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PROTOKÓŁ Nr III/2018 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 20 grudnia 2018 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski o godz. 9:00 otworzył III Sesję Rady 

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

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

Sejm VIII kadencji Iwonę Michałek, zaproszonych gości, dyrektorów i kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, naczelników wydziałów oraz pozostałe 

osoby obecne na sali.  

 

Przewodniczący podziękował Dyrektor ZS Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Hannie 

Jeżewskiej za upominki świąteczne.  

 

Ad 2. Przewodniczący poinformował, że jeden z radnych – Rafał Lewandowski nie złożył 

jeszcze ślubowania, dlatego uczyni to w dniu dzisiejszym. Została odczytana rota ślubowania, 

a radny Rafał Lewandowski złożył ślubowanie.  

 

Ad 3. Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 19 

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. 

Ad 4. Przewodniczący Rady P.Polikowski przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie III Sesji Rady Powiatu. 

2. Ślubowanie. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Powiatu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2018. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych  

do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

10. Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 

a) omówienie projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na 2019 rok, 

b) opinia RIO, 
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c) opinie Komisji, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2019. 

14. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

16. Zamknięcie III Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 20 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 5. Następnie Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

Wobec braku uwag Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu II Sesji 

Rady Powiatu.  

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 20 radnych protokół II Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad 6. Przewodniczący posiedzenia omówił projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski powiedział, że w związku pozostawieniem wakatu na 

stanowisko Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, zostanie przeprowadzone 

głosowanie w sprawie jego wyboru. 

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

 

Starosta w imieniu Obywatelskiego Klubu Samorządowego dla Powiatu Toruńskiego, zgłosił 

kandydaturę radnego Rafała Lewandowskiego.  

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Rafała Lewandowskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny R. Lewandowski wyraził zgodę. 
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Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na 

funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania na funkcję Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu wybrany został radny Rafał Lewandowski, w obecności 20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/16/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 7. Przewodniczący posiedzenia omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski powiedział, że w związku pozostawieniem wakatu na 

członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie 

jego wyboru. 

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów. 

 

Starosta w imieniu Obywatelskiego Klubu Samorządowego dla Powiatu Toruńskiego, zgłosił 

kandydaturę radnego Rafała Lewandowskiego.  

 

Następnie Przewodniczący P.Polikowski zapytał radnego Rafała Lewandowskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. 

 

Radny R. Lewandowski wyraził zgodę. 

 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na 

członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

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

wybrany został radny Rafał Lewandowski, w obecności 20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/17/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad 8. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

M.Graczyk powiedział, że większość zmian budżetowych dotyczy przesunięć zadań z roku 

2018 na rok 2019, ale istnieje także zwiększenie dochodów z tytułu subwencji. Radny zapytał 

czy zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wynikiem 

przesunięć zadań na rok 2019, czy też zwiększone dochody powodują, że zmniejszeniu 

ulegają dochody podatkowe. 

Skarbnik odpowiedziała, że w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, poziom 

realny środków planistycznie nie uległ zmianie, natomiast zmniejszenie o kwotę 1,6 mln jest 

zmniejszeniem tzw. technicznym po to, by pozostawić środki na rok 2019.  

A.Jałocha zapytał o Powiatowy Urząd Pracy, a dokładnie o dofinansowania na 

wynagrodzenia osobowe związane z obsługą cudzoziemców. Radny dodał, że bezrobocie 

spada, a ilość etatów w Urzędzie się nie zmieniła. 

Skarbnik odpowiedziała, że w przypadku obsługi cudzoziemców ustawa prawa materialnego 

wskazuje, że dochody, które wnoszą cudzoziemcy są dochodami budżetu państwa, natomiast 

50% tych dochodów przekazuje się na konto Powiatu jako dochód z tytułu udziału Powiatu w 

zadaniach rządowych (dochody te są wydatkowe na obsługę cudzoziemców).  

Starosta powiedział, że nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy ilością pracowników w  

Powiatowym Urzędzie Pracy, a wahającym się wskaźnikiem bezrobocia, jednak zauważyć 

trzeba, że od pewnego czasu struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy nie uległa 

zmianie. Analizy dotyczące tego tematu prowadzone będą w roku 2019.  

A.Siemianowski podziękował za uwzględnienie jego wniosku z posiedzenia Komisji 

Wspólnej o uwiarygodnienie potrzeb poprzez uwzględnienie nie podpisanych aneksów. 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 20 grudnia 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/18/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad 9. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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M.Graczyk zapytał, jak wygląda kolejka oraz zapotrzebowanie na środki z Funduszu, 

ponieważ efekt społeczny będzie taki, że środki zostaną zdjęte z turnusów dla dzieci, jakby 

nie było nimi zainteresowania. Radny zapytał, ile wniosków jest niezrealizowanych oraz jakie 

jest zainteresowanie poszczególnymi formami.  

Starosta powiedział, że nie jest w stanie określić ile jest wniosków oczekujących oraz dodał, 

że cały system wymaga skorygowania. Istnieją Powiaty, w których zainteresowani dokładnie 

wiedzą co i kiedy otrzymają, natomiast w naszym Powiecie tak nie jest.  

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 11 grudnia 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został przyjęty w obecności 19 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/19/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwalę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad 10. a) Starosta Toruński omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

A.Siemianowski zapytał jakie zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych w oświacie są 

planowane. Radny dodał, że prowadzone działanie inwestycyjne musi współgrać z projektem 

miękkim. Inwestycja musi zostać zakończona w sierpniu, by z dniem 1 września mogły 

rozpocząć się zajęcia.  

Starosta powiedział, że specjaliści zauważyli pewne problemy w rozpoczętych inwestycjach, 

dlatego należy je usunąć oraz dotrzymać zaplanowanych terminów oddania gotowych 

inwestycji. Starosta dodał, że w przypadku Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, 

jak i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, problemem jest brak bilansu 

energetycznego, jednak inwestycje te należy obejrzeć.  

b) Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska –Drążela przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

Skarbnik omówiła także projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

c) Starosta poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 19 grudnia 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na 2019 r.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów T. Wierzbicki powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 11 grudnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2019 r.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego w dniu 11.12.2018 r. projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkie komisje.  

 

d) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

M.Graczyk powiedział w imieniu Klubu ,,Koalicja dla Powiatu”, że z uznaniem zostają 

przyjęte działania Zarządu akceptujące dotychczasowe założenia budżetowe. Dodał, że należy 

pamiętać o problemach, które mogą się pojawić, szczególnie w zakresie inwestycji 

kubaturowych oraz drogowych. Wynikało to będzie z postępowań przetargowych i wartości 

cen, które składane są w ramach ofert. Radny powiedział także, że Zarząd poprzedniej 

kadencji przygotowując projekt budżetu na 2019 rok, świadomie nie przyjmował do budżetu 

większego katalogu zadań inwestycyjnych. Istniały takie oczekiwania ze strony partnerów 

samorządowych oraz jednostek organizacyjnych powiatu, jednak projekt budżetu 

zbilansowany, bez deficytu został przyjęty 7 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Zarządu. M. 

Graczyk dodał, że sytuacja finansowa Powiatu jest dobra, a nawet bardzo dobra w 

porównaniu z innymi jednostkami samorządowymi. Radny odniósł się także do problemów 

technicznych w zakresie przygotowywania inwestycji oraz problemów pojawiających się w 

trakcie ich realizacji. Radny dodał, że trzeba współpracować, by analizować i poszukiwać 

rozwiązań, które pozwolą rozpoczęte inwestycje zakończyć.  

M. Graczyk przypomniał, że nie ma inwestycji bez problemów oraz tzw. protokołów 

konieczności, a w szczególności gdy dokonuje się inwestycji na obiekcie istniejącym. Dodał, 

że przyjmowany projekt budżetu konsumuje wszystkie dotychczasowe porozumienia 

partnerskie, które były wypracowane w ciągu ostatnich miesięcy, a nawet lat.  

e) W wyniku przeprowadzonego głosowania, omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019, został przyjęty w obecności 20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/20/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na 2019 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad 11. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026. 

 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 11 grudnia 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026. 
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Przewodniczący Rady P. Polikowski powiedział, że pozostałe Komisje Stałe Rady Powiatu 

Toruńskiego również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026, został przyjęty w 

obecności 20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/21/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2019–2026. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad 12. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 20 grudnia 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został przyjęty w obecności 20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/22/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji 

w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad 13. Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2019. 

 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 20 grudnia 2018 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2019. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie przyjęcia niektórych 

zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2019, 

został przyjęty w obecności 20 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr III/23/2018 Rady Powiatu 

Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2019. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 14. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

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

 

M. Nawrotek zapytał o działania podjęte przez Zarząd, zmierzające do rozwiązania problemu 

zgłoszonego przez najemców lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie DPS w 

Browinie, dotyczącego wzrostu kosztów podgrzewania wody. 

  

K.Kaczmarek powiedział, że 20 listopada 2018 r. najemcy mieszkań na terenie DPS w 

Browinie zwrócili się z prośba o rozwiązanie problemu, który powstał po zamontowaniu w 

Domu Pomocy Społecznej pomp ciepła. Najemcy tłumaczą, że pozostali na obsłudze starej 

kotłowni, a obecny koszt za 1m
3
 wody wzrósł z kwoty 30 zł do 280 zł. Radny dodał, że w 

starej kotłowni są piece parowe, z których jeden jest wyłączony. Po odłączeniu kuchni, która 

była w budynku obok, kocioł ten ogrzewa tylko ciepłą wodę użytkową dla najemców lokali. 

W miesiącu listopadzie zużyto 820 litrów oleju opałowego w cenie 3,36 zł/l. Dyrektor DPS w 

Browinie zaproponowała zakup boilerów do ogrzewania ciepłej wody, jednak najemcy nie 

wyrazili zgody ze względu na zbyt duże ryzyko uszkodzenia instalacji oraz potrzebę 

ponownego remontu niektórych pomieszczeń. Zarząd podjął decyzję, że Dyrektor DPS w 

Browinie zleci wykonanie projektu technicznego na rozwiązanie, które polega na dostawieniu 

do istniejącego kotła olejowego boilera na 600 l wody, który w zupełności wystarczy do 

ogrzania pomieszczeń i produkcji ciepłej wody bieżącej. Szacowany koszt to około 34 zł za 1 

m
3
. 

 

J.Kałamarski zapytał o zakres uzgodnień w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie 

Przedmieście.  

 

Starosta powiedział, że była to wycinkowa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Chełmży, która nie dotyczyła zadań Powiatu.  

 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa K. Melkowski powiedział, że Zarząd 

Powiatu w procedurze uchwalania planu przez Burmistrza, Wójtów Gmin, uzgadnia plany 

pod względem zadań samorządowych. Każda taka zmiana trafia na posiedzenie Zarządu, a 
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następnie podejmowana jest uchwała dotyczą uzgodnienia planu. W ostatnim czasie było 

kilka planów zagospodarowania przestrzennego Chełmży, gdzie zazwyczaj dotyczyły 

pojedynczych działek. Burmistrz na wniosek właścicieli działek zmieniał ich przeznaczenie z 

mieszkalnych na usługowe. Naczelnik dodał, że szczegółowe informacje o każdym z planów 

zamieszczone są na stronie Urzędu Miasta Chełmży.  

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 15. Przewodniczący Rady P. Polikowski oraz Starosta Toruński M.Olszewski w iemieniu 

Zarządu oraz radnych Powiatu Toruńskiego, podziękowali Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg Henrykowi Dygasiewiczowi za wieloletnią pracę.  

 

A.Siemianowski  zapytał, czy w roku bieżącym jest jeszcze zaplanowana sesja Rady Powiatu 

Toruńskiego.  

 

P.Polikowski odpowiedział, że w tym roku nie jest już przewidywana żadna sesja. 

 

A.Siemianowski powiedział, że do 31 grudnia każdego roku powinien być przedstawiony 

plan pracy Komisji Rewizyjnej i zatwierdzony na sesji Rady Powiatu.  

 

Sekretarz Cz.Makowski odpowiedział, że w Statucie jest zapis, że do końca każdego roku 

powinien zostać przedstawiony plan pracy Komisji Rewizyjnej, natomiast należy zwrócić 

uwagę na fakt, że wszystkie Komisje dopiero się ukonstytuowały. Dodał, że w poprzedniej 

kadencji plan pracy komisji również był przyjmowany na początku roku i nie wiąże się to z 

żadnymi konsekwencjami.  

 

A.Siemianowski zapytał kto odpowiada za Centrum Usług Wspólnych w Browinie Skarbnik 

Powiatu czy Wicestarosta Toruński.  

 

Starosta powiedział, że do czasu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Toruniu za Centrum Usług Wspólnych odpowiada Wicestarosta, natomiast 

po zmianie regulaminu odpowiedzialność uzyska Skarbnik Powiatu.  

 

Ad 16.  Przewodniczący Rady P.Polikowski złożyli wszystkim Radnym, dyrektorom 

jednostek oraz zaproszonym gościom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia, po czym zamknął III Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 11:00. 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

Protokołowała: 

Paweł Polikowski 

Paulina Szymańska 

 


