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PROTOKÓŁ Nr I/2018 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 17 listopada 2018 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00 od wręczenia zaświadczeń o wyborze radnego  

na podstawie postanowień art. 156 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu  

i sejmiku województwa. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej  

w Toruniu – Wojciech Modrzyński wręczył radnym stosowne zaświadczenia.  

 

Sekretarz Powiatu Czesław Makowski wyjaśnił szczegółowo jak prawidłowo korzystać  

ze sprzętu elektronicznego. Następnie, zaprosił radnego Leszka Syrokę do dalszego 

prowadzenia obrad jako zasiadającego w gremium najdłużej.   

 

Ad 1. 

 

Radny Leszek Syroka poprosił o powstanie w celu wspólnego odśpiewania Hymnu 

Państwowego. Nastąpiło uroczyste otwarcie I Sesji VI kadencji. Wyjaśnił, że przypadł  

mu zaszczyt prowadzenia sesji zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym. Dodał, że wobec powyższego otworzył obrady I Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego. Sesja została zwołana na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Powitał wszystkich radnych, Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji ze Starostą 

Mirosławem Graczykiem na czele, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu poprzedniej kadencji, Skarbnik Powiatu, Sekretarza Powiatu, a także media  

i wszystkich przybyłych gości.  

 

Ad 2.  

 

Radny Leszek Syroka poinformował, że stosowanie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie.  

Dodał, że zgodnie z art. 383 § 1 ust. 3 Kodeksu wyborczego odmowa złożenia ślubowania 

oznacza wygaśnięcie mandatu. Nastąpiło uroczyste ślubowanie. Radny Leszek Syroka  

po zakończeniu ślubowania oznajmił, że na 23 radnych Powiatu Toruńskiego ślubowanie 

złożyło 22 radnych obecnych na I Sesji Rady Powiatu.  

 

Ad 3.  

Radny Leszek Syroka stwierdził, że w obradach bierze udział 22 radnych, co stanowi 

wymagane przez obowiązujące przepisy kworum. 

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.   

 

Ad 4.  

 

Radny Leszek Syroka przedstawił porządek obrad Sesji Rady Powiatu Toruńskiego, 

stanowiący załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 8 listopada 

2018 r. 

 

Następnie zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
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Radny Michał Ramlau zaproponował rozszerzenie porządku obrad o 8 punktów: 

1. Otwarcie I Sesji Rady Powiatu 

2. Złożenie ślubowania przez radnych 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczących Rady, Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu 

Powiatu 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu 

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego seniora 

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

9. Wybór Starosty Toruńskiego 

10. Wybór Wicestarosty 

11. Wybór pozostałych członków Zarządu 

12. Wnioski i oświadczenia radnych 

13. Zamknięcie I Sesji Rady 

 

Radny Leszek Syroka wobec braku zgłoszonych innych wniosków zarządził głosowanie  

nad przyjęciem zaproponowanego porządku. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 22 radnych.  

Raport z głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad stanowi załącznik nr 2  

do protokołu. 

Ad 5.  

 

Radny Leszek Syroka poinformował, że następnie należy przystąpić do powołania Komisji 

Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 

Rady, Starosty, Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu. Poprosił zatem  

o zgłaszanie kandydatów radnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował  

3-osobowy skład. 

 

Radny Łukasz Kowalski zgłosił kandydaturę Tomasza Wierzbickiego oraz Piotra Skibę,  

a radny Tomasz Zakrzewski zaproponował Agnieszkę Janiaczyk-Dąbrowską na członka 

Komisji Skrutacyjnej. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono, a wyszczególnieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Radny Leszek Syroka poddał pod głosowanie przyjęcie Komisji Skrutacyjnej w składzie: 

 

1. Piotr Skiba, 

2. Tomasz Wierzbicki, 

3. Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy skład Komisji został przyjęty  

jednogłośnie w obecności 22 radnych. 
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Raport z głosowania w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3  

do protokołu. 

Ad 6.  

Radny Leszek Syroka powiedział, że na podstawie art. 14 ust. 1  ustawy o samorządzie  

powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego. Następnie, poprosił  

o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady. 

 

Radny Andrzej Siemianowski zarekomendował Tomasza Zakrzewskiego,  

który był radnym przez 4 kadencje, ale również przewodniczącym w ubiegłej kadencji.  

Podkreślił, że jest z wykształcenia socjologiem, a z zamiłowania rolnikiem.  

 

Radny Michał Ramlau zgłosił kandydaturę Pawła Polikowskiego. Kandydat jest  

od urodzenia mieszkańcem Chełmży, a także absolwentem kierunku matematyka finansowa 

na Politechnice Gdańskiej. Od początku swojej kariery zawodowej był związany z dużymi 

firmami korporacyjnymi – ENERGA S.A., NEUCA S.A. czy ING Bank Śląski.  

W poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów, a w Radzie 

Powiatu Toruńskiego jest 2 kadencję. Wyraził przekonanie, iż zdobyte doświadczenie 

zawodowe, jak i samorządowe kandydata pozwoli mu godnie i skutecznie pełnić  

tą funkcję.  

 

Innych kandydatur nie zgłoszono, a wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów na Przewodniczącego Rady 

Powiatu Toruńskiego została przyjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie przyjęcia listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego 

Rady Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Radny Leszek Syroka poinformował, że Uchwałę nr I/1/2014 Rady Powiatu Toruńskiego  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu 

Toruńskiego otrzymali wszyscy radni. Zapytał czy są do niego uwagi, ale radni  

nie zgłosili uwag.   

 

Radny senior ogłosił przerwę w obradach. W tym czasie Komisja Skrutacyjna przystąpiła  

do pracy i przygotowania kart do głosowania, które po przerwie rozdała. Oddawanie kart  

do urny następowało po wyczytaniu nazwiska radnego przez Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej Piotra Skibę wg kolejności alfabetycznej. Następnie, ogłosił 5-minutową 

przerwę w celu obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.  

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji, z którego 

wynika, że spośród dwóch zaproponowanych kandydatów bezwzględną większością głosów 

na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego wybrany został Paweł Polikowski.  

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 
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Radny Leszek Syroka odczytał Uchwałę Nr I/1/2018 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

Toruńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 7.  
 

Radny Leszek Syroka poprosił Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego o zajęcie 

miejsca przy stole prezydialnym oraz o dalsze prowadzenie I Sesji Rady Powiatu. Następnie 

złożył Pawłowi Polikowskiemu serdeczne gratulacje z okazji wyboru, a także życzył  

mu wielu sukcesów w realizacji zadań Rady VI kadencji.   

Nowy Przewodniczący dziękując za wybór oraz zaufanie, zapowiedział, że będzie wzorował 

się na swoim poprzedniku. Dodatkowo, poprosił radnego Leszka Syrokę o pomoc  

przy prowadzeniu dalszych obrad, wobec czego zasiadł z nim przy stole prezydialnym.   

Ad 8.  

 

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera ze swego grona wiceprzewodniczących. 

Statut Powiatu w §12 ust. 1 przewiduje dwóch wiceprzewodniczących. Następnie, poprosił  

o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego. 

 

Zgłoszono trzech kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących: ponownie Tomasza 

Zakrzewskiego nominowanego przez Andrzeja Siemianowskiego, Mirosławy Kłosińskiej 

nominowanej przez Marka Olszewskiego oraz Leszka Syrokę nominowanego przez Pawła 

Polikowskiego.  

 

Innych kandydatur nie zgłoszono, a wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu Toruńskiego została przyjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie przyjęcia listy kandydatów na funkcje 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Uchwałę nr I/3/2014 Rady Powiatu Toruńskiego  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących  

Rady Powiatu Toruńskiego otrzymali wszyscy radni. Zapytał czy są do niego uwagi,  

ale radni nie zgłosili uwag.   

 

Następnie, poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart  

do głosowania. W związku z powyższym ogłosił 5-minutową przerwę, a po jej zakończeniu 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni przystąpili do aktu głosowania 

wyczytywani kolejno wg kolejności alfabetycznej. Po dokonaniu aktu głosowania 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. 
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Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, z którego wynika, że bezwzględną większością 

głosów wybrani zostali: Mirosława Kłosińska oraz Leszek Syroka.  

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/2/2018 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 

Toruńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę. Następnie, poprosił o zgłaszanie kandydatów  

na stanowisko Starosty Toruńskiego. 

 

Radna Edyta Zakrzewska w imieniu Klubu Przymierza Samorządowego, jak i Koalicji  

dla Powiatu zgłosiła kandydaturę Mirosława Graczyka. Wspomniała o wieloletnim 

doświadczeniu w samorządzie – początkowo  jako radny gminy Czernikowo,   

delegat gminy w sejmiku samorządowym województwa włocławskiego – w pierwszej 

kadencji wiceprzewodniczący sejmiku włocławskiego, a w drugiej członek prezydium.  

Od czasu przywrócenia powiatów w wyniku reformy samorządowej pracuje w powiecie 

toruńskim. W pierwszej kadencji był członkiem zarządu powiatu, następnie wicestarostą 

toruńskim, a od 2006 roku starostą toruńskim. To człowiek dialogu, kompromisu, ale również 

partner samorządu gminnego jako reprezentant samorządu powiatowego.  

Pod przewodnictwem Mirosławowa Graczyka uzyskano w rankingu Związku Powiatów 

Polskich pierwszą pozycję w województwie, a  także 7 miejsce w kraju.  

 

Radny Kazimierz Kaczmarek przedstawił kandydaturę Marka Olszewskiego  

wskazując na jego 27-letnie doświadczenie w samorządzie – były wójt Gminy Lubicz, 

Członek Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Dodatkowo, od 20 lat należy do składu 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także do Związku Gmin Wiejskich 

RP, w którym przez ostatnią kadencję był przewodniczącym. Dodał, że Marek Olszewski  

jako doświadczony samorządowiec gwarantuje skuteczny rozwój Powiatu Toruńskiego,  

ale również kontynuację wszystkich dobrych inwestycji oraz zadań, które realizował 

dotychczas. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono, a wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów na Starostę Toruńskiego  

została przyjęta jednogłośnie w obecności 22 radnych. 

 

Raport z głosowania w sprawie przyjęcia listy kandydatów na funkcję Starosty Toruńskiego 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że Uchwałę nr I/5/2014 Rady Powiatu Toruńskiego  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Toruńskiego otrzymali 

wszyscy radni i zapytał czy są do niego uwagi.  

 

Radny Michał Ramlau zwrócił uwagę na konieczność zmiany §9 w Regulaminie,  

który brzmiał „kandydata na starostę uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał 

(zgodnie z §6 Regulaminu) co najmniej 11 (jedenaście) głosów (znaków x w kratce pod 

wyrazem tak)”. Przypomniał, iż §6 brzmi „wybór starosty następuje bezwzględną większością 

głosów ustawowego składu Rady” i wobec powyższego w §9 powinno być co najmniej  

12 głosów. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w związku z koniecznością zmiany uchwały  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Toruńskiego. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 22 Radnych Uchwała  

Nr I/3/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu głosowania w wyborach Starosty Toruńskiego została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

Raport z głosowania dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach Starosty Toruńskiego załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i w związku z tym ogłosił kilkuminutową przerwę. Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała 

karty do głosowania i radni przystąpili do aktu głosowania wyczytywani kolejno  

wg kolejności alfabetycznej. Po dokonaniu aktu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 

przerwę w celu obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną 
 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, z którego wynika,  

że bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady na funkcję Starosty 

Toruńskiego wybrany został Marek Olszewski.  
 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego stanowi załącznik  

nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ustępujący starosta Mirosław Graczyk powiedział, że będąc od początku powstania powiatu 

we władzach, a od dwunastu lat stojąc na czele powiatu miał duży wpływ na większość 

realizowanych działań. Czas ten pozwolił mu na rozwijanie swoich umiejętności,  

ale również poznanie wielu ciekawych, doświadczonych i mądrych ludzi. Dzisiejsza pozycja 

powiatu to zasługa jednak wielu osób i podmiotów, współpracowników, ale przede wszystkim 

Radnych. Serdecznie podziękował wszystkim za  okres partnerstwa, współpracy, dialogu,  

ale także poszukiwania  kompromisu. Wyraził nadzieję na współpracę i zapowiedział,  

że będzie starał się być zawsze pomocny nowemu staroście. Wyrażając gotowość  
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do współpracy, wspomniał również o budżecie, którego projekt stworzyła poprzednia rada. 

Na rok 2019 został zaprojektowany bez deficytu, co więcej z rezerwami finansowymi,  

które mogą umożliwić radnym nowej kadencji rozszerzenie inwestycji bądź zaprojektowanie 

nowych.   

 

Nowy starosta Marek Olszewski powiedział, że jest to dla niego ogromna godność,  

ale i również wyzwanie. Podziękował ustępującemu staroście i wyjaśnił, że nigdy nie byli 

rywalami i chciałby, żeby nadal odnajdowali wspólny język we wszystkich sprawach.  

Dodał, że funkcje, jakie otrzymali od wyborców to nie zdobycz, ale ogromne zobowiązanie  

do służby.  

 

Ad 10. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie 

powiatowym Rada Powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty. 

 

Starosta Toruński Marek Olszewski na kandydata na wicestarostę wybrał Michała Ramlau. 

Dodał, że kandydat posiada wykształcenie z zakresu stosunków międzynarodowych uzyskane 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został wybrany do Rady Powiatu  

po raz trzeci. Obecnie pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi.  

 

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Uchwałę nr I/7/2014 Rady Powiatu Toruńskiego  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty otrzymali wszyscy 

radni. Zapytał czy są do niego uwagi, ale radni nie zgłosili uwag.   

 

Następnie, poprosił o przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania  

i poinformował o zasadach głosowania. Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową 

przerwę, a po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni przystąpili 

do aktu głosowania wyczytywani kolejno wg kolejności alfabetycznej. Po dokonaniu aktu 

głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu obliczenia głosów przez Komisję 

Skrutacyjną. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w sprawie wyboru 

Wicestarosty, z którego wynika, że zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, wybrany został Michał 

Ramlau. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty stanowi załącznik  

nr 15 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/5/2018 Rady Powiatu Toruńskiego 

z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Toruńskiego. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wicestarosta Michał Ramlau podziękował wszystkim za zaufanie oraz nominację. Nadmienił, 

że wydarzyło się wiele zmian w jego życiu w ostatnim czasie. Od kierownika Referatu 
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Rozwoju Gospodarczego w Gminie Obrowo, poprzez doradcę politycznego Ministra 

Rolnictwa Rozwoju i Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, został w ostatnim czasie szefem 

jego gabinetu. Wyraził nadzieję, że będzie pełnił tę funkcję godnie oraz z pełnym 

zaangażowaniem. 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie 

powiatowym Rada Powiatu wybiera członków zarządu na wniosek starosty. 

 

Starosta zgłosił wniosek i zarekomendował kandydatury Kazimierza Kaczmarka, Janusza 

Kononiuka oraz Łukasza Kowalskiego na funkcję pozostałych członków Zarządu. 

 

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Uchwałę nr 1/9/2014 Rady Powiatu Toruńskiego  

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu 

Toruńskiego otrzymali wszyscy radni. Zapytał czy są do niego uwagi, ale radni nie zgłosili 

uwag.   

 

Następnie, poprosił o przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania  

i poinformował o zasadach głosowania. Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową 

przerwę. Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i radni przystąpili  

do aktu głosowania wyczytywani kolejno wg kolejności alfabetycznej.  

Po dokonaniu aktu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w celu obliczenia 

głosów przez Komisję Skrutacyjną. 

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół w sprawie wyboru 

pozostałych członków Zarządu. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/6/2018 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 17 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Toruńskiego 

członków Zarządu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 12. 

Przewodniczący Rady zapytał czy któryś z radnych chce złożyć wniosek bądź oświadczenie. 

 

Radna Edyta Zakrzewska poinformowała Przewodniczącego o utworzeniu Klubu radnych 

Przymierza Samorządowego, wobec czego złożyła stosowne pismo. 

 

Radny Mirosław Graczyk zgłosił powstanie Klubu radnych Koalicja dla Powiatu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że ustawa o samorządzie powiatowym poprzez art. 25c  

nakłada na radnych obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Pierwsze oświadczenie 

majątkowe radny składa w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania według stanu 
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aktualnego na dzień ślubowania. Dodał, że oświadczenie to obejmuje okres  

od 1 stycznia do daty ślubowania. W rozdanych przy liście obecności dokumentach znajdują 

się druki oświadczeń wraz z instrukcją jak należy je wypełnić. Wyjaśnił, że gotowe 

oświadczenia w ciągu najbliższego miesiąca należy składać w pokoju nr 101 na I piętrze 

Starostwa, a termin mija 17 grudnia bieżącego roku. 

 

Ad 13. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął I Sesję RPT  

o godz. 13:50. Następnie podziękował wszystkim za przybycie i czynny udział w obradach. 

 

 

 

Protokołowała:  

stażystka Alina Paga 

                             

 

                                                                                              Przewodniczył: 

                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                         Powiatu Toruńskiego 

 

                                                                                            Paweł Polikowski 

 

 


