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PROTOKÓŁ NR XXII/2012 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 28 września 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1500 otworzył XXII Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 18. 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 XXII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu. 

2. PrzedłoŜenie informacji o realizacji zadań Starosty z zakresu komunikacji i transportu. 
3. Analiza informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji 

osób bezrobotnych w I półroczu 2012 roku. 
4. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. 
5. Ustalenie wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU 

TORUŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki. 
6. Zmiana Uchwały Nr XV/95/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie 

zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w 
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie oraz Uchwały Nr XXI/118/2012 
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w 
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

7. Rozpatrzenie skargi na Starostę Toruńskiego. 
8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie XXII Sesji Rady. 
 
Wicestarosta wniósł o usunięcie punktu 6 z porządku obrad. Następnie wystosował prośbę o 
wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie: 
-   zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w 
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, 
-   likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Gronowie. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad. 
1.    Sprawy organizacyjne: 

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

12. PrzedłoŜenie informacji o realizacji zadań Starosty z zakresu komunikacji i transportu. 
13. Analiza informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji 

osób bezrobotnych w I półroczu 2012 roku. 
14. Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia. 
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15. Ustalenie wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU 
TORUŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki. 

16. Zmiany do uchwały w sprawie zamiaru podjęcia uchwały dotyczącej likwidacji i przekształcenia 
dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie  

17. Zmiany do uchwały w sprawie likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole 
Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

18. Rozpatrzenie skargi na Starostę Toruńskiego. 
19. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
20. Interpelacje i zapytania radnych. 
21. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
22. Zamknięcie XXII Sesji Rady. 
 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXI Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2 
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, Dominik Gredecki przedstawił informację o realizacji 
zadań Starosty z zakresu komunikacji i transportu. 
Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Andrzej Siemianowski zapytał czy w związku ze zdecydowanie niŜszą ceną zakupu 
tablic Starostwo Powiatowe będzie mogło obniŜać koszty  na stosowne dokumenty, w tym takŜe 
tablice dla mieszkańców Powiatu. 
 
Naczelnik odpowiedział, Ŝe ceny ustalane są przez Ministra Transportu i Starosta nie ma moŜliwości 
dokonywania zmiany tych cen. 
 
Przewodniczący zapytał czy Naczelnik przeprowadził symulację finansową, tzn.  jaki średni zysk 
moŜna mieć z tytułu tych oszczędności. 
 
Naczelnik odpowiedział, Ŝe  jest to ok. 98 000 zł. 
 
Ad. 3. 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Waldemar Bartkowiak zaprezentował analizę informacji nt. 
rynku pracy w powiecie toruńskim  oraz programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w I 
półroczu 2012 r., w formie multimedialnej. 
Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz zapytał czy zmieniły się kryteria przyznawania środków na roboty publiczne i 
co mogło spowodować, Ŝe przyjęto tylko jeden wniosek.  
 
Dyrektor PUP odpowiedział, Ŝe roboty publiczne są zbyt drogie i Urząd nie moŜe sobie pozwolić na 
nieefektywne wydatkowanie środków. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe z perspektywy Powiatu gospodarka zwolniła i trzeba 
przyznać, Ŝe powiat nie jest juŜ „zieloną wyspą”. Oznajmił, Ŝe rząd zapowiada wzrost bezrobocia w 
2013 r. i zastanawia się jak odbije się to w Powiecie Toruńskim. Zadał kolejno pytania: 
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� czy jest jakakolwiek wiedza, jakie środki finansowe będą w przyszłym roku (więcej czy mniej 
z algorytmu czy z Ministerstwa), 

� czy wiadomo o zapowiadanych zwolnieniach grupowych na terenie naszego Powiatu, które 
odbiją się na naszej stopie bezrobocia 

� czy szacuje się na tle wzrostu bezrobocia w kraju , jaki będzie wzrost bezrobocia w Powiecie 
toruńskim w przyszłym roku ( mając taką wiedzę moŜna podjąć środki na łagodzenie skutków 
tego bezrobocia). 

 
Dyrektor PUP odpowiedział, Ŝe kaŜdy obywatel zdaje sobie sprawę, Ŝe nastąpiło spowolnienie 
gospodarcze. Jeśli chodzi o nasz powiat to, co miało się stać najgorsze, stało się. Redukcje 
zatrudnienia, które wystąpiły z powodu braku zbytu na produkty są na takim poziomie, Ŝe te 
zwolnienia grupowe na pewno nastąpią. Powiedział, Ŝe trudno jest mu powiedzieć co będzie w 
przyszłym roku. Jeśli będą inwestycje, nie będzie tak źle. Na koncie Funduszu Pracy jest wolna kwota 
ok. 20 mld zł. Ekonomiści i politycy twierdzą, Ŝe trzeba przeznaczyć środki na aktywizację zawodową 
i zatrudnienie osób bezrobotnych. Utrzymywanie bezrobotnych jest droŜsze niŜ aktywizowanie ich. 
Powiedział, Ŝe bardzo trudno jest pozyskać pieniądze i jeszcze trudniej jest je wydatkować. 
 
Przewodniczący Andrzej Siemianowski zapytał jaki wpływ bezpośredni na wskaźnik poziomu 
bezrobocia w powiecie ma aktywizacja zawodowa. 
 
Dyrektor Waldemar Bartkowiak powiedział, Ŝe przy środkach finansowych, które posiadają pomoc w 
formie zasiłku otrzymało 2300 osób, dla 6 000 bezrobotnych opłacana jest składka zdrowotna. Jeśli 
chodzi o aktywizację zawodową, to tą formą zostanie objętych 3086 osób, tj. 50% zarejestrowanych. 
Bezrobotnym zmienia się świadomość, gdyŜ są bardziej aktywni, co widać w 250 złoŜonych 
wnioskach w powiecie na załoŜenie działalności. DuŜym zmartwieniem jest to, Ŝe aŜ 2300 osób 
ukończyło tylko gimnazjum. Jedyną szansą uzyskania przez nich zawodu są szkolenia. 
 
Przewodniczący zapytał czy Dyrektor posiada wyliczenia procentowe ilości bezrobotnych w stosunku 
do mieszkańców w poszczególnych gminach. 
 
Dyrektor powiedział, Ŝe on osobiście ma takie wyliczenia ale Główny Urząd Statystyczny nie ustala 
stopy bezrobocia dla gmin, więc jego obliczenia nie mają Ŝadnej wiarygodności. 
 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe w tej chwili toczy się dyskusja dotycząca 
strategii rozwoju województwa. Na następnym posiedzeniu Sesji postara się pokazać materiał 
analityczny ukazujący usytuowanie tej strategii w róŜnych obszarach. Z materiałów wynika, Ŝe w 
wielu dziedzinach jesteśmy na miejscu 2, 3 bądź 4. Starosta stwierdził, Ŝe mamy dobre tendencje 
wzrostowe i szansę na to, Ŝe problem z rozwojem gospodarczym tak bardzo nas nie dotknie. Jest wiele 
elementów, które pokazują, Ŝe mamy dobre szanse rozwojowe. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski zapytał czy osoby, które podjęły się rozpoczęcia działalności 
gospodarczej zostaną wsparte finansowo na utworzenie nowych stanowisk pracy, czy jest moŜliwe 
wykorzystanie dwóch dodatkowych programów. 
 
Dyrektor odpowiedział, Ŝe starają się łączyć programy. Wsparciem dla osoby, która załoŜy działalność 
moŜe być zorganizowanie przez Urząd Pracy prac interwencyjnych. Obowiązkiem bezrobotnego jest 
prowadzenie działalności przez cały rok. Powiedział, Ŝe z badań wynika, Ŝe 80% wszystkich tych, 
którzy podjęli działalność gospodarczą prowadzi tą działalność ponad rok.  
 
Ad. 4. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Jan Krajewski omówił realizację zadań powiatu 
w zakresie ochrony zdrowia w formie multimedialnej. 
Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
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Przewodniczący zarządził przerwę w godz. 1615 -16 30. 
 
Ad. 5. 
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski przedstawił wzór odznaki i medalu honorowego „ZA 
ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO”, zasady i tryb ich nadawania i wręczania oraz sposób 
noszenia odznaki. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe na posiedzeniu Komisji Statutowo - Regulaminowej 
wnioskował o to, aby odznaka zasłuŜonym dla Powiatu została nadawana decyzją Rady Powiatu - 
podniosłoby to rangę odznaki. Powiedział, Ŝe Zarząd podtrzymał wcześniejszą wersję, ale apeluje do 
Rady o przemyślenie tego wniosku. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej, Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały wraz z autopoprawką Zarządu. 
 
Sekretarz Powiatu powiedział, Ŝe to profesor Mikulski prosił aby ta sprawa stawała na Zarządzie, gdyŜ 
jest zasada, Ŝe inny organ ustanawia odznakę a inny ją przyznaje więc w tym przypadku Rada Powiatu 
ustanawia a Zarząd Powiatu przyznaje. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym projektem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/121/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA 
ZASŁUGI DLA POWIATU TORU ŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz 
sposobu noszenia odznaki została przyjęta większością głosów 15. głosami „za” i 2. 
„wstrzymujących się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller omówił zmiany do uchwały w sprawie zamiaru podjęcia 
uchwały, dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Barbara Kisielewska 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 XXII/122/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej 
likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Gronowie została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller omówił zmiany do uchwały w sprawie likwidacji i 
przekształcenia szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Barbara Kisielewska 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 XXII/123/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę 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 7 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił rozpatrzenie skargi na Starostę 
Toruńskiego. 
Wystąpienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Wicestarosta Toruński powiedział, Ŝe Zarząd równieŜ rozpatrywał skargę państwa Szymborskich i 
przychylił się do opinii Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej o uznaniu skargi za bezzasadną. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym projektem 
uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXII/124/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Toruńskiego została 
przyjęta większością głosów 15. głosami „za” i  2. „wstrzymujących się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu stanowi załącznik nr 
10 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz zapytał, czy byłaby moŜliwość umieszczania bardziej szczegółowych 
informacji o pracy Zarządu, tzn. w tym przypadku czy mógłby wiedzieć ile wynosi stypendium 
Starosty oraz kto został nowym dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 
Radny poprosił aby następne Sesje nie odbywały się w dni piątki o tak późnych godzinach. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski poprosił o przedstawienie przyczyn odwołania poprzedniego 
dyrektora PCPR. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe Komisja Stypendialna przyznała 83 uczniom stypendium w wysokości 100 
zł, jednocześnie wnioskowała o zwiększenie puli środków przewidzianych na stypendia. Zarząd 
przychylił się do tej decyzji. Powiedział, Ŝe dotychczasowym dyrektorem PCPR jest ówczesna 
Wicedyrektor, p. Jolanta Zielińska. Zarząd uznał, iŜ w wyniku powstałych okoliczności naleŜało 
dokonać zmian personalnych. Stwierdził, Ŝe długoletnie doświadczenie p. Zielińskiej spełni 
oczekiwanie Zarządu, radnych a w szczególności mieszkańców Powiatu. Na decyzję odwołania p. 
GraŜyny Wasilczuk oprócz skargi miało wpływ wiele innych czynników. Są to: protokół kontroli i 
zalecenia pokontrolne, jak i wyniki kontroli zarządczych prowadzonych przez słuŜby Starosty, które 
uwidoczniły pewne niedociągnięcia i braki, całokształt sprawy związany z wdraŜaniem nowej ustawy 
o pieczy zastępczej, organizacja pracy PCPR oraz panujący tam klimat pracy. 
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Radny Tadeusz Smarz powtórzył swoją prośbę dotyczącą umieszczania bardziej szczegółowych 
informacji z prac Zarządu Powiatu. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski zapytał, co stało się z dyrektor Wasilczuk. 
 
Starosta odpowiedział, iŜ p. Wasilczuk została zwolniona ze stanowiska dyrektora PCPR i wróciła na 
swoje poprzednie stanowisko w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 
 
 
Ad. 10. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 11. 
Radny Michał Ramlau zwrócił się do Przewodniczącego Rady o wprowadzenie do porządku obrad 
następnej Sesji punktu nt.  informacji o działalności PCPR. Radny powiedział, Ŝe ma tu na myśli 
przedstawienie przez panią Dyrektor raportu, a w nim co zastała w jednostce po objęciu stanowiska, 
jak widzi jej działalność, a takŜe w związku z informacjami o tragedii w Pucku chciałby wiedzieć jak 
wygląda współpraca PCPR z rodzinami zastępczymi. Radny poprosił o krótką informację w sprawie 
skargi p. Szymborskich, a dokładnie jakie działania teraźniejsza p. Dyrektor podjęła w związku z tą 
skargą. 
 
Starosta powiedział, Ŝe Rada nie ma prawa ingerować w decyzje administracyjne w sprawach 
indywidualnych osób. Od tego są inne organy wymienione w Kodeksie postępowania 
administracyjnego. 
 
Ad. 12.  
Przewodniczący Rady, Andrzej Siemianowski wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XXII 
Sesję w dniu 28 września 2012 r. o godz. 1720. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołowała 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


