
PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 26 czerwca 2014 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 

 Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1310
 otworzył XLV 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 XLV Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z  XLIV Sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2013 roku.  
3. Informacja  nt. rynku pracy w powiecie toruńskim w świetle zmian w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
4. Informacja z finansowej działalności Szpitala Powiatowego w ChełmŜy za 2013 rok. 
5. Zmiany do budŜetu 2014 rok. 
6. Rozpatrzenie skargi w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych za wymianę 

dokumentów.  
7. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie XLV Sesji Rady. 
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV Sesji Rady Powiatu. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XLIV Sesji Rady Powiatu został 
przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Przewodniczący  Andrzej Siemianowski oddał głos  Staroście Toruńskiemu  Mirosławowi 
Graczykowi. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk poinformował o  uhonorowaniu nagrodą Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego HIT 2014  3 osób związanych z Powiatem 
Toruńskim. Osoby wyróŜnione nagrodami to Naczelnik Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatu Malwina Rouba, radny Zbigniew Barcikowski,  radna  Honorata śeglarska. 
Następnie pogratulował nagród, podziękował za wkład  pracy i zaangaŜowanie. 
 
Głos zabrał radny Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski. Podziękował za zaproszenie 
podkreślił, Ŝe nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego HIT 2014 nie była 
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by moŜliwa gdyby nie bardzo dobra współpraca Starostwa Toruńskiego we wszystkich 
podejmowanych przez niego inicjatywach. Uwieńczeniem tej bardzo dobrej współpracy jest 
właśnie ta nagroda. Podziękował równieŜ za pomoc  finansową ze strony Starostwa 
Powiatowego. 
 
Przewodniczący Andrzej Siemianowski podkreślił, Ŝe na kilkanaście osób nagrodzonych aŜ  3 
to osoby związane z Powiatem Toruńskim, to powód to dumy i motywacja do dalszych 
działań. 
 
Ad.2 
Rzecznik Konsumentów p. Mecenas Marzenna Napiórkowska przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2013 roku. 
Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. Radni nie podjęli 
dyskusji. Wobec braku uwag Przewodniczący stwierdził przyjęcie sprawozdanie z 
działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2013 roku. 

Radny Mirosław Nawrotek opuścił posiedzenie Rady Powiatu Toruńskiego. 

Ad.3  
Dyrektor PUP dla Powiatu Toruńskiego, p. Waldemar Bartkowiak  zreferował informację  nt. 
rynku pracy w powiecie toruńskim w świetle zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. 

Radny  Tadeusz Smarz zapytał czy moŜna  poziom bezrobocia w poszczególnych gminach  
ująć  miarą stopy procentowej a nie  liczbowo. W ocenie radnego skaźnik procentowy byłby 
czytelniejszy. 

Dyrektor Waldemar Bartkowiak  odpowiedział, Ŝe wyliczeń procentowych stóp bezrobocia 
moŜe dokonywać wyłącznie GUS. Urząd Pracy nie ma wystarczających danych aby 
dokonywać tych obliczeń. 

Radna Barbara Kisielewska poprosiła o wyjaśnienie czy zmiany w ustawie  dotyczyć będą 
tylko osób nowo zarejestrowanych czy wszystkich zarejestrowanych w PUP. Jak będzie 
wyglądała liczba zatrudnionych pracowników w PUP w porównaniu z sytuacją na dzień 
dzisiejszy, czy ustawa spowoduje wzrost zatrudnienia,  czy teŜ spadek zatrudnienia 
pracowników do obsługi. 

Dyrektor Waldemar Bartkowiak  wyjaśnił, Ŝe wszyscy bezrobotni będą podlegać tym 
zmianom. KaŜda osoba będzie weryfikowana kaŜdorazowo w przypadku zmiany 
wykształcenia, ukończenia kursu, staŜu pracy itp.  Osoba nowo zarejestrowana będzie musiała 
mieć ustalony profil działań. Na chwilę obecną  jest 15 osób pracujących jako doradcy. 
Dodał, Ŝe jest  to nie wystarczająca liczba, według norm ustalonych przez ministra na jednego 
pracownika  przypadać powinno 350 spraw a u nas jest to 500, tak więc  tych norm nie 
spełniamy. Powiatowy Urząd Pracy nie posiada wystarczającej ilości stanowisk pracy, nie ma  
miejsca na dostawienie większej ilości biurek nawet w przypadku zwiększenia funduszy na 
zatrudnienie.  
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Radny Zdzisław Drapiewski zadał pytanie na ile  nowa ustawa będzie pozwalać na 
współpracę pomiędzy PUP a  jednostkami oświatowymi. 

Dyrektor  Waldemar Bartkowiak  wyjaśnił, Ŝe w jednostkach oświatowych obowiązuje  Karta 
Nauczyciela. Istnienie porozumienie pomiędzy Ministerstwem Oświaty a Ministerstwem 
Pracy, które pozwala na finansowanie zatrudnienia asystentów nauczycieli i asystentów w 
świetlicach szkolnych. Zatrudnienia te będą finansowane ze środków Funduszu Pracy. 
Pieniądze będą otrzymywać tylko te placówki, które wykaŜą się duŜą efektywnością 
zatrudnienia przy niewielkich kosztach zatrudnienia. Nadmienił, Ŝe ustawa ta zbliŜa nas do 
standardów obsługi bezrobotnych w Unii Europejskiej. Będzie obowiązywała do 2017 r. 
potem będzie podlegała ocenie. Dyrektor Waldemar Bartkowiak wyraził opinię, Ŝe jest to 
dobra ustawa, nakierowana  na osoby, które rzeczywiście chcą podjąć pracę. Powiatowy 
Urząd Pracy  dysponuje kwotą  4 mln złotych wolnych środków na realizację załoŜeń 
ustawowych. Dodał, Ŝe Urząd Pracy jest przygotowany do realizacji ustawy. 

Przewodniczący Andrzej Siemianowski zapytał czy zaszły zmiany w kwestii opiniowania 
nowych zawodów w szkolnictwie a w szczególności  pod kątem zabezpieczenia potrzeb 
rynkowych z uwzględnieniem  zawodów deficytowych i tych nadwyŜkowych. 

Dyrektor Waldemar Bartkowiak  wyjaśnił, Ŝe to tej pory opiniowaniem zawodów  zajmowała 
się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Teraz  będzie  zajmować  się tym Powiatowa Rada Rynku 
Pracy. Członkami Rady będą przedstawiciele róŜnych środowisk pracy. Przy opiniowaniu  
zawodów  w szkolnictwie  będą  brane pod uwagę  oczekiwania pracodawców, długoletnie 
prognozy demograficzne oraz oczekiwania rynku pracy. 

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący podziękował za wystąpienie i zamknął 
dyskusję. Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie Informacji  nt. rynku pracy. 
 
Ad.4 
Dyrektor Powiatowego Szpitala w ChełmŜy p. Leszek Pluciński zreferował informację z 
finansowej działalności Szpitala Powiatowego w ChełmŜy za 2013 rok. 
Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący Andrzej Siemianowski  zadał pytanie czy zaległości  za „nadwykonane” 
zadania z ubiegłego  roku  zostały uregulowane przez NFZ. 
 
Dyrektor Leszek Pluciński poinformował, Ŝe  niestety te  naleŜności  nie  zostały jeszcze  
uregulowane. Sprawa w chwili obecnej jeszcze  się toczy w  Sądzie. Wyrok  I instancji  był 
korzystny  dla  szpitala niestety sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego , który to skierował 
sprawę  do ponownego rozpatrzenia. Na  chwilę obecną te naleŜności jeszcze nie są 
rozliczone i  stanowią duŜy problem dla Szpitala. 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję i stwierdził przyjęcie 
Informacji z finansowej działalności Szpitala Powiatowego w ChełmŜy za 2013 rok. 
 
Radny  Wiesław Kazaniecki opuścił posiedzenie Rady Powiatu Toruńskiego 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach od godz.1430 do  godz. 14 40. 
Po przerwie o 14 40  wznowiono obrady  Rady Powiatu Toruńskiego.  
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Ad.5  
Skarbnik Powiatu p. Danuta Jabłońska -DrąŜela omówiła zmiany do budŜetu 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radna Janina Brończyk zapytała kiedy nastąpi wypłata transz przewidziana  na wzrost 
wynagrodzeń dla pracowników. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk poinformował, Ŝe nie ma wzrostu wynagrodzeń.  
Podjęto decyzje o wypłacie jednorazowych świadczeń w formie nagród. Na ten cel 
przewidziano 670 tys. zł część tych środków  pochodzi z dotacji na DPŚ a część z środków 
zewnętrznych PUP. Środki na ten cel będą przekazywane  prawdopodobnie z początkiem 
lipca. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski zapytał czy inwestycje infrastrukturalne na  mostach będą 
odbywać się z udziałem gmin, czy środki zostaną w części gminom zwrócone. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z  zadaniami na 
zasadach  partnerskich i są  wygenerowane oszczędności poprzetargowe,  będą zwracane 
proporcjonalnie gminom do udziałów w inwestycjach.  
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zamknął dyskusję. Następnie Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 16 radnych, Uchwała  
Nr XLV/228/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014 została 
przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.6.  
Wicestarosta Toruński p. Dariusz Meller  zreferował  skargę na decyzję Zarządu w sprawie 
zwolnienia z opłat komunikacyjnych za wymianę dokumentów. 
 
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej p. Andrzej Walczyński przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję  jednak radni nie zabrali w niej głosu. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 16 radnych, Uchwała  
Nr XLV/229/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Toruńskiego została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad.7  
Przewodniczący Rady poinformował, 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 Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
Radni podjęli dyskusję  w sprawie nie rozstrzygnięcia w terminie konkursu na Dyrektora 
Zespołu Szkół w ChełmŜy 
 
Wobec braku dalszych pytań Informację Starosty o pracy Zarządu między Sesjami radni 
przyjęli bez zastrzeŜeń. 
 
Ad.8 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad.9. 
Radni  nie podjęli  dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad.10.  
Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Siemianowski wobec wyczerpanego porządku obrad 
zamknął XLV Sesję w dniu 26 czerwca 2014 r. o godzinie 1505. 
 

 

 

 

Protokołowała 

Jolanta Taruć 
  staŜystka 

 

 

 

 

 

 

 

 


