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PROTOKÓŁ Nr XXXII/2017 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 26 października 2017 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXXII Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na 

czele, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Partnera 

Konkursu Piękna Zagroda Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego Marka Nowackiego, Kierownik KPODR Danutę Wilińską, Redaktora Naczelnego 

Poza Toruń Radosława Rzeszotka i Dyrektor Leroy Merlin w Toruniu Ewę Wesołowską, 

media oraz pozostałe osoby obecne na sali. 

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że 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 XXXI Sesji Rady Powiatu. 

2. Podsumowanie konkursu ,,Piękna Zagroda”. 

3. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z 

wynikami sprawdzianu i egzaminu. 

4. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026. 

5. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017.  

6. Zmiany do PFRON na 2017 r. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Miastu Nieszawa. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej w Chełmży w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 

Specjalną w Chełmży. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

w Chełmży w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 

ust. 1 pkt 2 lit. D ustawy – Prawo oświatowe w Chełmży. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Nr 1 w Chełmży w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Chełmży. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej w Gronowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Gronowie. 



2 
 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe w Chełmży. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której 

mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe w Gronowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2018 rok za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów 

powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu.  

18. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.  

19. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa. 

20. Interpelacje i zapytania radnych. 

21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

22. Zamknięcie XXXII Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych. 

 

d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXI Sesji Rady 

Powiatu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych protokół XXXI Sesji Rady 

Powiatu został przyjęty w brzmieniu opracowanym.  

 

Ad 2. Główny specjalista ds. ochrony gruntów rolnych H. Zygmont przywitała wszystkich 

uczestników Pięknej Zagrody, po czym przedstawiła cele i założenia konkursu.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

H. Zygmont powiedziała, że budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w powiecie 

toruńskim intensywnie się rozwija, wykazuje dużą tendencję wzrostową. Dodała, że moda na 

życie na wsi powoduje, że przybywa pracy związanej z wydawaniem pozwoleń na budowę i 

pracy związanej z ochroną środowiska tych gruntów. Poinformowała, że ubiegłym roku 

wydanych zostało ok 700 pozwoleń na budowę pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne. H. Zygmont dodała, że wśród osób ubiegających się o takie pozwolenia mogą 

być przyszli kandydaci do konkursu Piękna Zagroda.  

 

Następnie H. Zygmont wraz z Przewodniczącym Rady T. Zakrzewskim, Starostą Toruńskim 

M. Graczykiem, Wicestarostą Andrzejem Siemianowskim, Członkiem Zarządu M. 

Nawrotkiem, Członkiem Zarządu W. Kazanieckim, Członkiem Zarządu A. Janiaczyk-

Dąbrowską, Dyrektorem KPODR Markiem Nowackim, Kierownikiem KPODR Danutą 

Wilińska, Wiceprzewodniczącym Rady Andrzejem Walczyńskim i Radną Mirosławą 

Kłosińską wręczyła nagrody oraz pamiątkowe dyplomy laureatom.   

W kategorii Najbardziej zadbana działka siedliskowa – gospodarstwo rolne nagrody 

otrzymali: 

III miejsce – Irena i Mieczysław Ruszkiewicz (Głogowo, Gm. Obrowo) 

II miejsce – Katarzyna i Piotr Kowalscy  (Brąchnowo, Gm. Łubianka) 

I miejsce – Marzena i Mieczysław Kukowscy (Warszewice, Gm. Łubianka) 

Wyróżnienie – Grażyna i Mieczysław Kasprowicz (Zygmuntowo 1, Gm. Czernikowo). 
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W kategorii Najbardziej zadbana działka ogrodnicza – ogródek przydomowy nagrody 

otrzymali: 

III miejsce – Joanna i Sławomir Skrzynieccy (Grębocin, Gm. Lubicz) 

II miejsce – Janina i Piotr Gajdus (Mała Nieszawka, Gm. Wielka Nieszawka) 

I miejsce – Joanna i Mariusz Marcinowscy (Papowo Toruńskie, Gm. Łysomice) 

Wyróżnienie – Izabela Piechowska i Krzysztof Marcinkowski (Grzegorz, Gm. Chełmża) 

Danuta i Eugeniusz Krużewscy (Rzęczkowo, Gm. Zławieś Wielka) 

 

Nagrody przydzielone w ramach konkursu SMS-owego gazety Poza Toruń wręczyli: 

Redaktor Naczelny Poza Toruń Radosław Rzeszotek i Dyrektor Leroy Merlin w Toruniu 

(firmy sponsorującej nagrody) Ewa Wesołowska. 

Nagrody otrzymali: 

W kategorii Najbardziej zadbany ogród - Janina i Piotr Gajdus (Mała Nieszawka, Gm. Wielka 

Nieszawka). 

W kategorii Najbardziej zadbane gospodarstwo – Jadwiga i Zbigniew Rafińscy (Krobia, Gm. 

Lubicz). 

Następnie wręczono podziękowania pozostałym uczestnikom konkursu. 

 

H. Zygmont pogratulowała wszystkim biorącym udział w konkursie. 

 

Następnie głos zabrał Starosta M. Graczyk. Starosta podziękował wszystkim uczestnikom 

konkursu i powiedział, że dzięki nim mieszkańcy mają możliwość, by zobaczyć (np. na 

prezentacjach) piękne gospodarstwa i ogrody, których nie widać na co dzień.  

 

Przewodniczący Rady również podziękował uczestnikom za udział w konkursie, wyraził też 

szacunek i uznanie za pracę włożoną w pielęgnowanie gospodarstw i ogrodów. Podziękował 

również Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, gazecie Poza Toruń i zaprosił wszystkich do 

udziału w kolejnej edycji konkursu. 

 

Następnie Kierownik KPODR Danuta Wilińska w imieniu swoim i pracowników ODR 

podziękowała H. Zygmont za wieloletnią współpracę (w związku z jej odejściem na 

emeryturę w najbliższym czasie), po czym wręczyła jej kwiaty. 

 

Do posiedzenia dołączyli L. Syroka i C. Strąkowski zwiększając kworum do 19 radnych. 

 

O 13.05 Przewodniczący zarządził 20 minut przerwy. 

 

Ad 3. Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Anna Grzybowska przedstawiła 

Analizę informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami 

sprawdzianu i egzaminu. Powiedziała, że Analiza została przyjęta przez Zarząd Uchwałą Nr 

392/2017 z dnia 17 października 2017 r. 

Analiza stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 4. Skarbnik Powiatu Toruńskiego D. Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2017-2026. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



4 
 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/202/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia WPF została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 5. Skarbnik Powiatu Toruńskiego D. Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017.   

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/203/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Ad 6. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

D. Meller opuścił posiedzenie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/204/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Ad 7. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Łubianka.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/205/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Łubianka została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 8.  Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/206/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 9. Inspektor WEiSS Joanna Rybitwa omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu 

25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

Radna A. Janiaczyk-Dąbrowska opuściła posiedzenie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/207/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Radny D. Meller wrócił na posiedzenie. 
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Ad 10. Wicestarosta A. Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej w Chełmży 

w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 Specjalną w Chełmży. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 Radna A. Janiaczyk – Dąbrowska wróciła na posiedzenie. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu A. Jankierska-Wojda powiedziała, że 

Komisja na posiedzeniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 

Specjalnej w Chełmży w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 Specjalną w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

  

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/208/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 

Specjalnej w Chełmży w Branżową Szkołę I stopnia Nr 2 Specjalną w Chełmży została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 11. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w Chełmży w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do 

Pracy w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu A. Jankierska-Wojda powiedziała, że 

Komisja na posiedzeniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Chełmży w Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo 

oświatowe w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Ramlau poddał w wątpliwość poprawność nazwy projektów uchwał Nr 

XXXII/209/2017, XXXII/212/2017 i XXXII/214/2017. Powiedział, że nazwa powinna 

brzmieć następująco: 

„(…) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w 

Chełmży w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Chełmży, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe”, 
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Ponieważ w Ustawie „Prawo oświatowe” nie ma mowy o powiatowej szkole w Chełmży czy 

w Gronowie. Mowa jest o przekształceniu szkół – dlatego w nazwie zamiast „o której”, 

powinno znaleźć się „o którym”. Radny zwrócił uwagę, że w art. 1 uchwał jest ten sam błąd. 

Dodał też, że słowa „w Chełmży” powinny znaleźć się zaraz po nazwie szkoły, a nie na 

samym końcu uchwały.  

 

Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przyznał rację Radnemu M. Ramlau’owi i powiedział, 

że nazwy należy poprawić w taki sposób, jak Radny zaproponował. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni zgadzają się na taką zmianę nazwy.   

Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanej zmiany. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/209/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Chełmży w Szkołę 

Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 

lit. d ustawy – Prawo oświatowe została podjęta jednogłośnie. 
 

Ad 12. Wicestarosta Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Chełmży w Branżową Szkołę I 

stopnia Nr 1 w Chełmży. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu 

25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Chełmży w 

Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/210/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w 

Chełmży w Branżową Szkołę I stopnia Nr 1 w Chełmży została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 13. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie w Branżową Szkołę I Stopnia w 

Gronowie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu 

w dniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie w 

Branżową Szkołę I Stopnia w Gronowie. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/211/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Gronowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Gronowie została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 14. Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę 

Policealną dla Dorosłych w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo 

oświatowe.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu 

w dniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w 

Szkołę Policealną dla Dorosłych w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f 

ustawy Prawo oświatowe. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/212/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w 

Chełmży w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Chełmży, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe została podjęta jednogłośnie.  

 

Ad 15. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu 

w dniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 

Specjalnej w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/213/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 

Specjalnej w Chełmży w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży 
została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 16. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę Policealną dla 

Dorosłych w Gronowie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu powiedziała, że Komisja na posiedzeniu 

w dniu 25 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
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stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie 

w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Gronowie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f 

ustawy Prawo oświatowe. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XXXII/214/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w 

Gronowie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Gronowie, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe  została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Ad 17. Członek Zarządu W. Kazaniecki omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat na 

2018 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 

strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 24 października 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

ustalenia opłat na 2018 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a 

następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XXXII/215/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie 

ustalenia opłat na 2018 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg 

na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad 18. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mejlową wraz z pozostałymi materiałami, po czym otworzył dyskusję. 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań, jednak nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad 19. Przewodniczący Rady przedstawił Informację w sprawie oświadczeń majątkowych 

radnych. 

Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Starosta M. Graczyk przedstawił Informację w sprawie oświadczeń majątkowych 

pracowników Starostwa. 

Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 20. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Ad 21. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

Ad 22. Przewodniczący zamknął XXXII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 13:40. 

 

Protokołowała: 

 

Natalia Żochowska Przewodniczył: 

 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

 

Tomasz Zakrzewski 

  

 


