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PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 22 marca 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Lewandowski o godz. 1400 otworzył XVI Sesję Rady 
Powiatu Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział  
15. radnych. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad.  

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu. 

2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu w 2011 roku.  
3. PrzedłoŜenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego policji o Stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku.  
4. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeniach poŜarowych Powiatu 
Toruńskiego w 2011 r.  

5. PrzedłoŜenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w 
Toruniu za rok 2011. 

6. Zmiany do budŜetu na 2012 rok. 
7. Ustalenie stawek opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 
8. Określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia 

terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

9. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
10.  Interpelacje i zapytania radnych. 
11.  Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie XV Sesji Rady. 

 
Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi bądź propozycje do przekazanego  
z materiałami porządku obrad.  
 
Skarbnik Powiatu wniosła o wprowadzenie projektu uchwały Rady zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad.  
 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu, 
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b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu. 

2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu w 2011 roku.  
3. PrzedłoŜenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego policji o Stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku.  
4. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeniach poŜarowych Powiatu 
Toruńskiego w 2011 r.  

5. PrzedłoŜenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w 
Toruniu za rok 2011. 

6. Zmiany do budŜetu na 2012 rok. 
7. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
8. Ustalenie stawek opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 
9. Określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia 

terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
11.  Interpelacje i zapytania radnych. 
12.  Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie XV Sesji Rady. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
d)  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XV Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
 
Ad. 2.  
Do posiedzenia dołączyli Radna Janina Brończyk oraz Radna Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowaka 
zwiększając tym samym kworum.  
 
Starosta Toruński przekazał Sprawozdanie z wykonania budŜetu w 2011 roku. Poinformował, iŜ 
zostało ono równieŜ przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Materiał zostanie poddany 
analizie.  
 
Ad. 3. 
Komendant Miejski Policji p. Antoni Stramek przedstawił roczne sprawozdanie policji o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2011 roku.  
 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad.4.  
Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej p. Kazimierz Stafiej przedstawił informację o 
stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpoŜarowej oraz zagroŜeniach poŜarowych Powiatu 
Toruńskiego w 2011 r. 
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Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 5.  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Toruniu p. GraŜyna Wasilczuk przedłoŜyła 
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Toruniu za rok 2011. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Do posiedzenia dołączył Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski, który kontynuował 
prowadzenie Sesji.  
 
Ad.6.  
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do budŜetu na 2012 rok.   
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
 
Wobec braku uwag oraz pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały oraz zarządził 
głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. radnych, Uchwała  
Nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę  
w sprawie budŜetu na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w 
sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, radni nie podjęli dyskusji. Następnie odczytał projekt uchwały i 
zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. radnych, Uchwała  
Nr XVI/97/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 roku zmieniający uchwałę w 
sprawie określenia zadań przyj ętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawek opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele 
nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
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Wobec braku dyskusji, Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. radnych, Uchwała  
Nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie ustalenia 
stawek opłat na zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na 
cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. została przyjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 
rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osób pełnoletnich w 
pieczy zastępczej. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Cezary Strąkowski przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, niemniej jednak radni nie zabrali w niej głosu. Następnie 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. radnych, Uchwała  
Nr XVI/99/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 
rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osób pełnoletnich 
w pieczy zastępczej została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10. 
Radna Barbara Kisielewska zwróciła się o poszerzenie informacji w sprawie negocjacji o zwrot 
poniesionych kosztów na nieruchomość w Gronowie.  
 
Starosta Toruński powiedział, iŜ zwrócono się o zwrot poniesionych kosztów na nieruchomość, w 
związku z tym, prowadzone są negocjacje z państwem Tatara. Przedmiotem negocjacji są koszty 
poniesione na : 
- dach, 
- oczyszczalnia ścieków,  
- winda, 
- płyta Ŝeliwna w kuchni.  
Zaproponowano by oczyszczalnie przekazano Gminie, aczkolwiek w tym momencie Państwo 
Tatara nie chcą rozmawiać na ten temat. Dodał, iŜ negocjacje prowadzone są w dalszym ciągu.  
 
Ad. 11 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad.12. 
Przewodniczący Rady, zwrócił się do Zarządu by Powiatowe SłuŜby sprawdziły czy w 
miejscowości Jedwabno działalność skupu trzody chlewnej prowadzona jest właściwie z 
odpowiednimi pozwoleniami.  
 
Radny Leszek Syroka powiedział, iŜ jeśli odbywa się taki skup niezbędne są do tego pozwolenia 
powiatowych lekarzy Weterynarii.  
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Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ do końca kwietnia naleŜy złoŜyć oświadczenia majątkowe. 
Następnie zwrócił, uwagę Ŝe posiedzenia Komisji nie odbywają się ze względu na brak kworum, 
zwrócił uwagę by Przewodniczący poszczególnych Komisji zobligowali członków do udziału w 
posiedzeniach.  
 
Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XVI Sesję w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 1615. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

Agnieszka Lipińska 

 


