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PROTOKÓŁ Nr V/2019 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 28 marca 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 12:00 otworzył V Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego. Przywitał poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I. Michałek, Radnych, 

Zarząd ze Starostą M. Olszewskim na czele, przedstawicieli służb mundurowych,  

pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, 

jak również pozostałe osoby obecne na sali i oglądające Sesję za pomocą transmisji 

internetowej.   

 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział  

21 Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 3. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

za 2018 r. 

6. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Toruniu za 2018 rok. 

7. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w 2018 roku. 

8. Przedstawienie raportu z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przygotowania 

i wdrożenia zmian w systemie oświaty. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2026. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych  

do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego 

Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną w Chełmży. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę Policealną w Gronowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Chełmży  

w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Chełmży. 
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16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w 4-letnie Liceum 

Ogólnokształcące w Gronowie. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum w Chełmży. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum w Gronowie. 

19. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

20. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

21. Zamknięcie V Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Wobec 

braku uwag protokół IV Sesji Rady Powiatu został przyjęty przez Radnych. 

 

Ad 5. Powiatowy Rzecznik Konsumentów M. Napiórkowska omówiła sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec tego, 

sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Radni A. Jankierska-Wojda i P. Skiba dołączyli do posiedzenia zwiększając kworum  

do 23 osób.  

Radny A. Siemianowski zapytał, czemu nie było zarządzone głosowanie nad przyjęciem 

protokołu z poprzedniej Sesji.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jeżeli nikt nie wnosi uwag formalnych nie ma obowiązku 

głosowania, a zatem, porządek obrad czy protokół z poprzedniej Sesji uznaje się za przyjęty.  

Radny A. Siemianowski wobec powyższego, poprosił o podstawę prawną tej interpretacji.  

Przewodniczący Rady zaproponował 5-minutową przerwę. 

Radca Prawny M. Misiak przytoczyła §18 Statutu Powiatu Toruńskiego, który mówi jakie 

elementy powinien obejmować porządek obrad każdej Sesji. Brak w przepisach szczegółowej 

regulacji co do formy przyjęcia protokołu.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że niejednokrotnie przyglądał się przebiegom posiedzeń  

w innych jednostkach samorządu terytorialnego i zauważył, że jeżeli nikt nie wniósł uwag  

do protokołu wysłanego 7 dni przed Sesją to uznaje się go za przyjęty.  

Radny A. Siemianowski uważa, że Przewodniczący Rady powinien poinformować Radę  

o planowanej zmianie. Jego zdaniem należy stosować jeden schemat na wszystkich 

posiedzeniach, w tym również na Komisjach. 
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Wicestarosta Toruński M. Ramlau zaznaczył, że obrady każdej Komisji prowadzi 

przewodniczący bądź wiceprzewodniczący i to oni decydują o sposobie przyjmowania 

protokołu, a nie Przewodniczący Rady.  

Starosta Toruński M. Olszewski zaznaczył, że istotne jest czy prawo zostało złamane czy też 

nie.  

Radny A. Siemianowski stwierdził, że powinno się stosować jedną zasadę na wszystkich 

posiedzeniach czy też spotkaniach, które odbywają jako Radni Powiatu.  

Wicestarosta Toruński M. Ramlau poprosił o podstawę prawną. 

Radny A. Siemianowski podkreślił, że Zarząd Powiatu odpowiada za poprawny i zgodny  

z przepisami przebieg Sesji.  

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski odniósł się do wypowiedzi M. Misiak mówiąc, że celem 

wprowadzenia przepisu w Statucie Powiatu Toruńskiego była możliwość wniesienia  

uwag do treści protokołu z poprzedniej Sesji, a jeżeli one występują to po uzgodnieniu ustala 

się ostateczną wersję, a rozbieżności poddaje się pod głosowanie. Natomiast, w sytuacji kiedy 

Przewodniczący Rady pyta o uwagi, a ich nie ma to uznaje się go za przyjęty. Mając  

na uwadze powyższe uważa, że nie doszło do załamania prawa.  

Radca Prany M. Misiak wyraziła aprobatę, że nie doszło do nieważności w tej części 

postępowania.  

Radny A. Siemianowski poprosił o przygotowanie stosownej regulacji prawnej w celu 

uniknięcia wątpliwości. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli przedmówca chce złożyć wniosek  

albo interpelację to prosi o przygotowanie jej na piśmie.  

 

Ad 6. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu J. Zielińska omówiła 

sprawozdanie z działalności PCPR w Toruniu za 2018 rok.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec tego, 

sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 7. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła informację z wykonania budżetu 

Powiatu za 2018 rok. Podkreśliła, iż sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu toruńskiego 

za 2018 rok, jak również informacja o stanie mienia komunalnego zostały złożone na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego. Dokument został przyjęty 20.03.2019 r. 

uchwałą nr 67/2018 ZPT, a w dniu 27.03.2019 r. przekazany do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która ma około 2-3 tygodnie na wydanie właściwej opinii do tego 

dokumentu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. Wobec tego, informacja 

została przyjęta przez Radnych. 
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Ad 8. Wicestarosta Toruński M. Ramlau przedstawił raport z kontroli Najwyższej Izby 

Kontroli w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian w systemie oświaty. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

 

Raport stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady, przed zarządzeniem 10 minut przerwy, udzielił głosu Komendantowi 

Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. K. Stafiejowi, który powiadomił, 

że w dniu 31 maja 2019 r. odchodzi na emeryturę i serdecznie podziękował za dotychczasową 

współpracę.  

Radni E. Zakrzewska i A. Siemianowski opuścili posiedzenie zmniejszając kworum  

do 21 osób.  

 

Ad 9. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.  

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 marca 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, został przyjęty  

w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/32/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 10. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 marca 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk zapytał o zmniejszenie subwencji oświatowej o ponad 90 tys. zł. Przyznał, 

że w zasadzie nie spowoduje to jakiegokolwiek problemu w zakresie funkcjonowania 

oświaty. Powiedział też, że zmniejszenie wydatków oświatowych nastąpiło w Niepublicznym 

Ośrodku w Górsku w tej samej wysokości. Zapytał, czy jest to techniczne zmniejszenie 

wydatków czy też jest szansa, że faktyczne wydatki będą niższe.  
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Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela wyjaśniła, że sytuacja ustabilizowała się i widoczna 

jest tendencja zmniejszająca.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019, został przyjęty w obecności  

21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 11. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 marca 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został przyjęty w obecności  

21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/34/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych  

do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad 12. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu  

D. Zagrabski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w wyniku której radny M. Graczyk wyraził obawy 

co do planowanej reorganizacji. Poprosił o pisemne przedstawienie analizy ekonomicznej 

rocznych kosztów utrzymania Punktu Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie, a także sposobu 

zwiększenia szans na rynku pracy grupy bezrobotnych dotychczas obsługiwanych w ośrodku 

zamiejscowym.  
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Radna D. Kwiatkowska powiedziała, że Komisja Statutowo-Regulaminowa w dniu 25 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, został 

przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu została podjęta 

większością głosów (głosy „za” – 14, „przeciw” – 6, „wstrzymujący się” – 1). 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Ad 13. Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę 

Policealną w Chełmży. 

 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną  

w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę 

Policealną w Chełmży, został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/36/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną w Chełmży została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 14. Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę 

Policealną w Gronowie. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę Policealną  

w Gronowie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę 

Policealną w Gronowie, został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/37/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę Policealną w Gronowie została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad 15. Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 

Edukacji Narodowej Chełmży w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej 

Chełmży w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji 

Edukacji Narodowej Chełmży w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Chełmży, został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/38/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

3-letniego Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej Chełmży  

w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Chełmży została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 16. Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie  

w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Gronowie. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w 4-letnie Liceum 

Ogólnokształcące w Gronowie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie  

w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące w Gronowie, został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/39/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

3-letniego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w 4-letnie Liceum Ogólnokształcące  

w Gronowie została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad 17. Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum  

w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego 4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum w Chełmży. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum  

w Chełmży, został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr V/40/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego  

4-letniego Technikum w Chełmży w 5-letnie Technikum w Chełmży została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 18. Wicestarosta Toruński M. Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum  

w Gronowie. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji Kultury i Sportu w dniu 14 marca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego 4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum w Gronowie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego 4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum  

w Gronowie, został przyjęty w obecności 21 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr V/41/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego  

4-letniego Technikum w Gronowie w 5-letnie Technikum w Gronowie została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Ad 19. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na IV Sesję, po czym otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Graczyk zadał pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu z dnia 13 marca 2019 r.,  

na którym po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wstępnych kosztów wywozu odpadów  

z miejscowości Witowąż podjęto decyzję o uruchomieniu procedur związanych  

z przygotowaniem przetargu. Zapytał na jakim etapie jest przetarg, o środki i podział rezerwy 

celowej na wynagrodzenia. 

 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że nie może jeszcze podać szczegółów na temat 

przetargu.  

 

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela wyjaśniła, że środki są na poziomie 65 tys. zł  

w budżecie pierwotnym powiatu toruńskiego. Natomiast, kwota z zeszłego roku jest w trakcie 

niezwykle trudnej windykacji i jej wyniki nie są jeszcze znane. Powiedziała, że po dokonaniu 

wszystkich czynności przekazali sprawę do Urzędu Skarbowego. Zarząd zdecydował  

o częściowym uruchomieniu podziału rezerwy celowej na wynagrodzenia w formie wstępnej 

decyzji, aby móc określić wszystkie skutki. Utworzono rezerwę w wysokości 2 mln zł  

na ewentualne zmiany w wynagrodzeniach osobowych pracowników samorządowych  

i uzgodniono 3 kwestie – od 1 kwietnia podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników 

zatrudnionych w DPS o 5%, dla pielęgniarek zatrudnionych na umowę o pracę albo o dzieło 

500 zł więcej na etat, dla pracowników zatrudnionych w CUW o 10 %. Szczegółowe dane 

zostały wysłane drogą mailową wszystkim zainteresowanym.  

 

Radny M. Nawrotek zadał pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu z dnia 6 lutego 2019 r.,  

na którym zapoznano się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na roboty  

w zakresie budowy dróg rowerowych. Zapytał czy zostało rozstrzygnięte postępowanie 

przetargowe, czy są prowadzone rozmowy z partnerami samorządowymi i o sposób 

rozliczania tych inwestycji.  

 

Członek K. Kaczmarek wyjaśnił, że przetarg na budowę ścieżek rowerowych został 

rozstrzygnięty w dniu 8 marca 2019 r. i jesteśmy związani ofertą do 8 maja 2019 r.,  

a z partnerami są po wstępnych rozmowach. Przyznał, że jest dużo innych problemów  

do rozstrzygnięcia jak m.in. środki i dodał, że oferentów było trzech, natomiast do jednego 

odcinka nie było żadnej oferty (odcinek Kamionki Małe – Turzno). 

 

Radny A. Jałocha zadał pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu z dnia 13 marca 2019 r.,  

na którym przesunięto decyzję o przyjęciu projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, do czasu 

przygotowania planu zagospodarowania i uporządkowania terenu Domu Pomocy Społecznej 

w Browinie oraz uregulowania służebności gruntu. 
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Sekretarz Powiatu Cz. Makowski wyjaśnił, że postanowiono podjąć dodatkowe czynności 

zmierzające do uporządkowania całości zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej 

w Browinie. W tym miejscu są 3 mieszkania, z czego 1 zostało zbyte, a na 2 są wstępne 

wnioski mieszkańców. Problemem jest sposób dojazdu do wydzielonych działek, na których 

znajdują się mieszkania, ponieważ jeden z mieszkańców m.in. blokuje drogę wjeżdżając 

samochodem. Celem przesunięcia tematu jest próba znalezienia innych rozwiązań,  

a w szczególności dojścia i dojazdu do tych nieruchomości. Zapewnił, że temat zostanie 

ponownie poruszony na posiedzeniu Zarządu.    

 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że od kilku lat na skutek zbiegu pewnych  

zdarzeń Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie A. Woźniak-Margol  

jest w konflikcie i ma bardzo kłopotliwe sytuacje związane z funkcjonowaniem sąsiadujących  

tam budynków mieszkalnych. Powiedział także, że rzecz wymaga zasadniczego  

uporządkowania - począwszy od ustalenia własności użytkowania po wydzielenie Domu 

Pomocy Społecznej i terenów, które są niezbędne do jego poprawnego funkcjonowania, 

dlatego czynność została zawieszona.  

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Ad 20. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

 

Radny M. Graczyk odniósł się do listu otwartego, który Starosta Toruński opublikował  

na swoim profilu na portalu Facebook, a także który został opublikowany na stronie 

internetowej „Poza Toruń". Powiedział, że każdy ma prawo publicznie wypowiadać się  

na różne tematy, ale zostały użyte sformułowania, które dotknęły go osobiście, jak też były 

Zarząd Powiatu oraz de facto powiat toruński. Miał na myśli wypowiedź „w Starostwie 

Powiatowym zastałem wielomilionowe zadłużenie, co przy zupełnie innej strukturze budżetu, 

praktycznie bez możliwości wpływu na dochody, jest bardzo poważnym obciążeniem”. 

Uważa, że zdanie podważa obecną sytuację finansową, która pozwala Zarządowi Powiatu  

na realizowanie przygotowanych zadań, a także tych, w których można dokonywać 

modyfikacji czy wprowadzać nowe. Powiedział także, że mając na uwadze sprawozdanie  

z wykonania budżetu za 2018 rok jest widoczna nadwyżka budżetowa – 2 mln zł, a także 

wolne środki z lat ubiegłych – 8 mln zł, a stan zadłużenia powiatu toruńskiego wynosi  

10.900 zł. Zasugerował, aby spojrzeć porównawczo i dokonać analizy sytuacji finansowej 

samorządów powiatowych w stosunku do innych powiatów. Kolejne sfomułowanie brzmi:  

„spod lakierowanej powierzchni, przy bliższym oglądzie, wyłaniać się zaczęły różne 

niedociągnięcia”. Wyjaśnił, że zakres poziomu problemów występujących w powiecie  

nie odbiega od normy, dlatego nie upoważnia nikogo do podważania publicznego oceny 

funkcjonowania i sytuacji powiatu toruńskiego, którą w minionych latach bardzo skrzętnie 

wypracowywali. Świadczą o tym oceny zewnętrzne różnych służb i instytucji kontrolnych  

tj. Najwyższej Izby Kontrolnej, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Urzędu Kontroli  

Skarbowej, a także kontrole Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  

czy wyróżnienia, nagrody oraz osiągnięcia, które powiat otrzymał w minionych  

latach – 5. pozycja w kraju w rankingu prowadzonym przez ZPP i zasłużony tytuł Skarbnik 

Roku, gdzie w ramach kryteriów oceny przy przyznawaniu nagród brano pod uwagę  

w szczególności: sytuację i kondycję finansową, a także zdolność powiatu do realizacji zadań 

inwestycyjnych. Podkreślił, że oceny te stoją w dużej sprzeczności z przytoczonymi 

zdaniami. 
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Starosta Toruński M. Olszewski przyznał, że fakt wyjęcia z kontekstu zdań w polemice z inną 

osobą jego zdaniem był niepotrzebny. Powiedział, że nie uważa by te zdania  

były nieprawdziwe. Zadłużenia jest przeszło 10 mln zł i dodał też, że byli zaskoczeni  

oraz rozczarowani niektórymi dziedzinami działalności powiatu toruńskiego. Tekst miał  

rolę edukacyjną w stosunku do jego następcy i nie był bezpośrednio kierowany do radnego  

M. Graczyka.    

 

Radna A. Janiaczyk-Dąbrowska wychodząc naprzeciw mieszkańcom gminy Lubicz złożyła 

interpelacje odnośnie wykonania drobnych prac interwencyjnych, a także porządkowych  

przy drogach powiatowych.  

 

Kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

 

Radny J. Kałamarski w imieniu swoim jak i Radnego Miejskiego F. Kuczki złożył zapytanie  

o stan ścieżek rowerowych na terenie powiatu toruńskiego z uwzględnieniem miasta Chełmży 

i gmin: Chełmży, Łubianki, Łysomic.  

 

Radna A. Jankierska-Wojda złożyła interpelację o czas realizacji inwestycji dotyczącej 

ścieżki pieszo-rowerowej (odcinek Kowróz – Ostaszewo).  

  

Kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

Radny A. Walczyński poprosił o przedstawienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Toruniu R. Gilewskiego. Zgodnie z prośbą Starosta Toruński to uczynił. 

 

Przewodniczący Rady wraz z radnym R. Lewandowskim zwrócili się z prośbą  

o utworzenie w mieście Chełmża przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz powiatowej placówce 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej tzw. bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscu 

obecnego przejścia dla pieszych.  

 

Ad 21. Przewodniczący Rady zasugerował, że do końca kwietnia należy złożyć oświadczenie 

majątkowe. Wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął V Sesję RPT o godz. 15:30.  

 

 

Protokołowała: 

Alina Paga 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 

 


