
PROTOKÓŁ Nr XXXII/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 27 czerwca 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1310 otworzył XXXII Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 17. 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 XXXII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu. 

2. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2012 roku. 

3. Przedstawienie informacji nt. rozwoju turystyki w powiecie toruńskim: 
a) gospodarstwa agroturystyczne. 
b) szlaki piesze i rowerowe. 

4. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu ChełmŜa. 
5. WyraŜenie zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do projektu pn. „Program działań 

miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie 
finansowej 2014-2020” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

6. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020. 
7. Zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
8. Wybór przedstawicieli do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 
9. Zmiany do uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz 

regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
10. Uchwalenie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego. 
11. Ustalenie wzoru Odznaki i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad 

i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki. 
12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
15. Zamknięcie XXXII Sesji Rady. 

 
Uwag do porządku obrad nie wniesiono. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXXI Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
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Ad. 2. 
Kierownik Działu Monitoringu Delegatury w Toruniu Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy przedstawił informację o stanie środowiska na obszarze powiatu 
toruńskiego w 2012 roku. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili pytań przyjmując informację bez uwag. 
 
Ad. 3. 
a)  
Przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie o/Przysiek 
Monika Bauza przedstawiła informację nt. rozwoju turystyki w powiecie toruńskim w zakresie 
gospodarstw agroturystycznych. 
Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili pytań przyjmując przedstawioną informację bez uwag. 
 
b) 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Malwina Rouba przedstawiła krótką 
informację nt. promocji turystyki w powiecie toruńskim. 
Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Następnie Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu Henryk Miłoszewski omówił 
zebranym szlaki piesze i rowerowe w powiecie toruńskim. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, po czym powiedział, Ŝe po raz pierwszy radni mieli moŜliwość 
zapoznania się z tą problematyką. Dla mieszkańców Torunia powiat to alternatywa dla zajęć po 
pracy. Przewodniczący podziękował za wspieranie naszych działań i współpracę z powiatem. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe zna duŜe zaangaŜowanie Prezesa Miłoszewskiego. Dodał, Ŝe 
w Górznie bardzo dobrze przyjął się geocasching. Zapytał, czy planuje się poszerzenie o tę 
dyscyplinę asortymenty turystycznego PTTK. 
 
Prezes Miłoszewski powiedział, Ŝe jeśli chodzi o geocasching to w tym zakresie współpracuje się z 
Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym. Na stronach są zamieszczone informacje o 
geocaschingu. RównieŜ w schowkach na szlakach zamieszczono informacje o administratorze 
danego szlaku. 
 
Przewodniczący Rady zapytał ile kilometrów liczy trasa międzynarodowa przebiegająca przez 
powiat toruński. 
 
Prezes Miłoszewski powiedział, Ŝe w powiecie toruńskim są dwa odcinki tego szlaku. Pierwszy, 
Ŝółty, przebiega od Torunia do Szembekowa liczy ok. 16 km oraz drugi odcinek do Gniewkowa to 
szlak niebieski liczący w powiecie ok. 12 km. Szlak Św. Jakuba jest podobnej długości. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy PTTK prowadzi statystyki ilości osób korzystających ze 
szlaków. 
 
Prezes Miłoszewski odpowiedział, Ŝe nie są prowadzone statystyki bo zwyczajnie brakuje na to 
czasu. Rowerzystów i turystów pieszych widać na szlakach a czasami nawet słychać, bo głośno się 
zachowują. Dodał, Ŝe PTTK organizuje równieŜ wycieczki szlakami pieszymi i rowerowymi. 
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Radny Tadeusz Smarz poprosił o przedstawienie krótkiej informacji co to jest geocasching. 
 
Prezes Miłoszewski wyjaśnił, Ŝe geocasching to zabawa w poszukiwanie skarbów za pomocą 
odbiornika GPS. Trzeba dotrzeć do pewnych schowków umieszczonych w terenie i odnotowanie 
tego. W schowkach ukryte są gadŜety. MoŜna coś wziąć, ale równieŜ trzeba coś zostawić. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Radni przyjęli przedstawioną informację bez uwag. 
 
Ad. 4. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu ChełmŜa. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań, wobec czego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/170/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Miastu ChełmŜa została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do projektu pn. „Program działań miejskich obszarów 
funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań, wobec czego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/171/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Toruńskiego do projektu pn. „Program działań miejskich obszarów funkcjonalnych 
Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020” w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu toruńskiego na lata 2013-2020 rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań, wobec czego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/172/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020 została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do budŜetu na 2013 
rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań, wobec czego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na 
2013 rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w godz. 1430-1450. 
 
Przewodniczący po wznowieniu obrad stwierdził, iŜ w chwili obecnej na sali jest 12 radnych, co 
stanowi kworum upowaŜniające do podejmowania wiąŜących postanowień. 
 
Ad. 8. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli 
Rady Powiatu Toruńskiego do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radna Janina Brończyk zapytała kto z członków Zarządu został wybrany do Rady Działalności 
PoŜytku Publicznego. 
 
Wicestarosta Toruński odpowiedział, Ŝe przedstawicielem oprócz niego została pani Honorata 
śeglarska. 
 
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów. 
 
Radny Michał Ramlau zaproponował kandydaturę radnej Agnieszki Janiaczyk – Dąbrowskiej oraz 
radnej Agnieszki Jankierskiej – Wojda. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Radny Michał Ramlau poinformował, Ŝe radna Agnieszka Jankierska – Wojda wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 
 
Radna Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/174/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu 
Toruńskiego do Powiatowej Rady Działalności PoŜytku Publicznego została przyjęta w 
obecności 12 radnych większością głosów 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Barbara Kisielewska poinformowała, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań do omówionego projektu uchwały. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/175/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego 
Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych została przyjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego 
Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Barbara Kisielewska poinformowała, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Drapiewski zapytał, czy obiekty, które otrzymają status 
zabytku będą równieŜ podlegały pod zapisy tego Programu. 
 
Wicestarosta wyjaśnił, Ŝe inny jest status zabytku wpisanego do rejestru a inny wpisanego tylko do 
ewidencji. Część zabytków znajduje się w ewidencji gminnej a część np. w wojewódzkiej. DuŜo 
jest takŜe małych rzeczy – zabytków, które w kulturze polskiej są bardzo waŜne. Nad takimi 
zabytkami powinni czuwać powołani społeczni konserwatorzy zabytków. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe nie wszyscy właściciele wiedzą nawet, Ŝe posiadają 
jakikolwiek zabytek. Zaproponował przesłanie uŜytkownikom i właścicielom informacji o tym, Ŝe 
dany obiekt jest zabytkiem. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad 
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Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016 została przyjęta jednogłośnie w obecności 
12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Do Sesji dołączyła radna Agnieszka Jankierska – Wojda oraz radny Cezary Strąkowski zwiększając 
kworum z 12 o 14 obecnych radnych. 
 
Ad. 11. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru Odznaki 
i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i 
wręczania oraz sposobu noszenia odznaki. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie projektu uchwały. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXII/177/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru Odznaki i Medalu 
Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i wręczania 
oraz sposobu noszenia odznaki została przyjęta jednogłośnie w obecności 12 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe radni otrzymali w formie pisemnej Informację Starosty o 
pracy Zarządu między Sesjami, w związku z czym proponowałby przejść od razu do ewentualnych 
pytań. 
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie przedstawionej Informacji. 
 
Ad. 13. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 14. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad, 
 
Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXXII Sesję w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 1515. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


