
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/2014 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 29 października 2014 r. 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 
 Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1300

 otworzył XLVIII 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 XLVIII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z  XLVII Sesji Rady Powiatu. 

2. Zatwierdzenie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. 

3. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
na rok 2015. 

4. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z 
wynikami sprawdzianu i egzaminów. 

5. Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do zimowego utrzymania dróg. 
6. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 
7. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego za lata 2012 – 

2014. 
8. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. 
9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa. 
10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie XLVI Sesji Rady. 

 
Radny  Zdzisław Drapiewski zgłosił  wniosek aby  porządek obrad rozszerzyć  o prezentację  
DPS w PigŜy „Aktywni  bez ograniczeń”. Zaproponował aby prezentację umieścić między 
punktem 7 a 8  porządku obrad. 
 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad  proponowaną zmianą do porządku obrad. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek Zdzisława Drapiewskiego  został przyjęty  
w obecności 16 głosów za i  1 głosie wstrzymującym się. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XLVII Sesji Rady Powiatu został 
przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
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Ad.2.  
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Jolanta Zielińska omówiła szczegółowo 
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 17 radnych, Uchwała  
Nr XLVIII/240/2014  Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2014 r. w 
sprawie Zatwierdzenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
W tym miejscu do posiedzenia dołączyli  Radna Agnieszka Janiaczyk - Jankierska i Radny 
Jarosław Pikus. 
 
Ad.3. 
Wicestarosta  Dariusz Meller zreferował Program współpracy Powiatu Toruńskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2015. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych poinformowała, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 radnych, Uchwała  
Nr XLVIII/241/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Rady Powiatu 
Toruńskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2015 została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.4. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Jan Krajewski przedstawił informację 
o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami sprawdzianu i 
egzaminów. 
Materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Głos zabrał Wicestarosta  Dariusz Meller,  podkreślił bardzo dobre wyniki egzaminów  w 
ZSZ Gronowo, wskazał równieŜ na niepokojącą tendencję spadkową w  zakresie zdawalności 
egzaminów w Szkole w ChełmŜy.  
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Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe ZSZ w Gronowie jako jedna z 21 placówek 
oświatowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim została zakwalifikowana do tzw. KKZ 
czyli Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego. Jest to nowa forma zdobywania  wykształcenia 
w ramach funduszy unijnych. 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący stwierdził, Ŝe informacja  o realizacji zadań 
oświatowych za rok szkolny 2013/2014 wraz z wynikami  sprawdzianu i egzaminów została 
przyjęta. 
 
Ad.5. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Henryk Dygasiewicz omówił przygotowanie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do zimowego utrzymania dróg. 
Materiał stanowi załącznik  nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję po czym zapytał jak wygląda kwestia odśnieŜania ścieŜek 
rowerowych. 
 
Dyrektor Dygasiewicz odpowiedział, Ŝe są wyłonione firmy do utrzymania tych ścieŜek, 
ścieŜki będą odśnieŜane, nie będą posypywane piaskiem. 
 
Radna Agnieszka Jankierska - Wojda zapytała o kwestię usuwania zakrzewień koło dróg. Czy 
są środki na usuwanie tych zakrzewień. 
 
Dyrektor Dygasiewicz odpowiedział, Ŝe środków specjalnych na ten cel nie ma. W miejscach 
szczególnie niebezpiecznych, skrzyŜowaniach  krzewy i tak są usuwane. 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za wystąpienie, 
poinformował, Ŝe informacja za przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do 
zimowego utrzymania dróg została przyjęta. 
 
Ad.6. 
Wicestarosta Dariusz Meller omówił skargę na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Wielkiej Nieszawce. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował, Ŝe Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 radnych Uchwała Nr 
XLVIII/242/2014  Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2014 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 
została przyjęta przy 18 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się.  
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad.7. 
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju p. Malwina Rouba zreferowała sprawozdanie z 
realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego za lata 2012 – 2014. 
Materiał stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Naczelnik Wydziału wręczyła Radnym  broszury dotyczące ścieŜek rowerowych. 
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Radna Janina Brończyk zapytała  czy przewidziane jest dostarczenie tego typu publikacji do 
szkół. 
 
Naczelnik Malwina Rouba odpowiedziała, Ŝe zawsze tego typu publikację są przekazywane 
do szkół, bibliotek w tym przypadku równieŜ tak się stanie, jednakŜe nastąpi to w terminie 
późniejszym.  
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach od godz.1420 do  godz. 1435. 
Po przerwie o 14 35  wznowiono obrady Rady Powiatu Toruńskiego.  
 
Po przerwie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad  Radni obejrzeli prezentację  DPS w 
PigŜy „Aktywni  bez ograniczeń”. 
 
Ad.8  
Przewodniczący odczytał informację w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. 
Materiał stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Radni nie wnieśli uwag do odczytanej informacji, nie podjęli dyskusji. 
 
Ad.9 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk odczytał informację w sprawie oświadczeń 
majątkowych pracowników Starostwa. 
Materiał stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do odczytanej informacji oraz nie podjęli dyskusji. 
 
Ad.10. 
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. 
Wobec braku pytań Informację Starosty o pracy Zarządu między Sesjami radni przyjęli bez 
zastrzeŜeń. 
Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
Ad.11. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad.12. 
Radni nie wypracowali wniosków. 
 
Ad.13.  
Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Siemianowski wobec wyczerpanego porządku obrad 
zamknął XLVIII Sesję w dniu 29 października 2014 r. o godzinie 1505. 
 
 
 

Protokołowała 

Jolanta Taruć 
staŜystka 


