
PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 27 września 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XXXV Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 19. radnych, 
wobec czego sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś wnosi uwagi bądź propozycje do przekazanego z materiałami 
porządku obrad. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk w imieniu Zarządu wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Czernikowo. W związku z wnioskiem Wójta o wsparcie realizacji inwestycji drogowej i terminu 
złoŜenia wniosku do NPPDL konieczne jest podjęcie w/w uchwały przez Radę Powiatu. 
 
Przewodniczący odczytał zmieniony  porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie XXXV Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu. 

2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021. 
3. Zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
4. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
5. Ustalenie opłat na 2014 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na 

parkingach strzeŜonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

6. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 
7. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
10. Zamknięcie XXXV Sesji Rady. 

 
Radni przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXXIV Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła propozycje zmian do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, iŜ Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednakŜe radni nie zgłosili pytań. 
W związku z powyŜszym odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXV/186/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 3. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła propozycje zmian do budŜetu na 2013 rok 
wraz z autopoprawką. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, iŜ Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednakŜe radni nie zgłosili pytań. 
W związku z powyŜszym odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXV/187/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 4. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła propozycje zmian do planu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, iŜ Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednakŜe radni nie zgłosili pytań. 
W związku z powyŜszym odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXV/188/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyj ętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie w obecności 18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2014 
rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeŜonych oraz 
kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, iŜ Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Radny Tadeusz Smarz zapytał czy w ciągu roku duŜo jest prowadzonych tego typu spraw. 
 
Wicestarosta odpowiedział, Ŝe w 2012 roku było 26 spraw a w tym roku do dnia dzisiejszego 23. 
Dodał, Ŝe w większości przypadków pojazdy są odbierane przez właścicieli po uiszczeniu opłat. 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXV/189/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat na 2014 rok za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeŜonych oraz kosztów 
powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, iŜ Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednakŜe radni nie zgłosili pytań. 
W związku z powyŜszym odczytał treść projektu uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXV/190/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Czernikowo została przyjęta jednogłośnie w obecności 18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Przewodniczący Rady powiedział, 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 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe w przekazanej informacji znalazł się zapis o 
odbyciu spotkania z Wójtem gminy Lubicz w sprawie spółdzielni socjalnej. Z informacji wynika, iŜ 
Wójt dał Powiatowi „termin na podjęcie decyzji do końca września, jednocześnie sugerując 
wcześniejsze jej podjęcie”. Zapytał, czy jest to tylko niefortunne sformułowanie, czy rzeczywiście 
Wójt próbował wymusić wcześniejsze podjęcie decyzji. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk wyjaśnił, iŜ rzeczywiście zapis w informacji nie jest zbyt 
precyzyjny. Przeprowadzone rozmowy nie doprowadziły do ustępstw. Gmina chciała, aby uchwała 
przez Powiat została podjęta do końca września. Zarząd przeanalizował jeszcze raz ten temat. 
Uznano, Ŝe nie zmieniły się okoliczności i nie moŜna wystąpić z takim projektem uchwały na Sesję 
Rady. Odpowiedź gminie została udzielona. Prawdopodobnie gmina Lubicz zawiązała partnerstwo 
z gminą Obrowo. Nie wiadomo jednak na jakim etapie są sprawy organizacyjne. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe Zarząd rozpoczął juŜ prace nad projektem budŜetu na 2014 
rok. Czy w inwestycjach znalazł się most w Zaroślach Cienkich. 
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Starosta odpowiedział, Ŝe w uchwale Zarządu przyjęto wskaźniki na 2014 rok. Wpisano wszystkie 
zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie oznacza to jednak, Ŝe inne zadania nie 
będą analizowane. Most w Zaroślach Cienkich jest przygotowywany do realizacji, opracowywana 
jest dokumentacja pod rezerwę Ministra. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
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 Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXXV Sesję w dniu 27 września 2013 r. o godz. 1245. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


