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PROTOKÓŁ NR XXIII/2012 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 25 października 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XXIII 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 XXIII Sesji Rady Powiatu, 

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) przyjęcie porządku obrad, 

d) przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu. 

2. Zmiany do budŜetu Powiatu Toruńskiego na rok 2012.  

3. Zamiana określonych zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

4. Poprawa jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 
likwidację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w ChełmŜy. 

5. Nowy okres programowania 2014-2020 – moŜliwości pozyskania środków na zadania 
powiatu.  

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego o oświadczeniach majątkowych 
złoŜonych za 2011 rok.  

7. Informacja Starosty Toruńskiego o oświadczeniach majątkowych złoŜonych za 2011 rok.  

8. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 wraz z 
wynikami sprawdzianu i egzaminów.  

9. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 

12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady. 

Przewodniczący Rady wniósł o zmianę w  porządku obrad. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad. 

1. Sprawy organizacyjne: 

a. otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu. 

2. Zmiany do budŜetu Powiatu Toruńskiego na rok 2012.  

3. Zamiana określonych zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

4. Poprawa jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez 
likwidację Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w ChełmŜy. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego o oświadczeniach 
majątkowych złoŜonych za 2011 rok.  

6. Nowy okres programowania 2014-2020 – moŜliwości pozyskania środków na zadania 
powiatu.  

7. Informacja Starosty Toruńskiego o oświadczeniach majątkowych złoŜonych za 2011 
rok.  

8. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 wraz z 
wynikami sprawdzianu i egzaminów.  

9. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 

12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady. 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

d) 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 

Ad. 2. 

Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do budŜetu Powiatu 
Toruńskiego na 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyŜej wymienionym 
projektem uchwały. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 25 października  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany do 
budŜetu na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Ad. 3. 

Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zamiany określonych zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

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 XXIII/126/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 25 października  2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany 
określonych zadań przyj ętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 19 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Ad. 4. 

Wicestarosta Toruński, Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie poprawy jakości 
wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w ChełmŜy. 

Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Jankierska – Wojda. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Cezary Strąkowski poinformował, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe ta uchwała ma poprawić jakość 
wspierania rodziny. Dodał, Ŝe kierujemy dzieci do rodzin aby czuły atmosferę rodziny a ich 
rozwój był prawidłowy. 

Radny Tadeusz Smarz zapytał ile dzieci jest w placówce z poszczególnych gmin i czy są 
rozpoznania rodzin zastępczych i ich przygotowania. Powiedział, Ŝe jest problem z 
doradztwem-asystentami, którzy nie są przygotowani do sprawowania tej funkcji. 

Wicestarosta powiedział, Ŝe są rozpoznania do rodzin, natomiast jeśli chodzi o asystentów to 
słuŜy pracownikami z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ChełmŜy, poniewaŜ są to 
fachowcy i mogliby pracować jako asystenci na terenie gmin. Wicestarosta poprosił Dyrektor 
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Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ChełmŜy, Małgorzatę Marszałkowska o podanie 
danych. 

Dyrektor powiedziała, Ŝe nie ma Ŝadnego dziecka z gminy Zławieś Wielka, natomiast są z 
ChełmŜy, Lubicza, Włocławka, Łysomic. 

Radna Barbara Kisielewska powiedziała, Ŝe w placówce pracowali bardzo wzorowi i 
kompetentni ludzie, zapytała czy zarząd będzie kontrolował i w jaki sposób pobyt tych dzieci 
w rodzinach zastępczych. 

Wicestarosta powiedział, Ŝe do tego celu słuŜy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
Poprosił o wystąpienie Dyrektor PCPRu, Jolantę Zielińską. 

Dyrektor powiedziała, Ŝe ustawa jest nowym aktem, która nie rozwiązuje wszystkich 
problemów. Jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych naleŜy wzmocnić 
ocenę dzieci przebywających w rodzinach zastępczych jak i rodzinnych domów dziecka. 
NaleŜy nawiązać większy kontakt z rodzicami biologicznymi i ze środowiskiem lokalnym. 
Sam PCPR nie zrobi za duŜo bez pomocy instytucji pewnych środowisk. Jest współpraca z 
sądem rodzinnym i opiekuńczym w momencie okresowej kontroli. Dyrektor powiedziała, Ŝe 
planują pracownika, który będzie systematycznie objeŜdŜał rodziny zastępcze w ramach 
okresowej oceny. W ramach podniesienia kwalifikacji PCPR stara się o dodatkowe środki na 
szkolenia i warsztaty dla rodzin zastępczych. Dyrektor dodała, Ŝe chce rozwinąć wszystkie 
formy, nawet te fakultatywne. 

Wicestarosta powiedział, Ŝe jego zdaniem filozofia tej ustawy jest dobra. W budŜecie na 
przyszły rok Zarząd będzie myślał o zabezpieczeniu środków na koordynatorów.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 25 października  2012 r. w sprawie poprawy jakości wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w ChełmŜy została przyjęta większością głosów 19. głosami „za” i 1. głosie 
„wstrzymującym się”. 

Ad. 5. 

Przewodniczący Rady przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złoŜonych za 
2011 rok. 

Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący zarządził przerwę w godz. 1240 – 1250. 

Ad. 6. 

Starosta Toruński, Mirosław Graczyk przedstawił nowy okres programowania 2014-2020 – 
moŜliwości pozyskania środków na zadania powiatu. 

Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Andrzej Siemianowski zapytał czy są przewidziane rozmowy a jeśli tak to 
kiedy w tym temacie. 
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Starosta odpowiedział, Ŝe Marszałek wyznaczył spotkanie na 6 listopada 2012 r. Przewiduje, 
iŜ będzie to próba zaprezentowania ich punktu widzenia na powiat toruński a radni będą 
mogli zweryfikować pomysły 

Wiceprzewodniczący, Zdzisław Drapiewski poprosił o wystąpienie posła Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego. 

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski wspomniał o problemach, z którymi zgłaszają się do niego 
mieszkańcy. Powiedział, Ŝe skrajne ubóstwo, czyli poziom dochodów nie pozwalający na 
rozwój cywilizacyjny to 11%  w Polsce, co siódma rodzina nie jest w stanie zapewnić sobie 
minimalnych środków na prawidłowe funkcjonowanie. Są to rzeczy, które powinniśmy brać 
pod uwagę pod kątem decyzji związanych z rozwojem. Powiedział, Ŝe interesuje go w jaki 
sposób będzie w Polsce programowany rozwój. ZałoŜenia nowej perspektywy, które toczą się 
w tej chwili związane z Unia Europejską będą miały zasadniczy i decydujący wpływ. 
Negocjacje są bardzo trudne z tego powodu, Ŝe w Unii Europejskiej społeczeństwa w krajach 
płatników netto zaczynają burzyć się przeciwko obowiązkowi dokładania do tych, którzy są 
biorcami netto – między innymi do Polski. Projekt Unii Europejskiej zakładał ,Ŝe kaŜdy kraj 
członkowski poniesie określone konsekwencje wejścia, równieŜ koszty z tym związane ale 
będzie objęty wszystkimi mechanizmami wsparcia. Nie moŜemy zgodzić się na to, Ŝe nie 
będzie dla nas pieniędzy po kilku latach funkcjonowania w UE. W kwietniu Parlament przyjął 
jednobrzmiące uchwały, które mówią o tym, Ŝe wyrównywanie szans rozwojowych nie 
wynika z jakiś preferencji do kogoś tylko z prawodawstwa unijnego, utrzymanie dysproporcji 
jest sprzeczne z prawem unijnym.  

Wspomniał o powiecie toruńskim. Powiedział aby infrastruktura na obszarach wiejskich 
słuŜąca podniesieniu jakości Ŝycia mieszkańców nie moŜe być finansowana ze środków 
przeznaczonych na rolnictwo. Podkreślił, Ŝe to nie mogą być pieniądze o które rolnictwo ma 
rywalizować. Muszą pochodzić z innych źródeł, które ogólnie nazywamy Polityką Spójności. 
Dodał, Ŝe samorządy powinny na ten temat „mocno” wypowiedzieć się.  

Omówił spór, który rozgrzał polityków z Torunia i Bydgoszczy w kwestii metropolii. 

Ad. 7. 

Starosta Toruński przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych złoŜonych za 2011 
rok.  

Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 8. 

Wicestarosta Toruński omówił analizę informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 
2011/2012 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminów. 

Wiceprzewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe od 6 lat słyszymy, Ŝe naleŜy poprawić bazę 
sportową w Zespole Szkół w ChełmŜy. Zapytał czy w końcu usłyszymy konkrety na ten 
temat. 
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Wicestarosta odpowiedział, Ŝe chcemy polepszyć tę bazę poprzez wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego, wyremontowanie pomieszczenia na siłownię oraz stopniowy zakup szafek 
ubraniowych  

Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 9. 

Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 10. 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 

Ad. 11. 

Radna Mirosława Kłosińska powiedziała, Ŝe sprawa dotyczy ścieŜek rowerowych podobno 
mieszkańcy Osieka nie byli informowani o tym, Ŝe z mocy prawa grunt nie będzie ich 
własnością. Zapytała czy moŜna podjąć jakieś działania aby „zadowolić” tych mieszkańców. 

Radny Mirosław Nawrotek powiedział, Ŝe takie informacje dostają mieszkańcy Osieka. 
Przyjrzy się temu bliŜej i na najbliŜszej Sesji odpowie na ta sprawę. 

Radna Mirosława Kłosińska zapytała czy czekać do najbliŜszej Sesji bo z informacji jakie 
uzyskała mieszkańcy są oburzeni. 

Sekretarz Powiatu Czesław Makowski powiedział, Ŝe jest zdziwiony tą sytuacją. Ci ludzie 
dostają odpowiedź w momencie gdy jest ustalona wartość odszkodowania. Jednak 
przypomina sobie, Ŝe wartość jest juŜ ustalona i Ci ludzie zostali poinformowani ale 
oczywiście sprawdzi to. 

Ad. 12. 

Wiceprzewodniczący Rady, Zdzisław Drapiewski wobec wyczerpanego porządku obrad 
zamknął XXIII Sesję w dniu 25 października 2012 r. o godz. 1420. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała 

 
 

 


