
                            
PROTOKÓŁ Nr IX/2019 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 11:00 otworzył IX Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego. Przywitał Radnych, Zarząd ze Starostą M. Olszewskim na czele, pracowników 

Starostwa Powiatowego, jak również pozostałe osoby obecne na sali i oglądające Sesję za 

pomocą transmisji internetowej.   

 

W związku z przejściem na emeryturę Dyrektor PCPR w Toruniu Jolanty Zielińskiej 

oraz Dyrektor DPS w Pigży Anny Szczepaniak, przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 

Paweł Polikowski wraz z obecnym starostą Markiem Olszewskim i poprzednim starostą 
Mirosławem Graczykiem uroczyście podziękował obu paniom za lata owocnej współpracy. 

 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział  

21 Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Ad 3. Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przesłany drogą 
mailową i spytał, czy są do niego uwagi. 

 

Wicestarosta Michał Ramlau poprosił o wniesienie do porządku punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 
W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty porządek obrad w następującym kształcie: 

                                                                  

1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu VIII Sesji Rady Powiatu. 

5. Przekazanie sprawozdań z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w 

Toruniu na obszarach powiatu toruńskiego. 

6. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze                   

2019 r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 



10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie 

Toruńskim na lata 2019-2023. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niektórych zadań administracji rządowej 

związanych z  kwalifikacją wojskową w 2020 roku. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz 

regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych. 
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego. 
16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli. 
17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
18. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
19. Zamknięcie IX Sesji Rady. 
 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został wysłany drogą 
mailową wraz z pozostałymi materiałami na IX Sesję. Wobec braku uwag protokół VIII Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 
 

Ad 5. Sekretarz powiatu Czesław Makowski przedstawił informacje o przekazaniu 

sprawozdań z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Toruniu na obszarach 

powiatu toruńskiego. Wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów, sprawozdania 

przedstawiane Radzie Powiatu przez kierownika nadzoru wodnego mogą stanowić podstawę 
do określania w drodze uchwały istotnych dla powiatu zagrożeń związanych z nadzorami 

wodnymi. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny T. Zakrzewski powiedział, że w związku ze sprawozdaniami spodziewał się na Sesji 

obecności przedstawiciela Wód Polskich, w celu możliwości zadania mu pytań. 

Przewodniczący zasugerował, aby pytania złożyć pisemnie do biura rady, a następnie zostaną 
one przekazane do odpowiedniej instytucji. 

Po zakończonej dyskusji Radni przyjęli sprawozdania. 

Sprawozdania stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

 



Ad 6. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła informację z wykonania 

budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2019 r. 

 

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2019 r. znajduje się w 

Rejestrze Uchwał Zarządu Powiatu pod pozycją 124/2019 r. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

W związku z wprowadzonymi regulacjami płacowymi Radny A. Siemianowski zapytał na 

jakim poziomie są płace pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki przy łóżkach 

pacjentów w Domach Pomocy Społecznej. 

 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że różnie w różnych DPS-ach i  wymaga to dokładnego 

sprawdzenia. Dodała, iż zaplanowane podwyżki w placówkach oświatowych nie gwarantują 
tego, że od 15 stycznia 2020 roku wystarczy to na najniższą krajową. 
 

Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski spytał, na czym ma dokładnie polegać uporządkowanie 

infrastruktury znajdującej się w okolicach budynku Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

Członek Zarządu K. Kaczmarek odpowiedział, że projekt ten przewiduje uporządkowanie 

całej przestrzeni, na której znajduje się DPS oraz ZOL. Dodał, że zamiarem Zarządu jest 

uporządkowanie całej sfery komunikacyjnej tak, aby każdy z obiektów miał swój własny 

dojazd, zlikwidowana zostanie również część budynków blisko przepompowni, wyznaczona 

zostanie droga dla mieszkańców budynku przyległego do DPS oraz uporządkowana zostanie 

gospodarka wodno-ściekowa. 

Radny A. Siemianowski zapytał, czy zespół parkowy również brany jest pod uwagę. 

K. Kaczmarek odpowiedział, że tak, docelowo również jest brany pod uwagę. 

Radny M. Graczyk spytał, czy kwoty dotyczące uporządkowania infrastruktury w Browinie 

wynikają z koncepcji, czy są tylko oszacowane oraz dlaczego zadanie budowy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku wpisane jest na 2021 rok, skoro nie ma 

jeszcze zabezpieczenia finansowego w postaci dotacji. 

K. Kaczmarek odpowiedział, że kwoty te zawarte są w koncepcji oszacowanej przez Zarząd, 

jednak dokładne sumy pojawią się dopiero w projekcie technicznym. 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że projekt budowy ŚPS w Osieku, który powstał 

za kadencji poprzedniego Zarządu, jest w trakcie starań o dofinansowanie i jest to kwestia 

dobrze usadzona w planach wojewódzkich. Dodał, że proces inwestycyjny będzie trwał około 

2-3 lata, a rzeczywiste prace rozpoczną się dopiero wtedy, kiedy będzie odpowiednie zaplecze 

finansowe. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 



W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026 została podjęta 

większością głosów (głosy „za” – 20, „wstrzymujący się” – 1). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk spytał, czy zadania inwestycyjne będą finansowane z dotacji wojewody 

oraz czy wszystkie uda się zrealizować na czas. 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zadania inwestycyjne będą finansowane z dotacji 

wojewody oraz ze środków własnych. Dodała też, że jest możliwość, by wszystkie 

zrealizować w terminie do końca roku. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 9. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych 
do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. 



 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady zaproponował 10-minutową przerwę. 

 

Ad 10. Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Małgorzata 

Marmurowicz omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie 

Toruńskim na lata 2019-2023. 

 

Radny M. Graczyk powiedział, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 27 sierpnia 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego 

programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 

Powiecie Toruńskim na lata 2019-2023. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski spytał czy osoby zakwalifikowane do programu złożyły deklarację 
uznającą stosowanie przez nich przemocy w rodzinie oraz czy w powiecie są zdiagnozowane 

potrzeby wprowadzenia takiego programu. 

 

M Marmurowicz wyjaśniła, że pisząc program opierano się na przeprowadzonych analizach 

oraz materiałach pochodzących z gminnych policji oraz sądów. Dodała, że jak na razie 

oddane zostały dwie takie deklaracje. 

 

Radny A. Siemianowski wyjaśnił swoją obawę o spełnienie warunku dotyczącego deklaracji i 

powiedział, że ma nadzieje, że do złożenia deklaracji uda się też przekonać pozostałe 10 osób. 

 

M. Marmurowicz dodała, że nikogo nie da się do tego zmusić i deklaracja musi zostać 
złożona dobrowolnie.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie 
Toruńskim na lata 2019-2023 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad 11. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu. 



 
Radna A. Janiaczyk-Dąbrowska powiedziała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 

20 sierpnia 2019 r. po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu uznała ją za bezzasadną. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

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

rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

  
Radna A. Janiaczyk-Dąbrowska powiedziała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 

20 sierpnia 2019 r. po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu uznała ją za bezzasadną. 
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
Ad 13. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

niektórych zadań administracji rządowej związanych z  kwalifikacją wojskową w 2020 roku. 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

niektórych zadań administracji rządowej związanych z  kwalifikacją wojskową w 2020 roku. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań administracji rządowej 
związanych z  kwalifikacją wojskową w 2020 roku została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 



 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 14. Wicestarosta Michał Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 27 

sierpnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk spytał w jaki sposób nowe kryteria dotyczące stypendiów przełożą się na 

ilość osób, które otrzymają stypendium. 

Wicestarosta M. Ramlau odpowiedział, że wszystko okaże się po kolejnym naborze, lecz 

ubiegłoroczna analiza wskazuje na to, że w tym roku według nowych kryteriów stypendium 

nie otrzymałoby około 40 osób. 

Radny A. Siemianowski dopytał, czy w związku z sytuacją w której przewiduje się 
zmniejszenie ilości stypendystów Zarząd przewiduje podniesienie kwoty stypendium. 

Wicestarosta M. Ramlau zwrócił uwagę na to, że początkowo stypendium powiatowe miało 

być formą pomocy materialnej dla rodzin, jednak przy obecnej pomocy udzielanej rodzinom 

przez państwo, podwyższenie kwoty stypendium nie jest konieczne, chociaż tego nie 

wyklucza. 

Radny M. Graczyk powiedział, że jego zdaniem nie można się spodziewać wysokiego 

wzrostu uczniów ubiegających się o stypendium spowodowanego podwójnym rocznikiem, 

ponieważ nowy regulamin dotyczyć będzie nowego roku, zatem nowy, podwójny rocznik 

będzie miał możliwość złożenia wniosku dopiero w przyszłym roku szkolnym. 

Przewodniczący Rady dodał, że podwyższenie tych kryteriów nie ogranicza o połowę liczby 

uczniów, którzy dostali te stypendia. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego 
oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 
ponadgimnazjalnych została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 15. Wicestarosta Michał Ramlau omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Toruńskiego. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 27 

sierpnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 



planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu 

Toruńskiego. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego została podjęta 

jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 16. Wicestarosta Michał Ramlau omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

 
Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 27 

sierpnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady 

Powiatu Toruńskiego w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski spytał, jakie koszty zostaną poniesione w związku ze zmianami 

wynagradzania oraz czy zmiany te są uwzględniane w subwencji oświatowej. 

Wicestarosta M. Ramlau odpowiedział, że zmiany nie będą znacząco wpływać na budżet, 

szacuje się, że będą to kwoty tysięczne, a subwencja oświatowa jest planowana, a w 

najbliższym czasie wiadomo będzie w jakiej wysokości. 

A.  Siemianowski zauważył, że wzrost wynagrodzeń będzie dość znaczący, stąd jego obawy. 

Starosta M. Olszewski dodał, że pytanie radnego było zasadne i że zwykle regulacje są 
uwzględniane przez ministerstwo edukacji, jednak nie w takich kwotach jak lokalnie. Dodatki 

nie obciążą budżetu powiatu, a na pewno zostaną uwzględnione w subwencji. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli została 

podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 23 o protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 17. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

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



Radny M. Graczyk, jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, poprosił o 

udostępnienie materiałów ze sprawozdań dotyczących Szpitala Powiatowego w Chełmży. 

Dodał, że chciałby też otrzymać materiały dotyczące planów remontowo-inwestycyjnych 

dróg w powiecie oraz wydatków przeznaczonych w budżecie na dokumentację. Zadał także 

pytanie dotyczące decyzji kadrowych. Powiedział, że radni chcieliby poznać wyniki naborów. 

 

Starosta M. Olszewski odpowiedział, że materiały dotyczące szpitala zostaną przekazane. 

Plany remontowo - inwestycyjne dróg również zostaną udostępnione, jednak są to plany 

robocze i zostaną jeszcze dopracowane i ostatecznie uszczegółowione na koniec września. 

 

W związku z nowo podjętymi decyzjami kadrowymi Starosta przedstawił nazwiska nowych 

pracowników wyłonionych w konkursach. 

 

Radny M. Graczyk doprecyzował, aby materiały dotyczące Szpitala Powiatowego oraz 

inwestycji drogowych udostępnić wszystkim radnym. Dopytał, jaką rolę Radni mają spełniać 
w kwestii utworzenia dokumentu dotyczącego inwestycji drogowych. 

 

Starosta M. Olszewski powiedział, że Radni będą spełniać role kluczową, ponieważ  
dokumenty te zostaną im przedstawione do uchwalenia na Sesji Rady Powiatu. 

 

Radny  M. Nawrotek zapytał o nową siedzibę poradni psychologiczno-pedagogicznej w 

Dobrzejewicach. 

  

Wicestarosta M. Ramlau wyjaśnił, że po 19 latach, poradnia zmienia swoją siedzibę na inną, 
wynajmowaną, znajdującą się w tej samej miejscowości. Poradnia będzie funkcjonować w tej 

siedzibie do czasu wybudowania nowego budynku. 

 

Informacja z prac zarządu stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad 18. Radny A. Siemianowski zwrócił się z prośbą o stworzenie przynajmniej 3 

miesięcznego harmonogramu Sesji Rady Powiatu, w celu możliwości wcześniejszego 

zaplanowania terminu. 

Przewodniczący zadeklarował, że postara się przygotować harmonogram Sesji na najbliższy 

kwartał. 

Ad 19. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął IX Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego o godz. 13:26. 
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