarskiego, czy wyraża 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny J.Kałamarski wyraził zgodę. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu wybrany został radny Jacek Kałamarski, w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę 

radnego Tomasza Zakrzewskiego. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Tomasza Zakrzewskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny T.Zakrzewski wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Zdrowia i Opieki Społecznej wybrany został radny Tomasz Zakrzewski, w obecności 21 

radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i 

Opieki Społecznej stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Dodał, że 

otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę radnego Wiesława Kazanieckiego. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Wiesława Kazanieckiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny W.Kazaniecki wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska wybrany został 

radny Wiesław Kazaniecki, w obecności 21 radnych. 
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Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik 

nr 22 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego 

Komisji Statutowo-Regulaminowej. Dodał, że otrzymał już jedno zgłoszenie – kandydaturę 

radnego Andrzeja Walczyńskiego. 

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury. 

Z uwagi na brak innych kandydatur lista została zamknięta. 

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Andrzeja Walczyńskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny A.Walczyński wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Statutowo-Regulaminowej wybrany został radny Andrzej Walczyński, w obecności 21 

radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie wyboru na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji 

Statutowo-Regulaminowej stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/10/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących komisji stałych 

Rady   Powiatu Toruńskiego.   
 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad 10. Przewodniczący Rady odczytał proponowane składy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Toruńskiego, zgłoszone przez Przewodniczących Klubów Radnych. 

Komisja Budżetu i Finansów 

1) Wierzbicki Tomasz - Przewodniczący 

2) Nawrotek Mirosław - Wiceprzewodniczący 

3) Kowalski Łukasz 

4) Olszewski Marek 

5) Ramlau Michał 

6) Siemianowski Andrzej 

7) Zakrzewska Edyta 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

 

1) Kałamarski Jacek - Wiceprzewodniczący 

2) Graczyk Mirosław 

3) Kłosińska Mirosława 

4) Polikowski Paweł 
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5) Ramlau Michał 

6) Walczyński Andrzej 

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 

 

1) Graczyk Mirosław - Przewodniczący 

2) Zakrzewski Tomasz - Wiceprzewodniczący 

3) Kaczmarek Kazimierz 

4) Kałamarski Jacek 

5) Kazaniecki Wiesław 

6) Kowalski Łukasz 

7) Olszewski Marek 

8) Polikowski Paweł 

9) Syroka Leszek 

Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

 

1) Jałocha Andrzej - Przewodniczący 

2) Kazaniecki Wiesław - Wiceprzewodniczący 

3) Jankierska-Wojda Agnieszka 

4) Kłosińska Mirosława 

5) Kaczmarek Kazimierz 

6) Kononiuk Janusz 

7) Nawrotek Mirosław 

Komisja Statutowo – Regulaminowa 

 

1) Kwiatkowska Danuta - Przewodnicząca 

2) Walczyński Andrzej - Wiceprzewodniczący 

3) Janiaczyk-Dąbrowska Agnieszka 

4) Kononiuk Janusz 

5) Syroka Leszek 

6) Zakrzewski Tomasz 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 

stałych Rady Powiatu Toruńskiego, projekt uchwały Rady został przyjęty w obecności 21 

radnych.  

 

Raport z głosowania w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu 

Toruńskiego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/11/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Ad 11. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.  
 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty 

Toruńskiego, projekt uchwały Rady został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego stanowi 

załącznik nr 27 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/12/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad 12. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie 

delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił o wskazywanie kandydatur do pracy w Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

T. Zakrzewski zapytał, czy Komisja Bezpieczeństwa i Porządku będzie przy Prezydencie 

Miasta Torunia czy przy Staroście. 

 

Cz. Makowski odpowiedział, że Komisja jest wspólna, ze względu na zawarte porozumienie 

pomiędzy Prezydentem Torunia a Starostą Toruńskim. W Komisji jest dwóch 

Przewodniczących (Prezydent oraz Starosta), którzy współprzewodniczą i dzielą się 

obowiązkami oraz pozostałe osoby (przedstawiciele Rady Miasta i Rady Powiatu, 

przedstawiciele Komendy Miejskiej oraz prokuratury). 

 
Wicestarosta M. Ramlau zgłosił kandydaturę radnego Piotra Skiby. 
 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Piotra Skibę, czy wyraża zgodę na 

kandydowanie. 

 

Radny P.Skiba wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla 

Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, projekt 

uchwały Rady został przyjęty w obecności 21 radnych.  

 

Raport z głosowania w sprawie sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta 

Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 29 

do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/13/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta 

Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Ad 13. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Dominik Gredecki omówił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2019 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 otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w ww. sprawie, projekt uchwały Rady został 

przyjęty w obecności 21 radnych.  

 

Raport z głosowania w sprawie ustalenia opłat na 2019 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 stanowi 

załącznik nr 31 do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/14/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat na 2019 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.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

 

Ad 14. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba omówiła 

projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

Następnie Przewodniczący zapytał Starostę Toruńskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie 

do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. 

 

Starosta M. Olszewski wyraził zgodę. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie desygnowania delegata do 

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, projekt uchwały Rady został przyjęty 

w obecności 20 radnych.   

 

Raport z głosowania w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku 

Powiatów Polskich stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr II/15/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego 

Związku Powiatów Polskich. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
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Ad 15. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na II Sesję, po czym otworzył dyskusję. 

 

A. Siemianowski powiedział, że została podana informacja o konkursie związanym z 

organizacjami pożytku publicznego. Radny poprosił o podanie składu komisji konkursowej.  

 

Sekretarz Powiatu Cz.Makowski powiedział, że jest to konkurs, który dotyczy nieodpłatnej 

pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z przepisami ustawy, połowę 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej należy przeznaczyć na organizacje pożytku 

publicznego (są to 2 punkty a 4 Gminy). Druga połowa to radcy prawni oraz adwokaci. Celem 

konkursu było powołanie do wyłonienia organizacji dla każdego z dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Wicestarosta 

Toruński Michał Ramlau, kolejnymi osobami są: Sekretarz Powiatu Czesław Makowski, 

Radcy Prawni Maria Misiak oraz Marzenna Napiórkowska, Marzena Pietruszyńska oraz jedna 

osoba z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza o przesłanie do wszystkich radnych aktualnego 

składu komisji konkursowej. 

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

 

Ad 16. 

 

A.Siemianowski powiedział o zapadlinie znajdującej się na drodze powiatowej, na wysokości 

ul. Toruńskiej 20 w miejscowości Młyniec I. Dodał, że stwarza ona niebezpieczeństwo dla 

poruszających się tą drogą i należy poinformować o problemie odpowiednie służby. 

 

T.Zakrzewski poprosił o przedstawienie zakresu odpowiedzialności poszczególnych 

członków Zarządu. Dodał, że Zarząd w październiku podpisywał umowę na projektowanie 

ścieżki pieszo-rowerowej z Dobrzejewic do Mazowsza. Zapytał, czy w związku z tym będą 

przeprowadzane w tej sprawie konsultacje społeczne. 

T. Zakrzewski powiedział również, że pomiędzy miejscowością Zębowo a Morgowo znajduje 

się zapadnięty przepust. Poprosił o przeanalizowanie tematu. 

 

Starosta Toruński M.Olszewski odpowiedział, że wszystkie wnioski i spostrzeżenia, 

dotyczące stanu dróg powiatowych niezwłocznie zostaną przekazane do Powiatowego 

Zarządu Dróg. Starosta powiedział także, że schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego 

nie został dotychczas zmieniony ze względu na zachowanie płynności przejęcia obowiązków 

w powiecie. Dodał, że: Starosta odpowiada bezpośrednio za Wydział Promocji i Rozwoju, 

Biuro Radców Prawnych, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Kancelarię Specjalną, 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biuro Audytu Wewnętrznego, Służby BHP, 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowy Urząd Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego. Wicestarosta odpowiada za Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,. 

Członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek odpowiada za Wydział Architektury i Budownictwa 

(Referat Inwestycji i Remontów oraz Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej). 

Członek Zarządu Janusz Kononiuk odpowiada za Wydział Środowiska, Wydział Komunikacji 

i Transportu oraz Powiatowy Zarząd Dróg. 

 

Starosta powiedział również, że obowiązki Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu 

pozostają bez zmian. Dodał, że za Centrum Usług Wspólnych w Browinie odpowiada Pani 
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Skarbnik.  Ponadto w ciągu najbliższych tygodni nie będzie zmian organizacyjnych w 

Starostwie Powiatowym, jednak w dłuższej perspektywie są przewidywane.  

 

T.Zakrzewski dopytał o konsultacje społeczne w kontekście budowy ścieżki pieszo-

rowerowej z Dobrzejewic do Mazowsza. 

 

Starosta M. Olszewski odpowiedział, że jeżeli cały proces inwestycyjny wymaga konsultacji 

społecznych, to z pewnością zostaną one przeprowadzone. Dodał, że obecnie Zarząd 

zapoznaje się z wszystkimi szczegółami inwestycji przygotowanymi do rozpoczęcia oraz 

prowadzonymi. Starosta powiedział, że bardziej precyzyjnej odpowiedzi może udzielić w 

przeciągu tygodnia. 

 

Przewodniczący Rady P.Polikowski powiedział, że jeżeli ktokolwiek z radnych będzie miał 

problem z otrzymanym tabletem, należy zgłosić to informatykom urzędu. Dodał, że poczta 

elektroniczna działa sprawnie oraz, że na nią są wysyłane wszelkie niezbędne materiały na 

obrady sesji.  

Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do 17 

grudnia 2018 r. 

 

Ad 17.  Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął II Sesję RPT o 

godz. 13:55.     

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

Protokołowała: 

Paweł Polikowski 

Paulina Szymańska 

 


