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PROTOKÓŁ NR XXI/2012 
 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1400 otworzył XXI Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe 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. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad: 
1.  Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołów z XIX oraz XX Sesji Rady Powiatu. 

2. Analiza Informacji o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w I półroczu 2012 roku.  

3. PrzedłoŜenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
w 2011 roku.  

4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2011 roku.  

5. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.  
6. Przedstawienie informacji o wykonaniu budŜetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze  

2012 roku.  
7. Zmiany do budŜetu na 2012 rok.  
8. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020.  
9. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu ChełmŜa.  
10. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na 

lata 2009 – 2015.  
11. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia 

nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy 
lata.  

12. WyraŜenie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej poprzez 
ustanowienie odrębnej własności lokali uŜytkowych w budynku przy ul. Szosa 
Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz związaną z tym zmianę wysokości udziałów w prawie 
własności działek i częściach wspólnych budynku.  

13. WyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w ChełmŜy 
przy ul. Gen. Hallera 7.   

14. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Toruniu.  

15. Zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   
16. Przyjęcie stanowiska dotyczącego skrzyŜowania dróg w Kończewicach.  
17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
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18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
20. Zamknięcie XXI Sesji Rady. 
 
Wicestarosta Toruński wniósł o wprowadzenie trzech projektów uchwał w sprawie:  

- Likwidacja i przekształcenie szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Gronowie, 

- Likwidacja i przekształcenie szkół w Zespole Szkół w ChełmŜy, 
- Przekształcenie dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii 
Europejskiej w ChełmŜy w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. 

 
Wobec powyŜszego przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad.  
 
1. Sprawy organizacyjne: 

b) otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu, 
c) stwierdzenie prawomocności obrad, 
d) przyjęcie porządku obrad, 
e) przyjęcie protokołów z XIX oraz XX Sesji Rady Powiatu. 

2. Analiza Informacji o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w I półroczu 2012 roku.  

3. PrzedłoŜenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  
w 2011 roku.  

4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2011 roku.  

5. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.  
6. Przedstawienie informacji o wykonaniu budŜetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze  

2012 roku.  
7. Zmiany do budŜetu na 2012 rok.  
8. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020.  
9. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu ChełmŜa.  
10. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na 

lata 2009 – 2015.  
11. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia 

nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy 
lata.  

12. WyraŜenie zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej poprzez 
ustanowienie odrębnej własności lokali uŜytkowych w budynku przy ul. Szosa 
Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz związaną z tym zmianę wysokości udziałów w prawie 
własności działek i częściach wspólnych budynku.  

13. WyraŜenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w 
ChełmŜy przy ul. Gen. Hallera 7.   

14. Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Toruniu.  

15. Zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   
16. Przyjęcie stanowiska dotyczącego skrzyŜowania dróg w Kończewicach.  
17. Likwidacja i przekształcenie szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Gronowie. 
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18. Likwidacja i przekształcenie szkół w Zespole Szkół w ChełmŜy. 
19. Przekształcenie dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii 
Europejskiej w ChełmŜy w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla 
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych 
im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. 

20. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
21. Interpelacje i zapytania radnych. 
22. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
23. Zamknięcie XXI Sesji Rady. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.   
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XIX Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XX Sesji Rady 
Powiatu. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XX Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Tadeusz Julke zaprezentował analizę 
działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w I półroczu 2012 roku,  
w formie multimedialnej.  
Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący, Andrzej Siemianowski zapytał, czy kontrolowane są zdarzenia, kiedy ludzie 
zamieszkują w budynkach bez pozwolenia na ich uŜytkowanie. 
 
Inspektor odpowiedział, Ŝe w minionym półroczu było kilkanaście takich przypadków, z tego 
kilku osobom zostało to udowodnione. Dodał, iŜ za nielegalne uŜytkowanie budynku grozi 
kara pienięŜna. 
 
Ad. 3.  
Rzecznik Konsumentów, Marzena Napiórkowska przedłoŜyła sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2011 roku.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad. 4. 
Kierownik Działu Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w 
Bydgoszczy, Delegatury w Toruniu, Jan Jankowski omówił w formie multimedialnej stan 
środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2011 roku.   
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję.  
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy jest sprawowana kontrola, zwłaszcza kiedy zwiększona 
jest ilość czadu poprzez wypalanie „wszystkiego”, co jest tylko moŜliwe. 
 
Kierownik Działu Monitoringu WIOŚ odpowiedział, Ŝe nie ulega wątpliwości, iŜ 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zalicza się do takich słuŜb, gdzie w pierwszej 
kolejności jest zobowiązany kontrolować podmioty gospodarcze, natomiast gorzej jest z 
mieszkańcami indywidualnymi w domkach jednorodzinnych, gdzie nieodzowne jest 
współdziałanie z urzędem gminy i policją. 
 
Przewodniczący Rady zapytał, czy moŜna odpowiedzieć na pytanie jak z perspektywy czasu 
wygląda stan zanieczyszczeń, czy trzeba do tego przeanalizować poszczególne 
współczynniki. 
 
Kierownik Działu Monitoringu WIOŚ odpowiedział, Ŝe stan zanieczyszczeń poprawił się i 
jest duŜo lepiej. 
 
Wicestarosta poprosił, aby pan Jankowski poruszył wątek zapachu, który ostatnio unosił się w 
Toruniu. 
 
Kierownik Działu Monitoringu WIOŚ powiedział, Ŝe ostatnio w Toruniu pojawiły się 
merkaptany – zapachy złowonne. Źródłem tych zapachów prawdopodobnie jest celuloza w 
Świeciu. 
 
Ad. 5. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, GraŜyna Wasilczuk 
przedstawiła realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad 
dzieckiem w formie multimedialnej.  
Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Michał Ramlau powiedział, Ŝe prezentacja skupiona była na danych statystycznych, a 
jego interesuje aspekt  nowych obowiązków nałoŜonych na powiat, w związku z tym które 
zadania są przez powiat realizowane, a których nie udało się jeszcze wdroŜyć. 
 
Dyrektor odpowiedziała, Ŝe realizowane są zadania obligatoryjne natomiast nie są wdraŜane 
zadania fakultatywne z braku zabezpieczenia finansowego. Dyrektor wspomniała o 
Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Prawnego. 
 
Przewodniczący zapytał, czy oprócz ilości dzieci są jeszcze jakieś inne czynniki od których 
zaleŜy wielkość kwot przeznaczanych na rodziny w pieczy zastępczej. 
 
Dyrektor odpowiedziała, Ŝe koszt  placówki w Toruniu wynosi 5300 zł i jest  to zmienny i 
róŜny koszt. 
 
Przewodniczący odpowiedział, Ŝe interesują go te dane, które Pani Dyrektor przedstawiała ale 
pyta od czego zaleŜy przyznawana kwota na rodzinę. 
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Dyrektor powiedziała, Ŝe zaleŜy to od tego, czy rodzina jest spokrewniona czy 
niespokrewniona. 
 
Ad. 6. 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk przedstawił wykonanie budŜetu Powiatu Toruńskiego 
za I półrocze 2012 roku. Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła zmiany do budŜetu.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/108/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2012 – 2020.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/109/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Miastu ChełmŜa. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/110/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Gminie Miastu ChełmŜa została przyjęta jednogłośnie w obecności 
19 radnych.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Zarządził przerwę w godz. 1530-1640. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski opuścił posiedzenie Rady, zmniejszając tym samym liczbę 
radnych. 
 
Ad. 10. 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk przedstawił zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia 
Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009 – 2015. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Leszek Syroka poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/111/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009 – 2015 została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 11. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski przedstawił zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia 
zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub 
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ trzy lata. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Leszek Syroka poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/112/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad 
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nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania 
na okres dłuŜszy niŜ trzy lata została przyjęta jednogłośnie w obecności  18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 12. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej poprzez ustanowienie odrębnej 
własności lokali uŜytkowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz 
związaną z tym zmianę wysokości udziałów w prawie własności działek i częściach 
wspólnych budynku. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Leszek Syroka poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/113/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zniesienie 
współwłasności nieruchomości zabudowanej poprzez ustanowienie odrębnej własności 
lokali uŜytkowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz 
związaną z tym zmianę wysokości udziałów w prawie własności działek i częściach 
wspólnych budynku została przyjęta jednogłośnie w obecności  18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 13. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody 
na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w ChełmŜy przy ul. Gen. Hallera 
7. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Leszek Syroka poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/114/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie 
nieruchomości gruntowej zabudowanej połoŜonej w ChełmŜy przy ul. Gen. Hallera 7 
została przyjęta jednogłośnie w obecności  18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 14. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu. 
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Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej, Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/115/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu  została przyjęta 
większością głosów 14. głosami „za”, przy 1. „sprzeciwie” i 2. „wstrzymujących się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił projekt uchwały zmieniającej w sprawie 
uchwalenia Zmiany Statutu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej, Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/116/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Zmiany Statutu Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad. 16. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
stanowiska dotyczącego skrzyŜowania dróg w Kończewicach. 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Leszek Syroka poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski podziękował Zarządowi za zajęcie się tą sprawą. Podkreślił, Ŝe z 
tym skrzyŜowaniem borykamy się od lat ‘90. Wiele przeprowadzonych inwestycji przez 
gminy miało charakter doraźny, a uchylenie się Rady Powiatu do tego stanowiska w dalszym 
ciągu spowoduje, Ŝe Zarząd Dróg Krajowych będzie widział potrzebę działania w tym 
kierunku. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/117/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
skrzyŜowania dróg w Kończewicach została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad. 17. 
Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji i 
przekształcenia szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Agnieszka Jankierska – Wojda 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/118/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w 
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad. 18. 
Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie likwidacji i 
przekształcenia szkół w Zespole Szkół w ChełmŜy. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Agnieszka Jankierska – Wojda 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/119/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w 
Zespole Szkół w ChełmŜy została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad. 19. 
Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie przekształcenia 
dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w 
ChełmŜy w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii 
Europejskiej w ChełmŜy. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Agnieszka Jankierska – Wojda 
poinformowała, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXI/120/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia dwuletniej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w 
ChełmŜy w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla uczniów z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii 
Europejskiej w ChełmŜy została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad. 20. 
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 21. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 22. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad.23. 
 Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski wobec wyczerpanego porządku obrad, 
zamknął XXI Sesję w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 1700. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała 
Agnieszka Lipińska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


