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PROTOKÓŁ Nr X/2019 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 24 października 2019 r. 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 12:00 otworzył X Sesję Rady Powiatu 

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

służb mundurowych, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego, przedstawicieli mediów, jak również pozostałe osoby obecne na sali i 

oglądające Sesję za pomocą transmisji internetowej.   

 

Przewodniczący przedstawił wszystkim zgromadzonym nowych dyrektorów – Beatę 

Szczupłowską – Dyrektor DPS w Pigży, Jacka Skorulskiego – Dyrektora PCPR w Toruniu 

oraz Grzegorza Sosnowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.   

 

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

22  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 przedstawił następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Powiatu. 

5. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z 

wynikami sprawdzianu i egzaminu. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

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

realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2020 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla 

Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego w 

partnerstwie z Gminą Miastem Chełmża do wspólnej realizacji budowy Sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży i 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Browinie. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

w Dobrzejewicach. 

16. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. 

17. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników starostwa.  

18. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

19. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

20. Zamknięcie X Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 22 Radnych. 

 

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został wysłany drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami na X Sesję. Wobec braku uwag protokół IX Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

 

Ad 5. Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Brygida Bogdanowicz-Kopeć, 

omówiła informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z 

wynikami sprawdzianu i egzaminu. 

Inspektor zaznaczyła, że przedstawiona prezentacja zostanie wysłana wszystkim radnym 

drogą elektroniczną. 

Radny A. Siemianowski zapytał, co wykazały przeprowadzane w jednostkach oświatowych 

kontrole kuratorium. 

B. Bogdanowicz-Kopeć odpowiedziała, że przygotuje informacje szczegółowe dotyczące 

kontroli kuratorium, ale wie, że kontrole te nie wykazały żadnych naruszeń przepisów prawa. 

Przewodniczący powiedział, że wyniki kontroli przeprowadzonych w placówkach 

oświatowych zostaną przesłane Radnym drogą elektroniczną. 

A. Siemianowski spytał, że to prawda, że gm. Lubicz otrzyma nową siedzibę poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Starosta Toruński - Marek Olszewski odpowiedział, że zarówno oddział poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach, jak też w Lubiczu, mają nowe siedziby. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 

2018/2019 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 6. 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 24 października 

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 poprosił o przedstawienie kilku informacji dotyczących programu 

Erasmus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 
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Dyrektor ZSP w Chełmży Katarzyna Komakowska powiedziała, że jest to już kolejna edycja 

tego projektu, która daje możliwości wykorzystania kontaktów międzynarodowych oraz 

kształcenia w uczniach postawy obywatelskiej. 

A. Siemianowski dopytał ile krajów bierze udział w projekcie. 

Dyrektor odpowiedziała, że nie pamięta wszystkich krajów biorących udział w tym 

przedsięwzięciu. 

A. Siemianowski spytał jaki kraj jest koordynatorem. 

Dyrektor odpowiedziała, że nie ma takiej wiedzy i szczegółowej odpowiedzi na to pytanie 

może udzielić na piśmie. 

Starosta powiedział, że tak szczegółowe pytania wykraczają poza zakres przyjęty zwyczajowo 

i proponuje, by na posiedzeniach Komisji Stałych Rady sygnalizować, jakie informacje 

będzie chciało się uzyskać, co sprawi, że osoby referujące będą mogły się szczegółowo 

przygotować. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/66/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7. 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 24 października 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Tomasz Zakrzewski zapytał czy nastąpiła planowana do końca września refundacja 

kosztów energii. 

 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że zgodnie z zapowiedziami otrzymaliśmy zwroty za 

energię i w najbliższych fakturach nastąpi korekta środków, które wcześniej zostały 

zawyżone. 

 

Radny Mirosław Graczyk spytał, czy kwota dotacji od Wojewody na zadania standaryzacyjne 

w Domach Pomocy Społecznej jest tą, która była planowana i czy są jakieś różnice. 

 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie ma dużych różnic, w Wielkiej Nieszawce zabrakło 

pieniędzy na remont dachu, natomiast pozostałe jednostki zamknęły się w swoich budżetach. 

Te środki, które pozostały zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr X/67/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 8. 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 24 października 

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 X/68/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 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 8 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Dominik Gredecki omówił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2020 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. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 października 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2020 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 Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/69/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia opłat na 2020 rok za usuwanie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu została podjęta jednogłośnie. 
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Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego zarządził 10-minutową przerwę. 

 

Ad 10. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Andrzej Pabian, omówił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu 

Toruńskiego na lata 2019-2022. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 3 

października pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski spytał o to, jakie środki przeznaczone są na odnowę zabytków w 

powiecie. 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych odpowiedział, że nie ma informacji o 

środkach przeznaczonych na ten cel. 

Starosta powiedział, że powiat nigdy nie przeznaczał środków na odnowę zabytków i nie 

uczestniczy w tych wydatkach. 

Radny A. Siemianowski poprosił o informację na temat tego, z jakich środków powiatowe 

zabytki były odnawiane. 

Starosta odpowiedział, że wiedzę tę można uzyskać od gmin i konserwatora zabytków i że 

zostanie ona przekazana Radnemu drogą elektroniczną. 

Naczelnik A. Pabian dodał, że Urząd Marszałkowski również prowadzi tego typu monitoring. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/70/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019-2022 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 11. Wicestarosta Toruński - Michał Ramlau, omówił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego w partnerstwie z Gminą Miastem 

Chełmża do wspólnej realizacji budowy Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby 

Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk zauważył, że list intencyjny w tej sprawie został podpisany już wcześniej i 

spytał czy źródło finansowania tej inwestycji zostało już określone oraz czy jest szansa na jej 

realizację. 
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Wicestarosta odpowiedział, że jest duża szansa na to, że to przedsięwzięcie zostanie 

zrealizowane. 

 

Radny T. Zakrzewski spytał w jakim okresie czasowym przewidziana jest realizacja tej 

inwestycji. 

 

Wicestarosta odpowiedział, że według założeń - w latach 2020-2021. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/71/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Toruńskiego w partnerstwie z Gminą Miastem Chełmża do wspólnej realizacji budowy 
Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmży i 
Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

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

petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

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

3 października 2019 r. uznała petycję za niezasługującą na uwzględnienie. 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/72/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

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

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

Radna A. Janiaczyk-Dąbrowska powiedziała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 

października 2019 r. po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Chełmży uznała ją za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr X/73/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży została podjęta większością głosów (19 – „za”, 3 

„wstrzymuje się”). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 14. Sekretarz Powiatu – Czesław Makowski, omówił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

 

Radna A. Jankierska-Wojda opuściła posiedzenie zmniejszając kworum do 21 osób. 

 

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

17 października 2019 r. po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Browinie uznała ją za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/74/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Browinie została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Ad 15. Sekretarz Powiatu – Czesław Makowski, omówił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach. 

 

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

17 października 2019 r. po rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Dobrzejewicach uznała ją za bezzasadną. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr X/75/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Ad 16. Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski przedstawił informację w sprawie 

oświadczeń majątkowych radnych. 
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Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 
Ad 17. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przedstawił informację w sprawie oświadczeń 

majątkowych pracowników starostwa. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

 
Ad 18. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

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

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 19. Sprawy różne. 

Radny A. Siemianowski zapytał czy w związku ze zmianą podstawy programowej zadania 

inwestycyjne w placówkach oświatowych zostały sfinansowane zgodnie z planem. 

Wicestarosta odpowiedział, że wyniknęło kilka drobnych problemów, lecz powiat pozostaje 

w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim. 

Radny T. Zakrzewski spytał o wykonanie w terminie realizacji dokumentacji ścieżki pieszo-

rowerowej w Dobrzejewicach. 

Dyrektor PZD Ryszard Gilewski odpowiedział, że realizacja została wykonana w terminie. 

Radny A. Siemianowski poprosił, by umieścić na stronie internetowej terminy i tematykę 

podejmowaną na posiedzeniach Komisji Stałych Rady.  

Przewodniczący złożył gratulacje kandydatom na posłów pochodzącym z terenu Powiatu 

Toruńskiego - Janowi Ardanowskiemu i Mariuszowi Kałużnemu, którzy zdobyli mandaty w 

sejmie oraz Radnym Powiatu Toruńskiego Edycie Zakrzewskiej i Mirosławowi Graczykowi, 

którzy osiągnęli wysokie wyniki w wyborach do parlamentu. 

Ad 20. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął X Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego o godz. 14.15. 

 
Protokołowała: 

Agata Lewandowska 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 
 


