
PROTOKÓŁ Nr XX/2012 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 14 czerwca 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1330 otworzył XX 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 odczytał porządek obrad: 

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

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŜetu, 
sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Toruńskiego za rok 2011: 

a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Powiatu Toruńskiego 
oraz informacją o stanie mienia komunalnego, 

b) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, 
c) opinia RIO w sprawie wykonania budŜetu, 
d) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budŜetu i postawienie wniosku o 

udzielenie absolutorium, 
e) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi, 
f) dyskusja, 
g) podjęcie uchwały.  

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w 
ChełmŜy. 

4. Zmiany do budŜetu na 2012 rok. 
5. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.  
6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
9. Zamknięcie XX Sesji Rady. 

 
 
Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. 
 
d)  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu został 
przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 

a) Starosta Toruński, Mirosław Graczyk przedstawił wykonanie budŜetu Powiatu 
Toruńskiego w 2011 roku oraz informacje o stanie mienia komunalnego w formie 
prezentacji multimedialnej.  

b) Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska- DrąŜela przedstawiła sprawozdanie finansowe. 
Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

c) Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela odczytała Uchwałę Nr 29/2012 Składu 
Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 
2012 roku w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu 
Toruńskiego sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu za 2011 rok wraz z 
informacją o stanie mienia Powiatu. Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

d) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Walczyński odczytał opinię Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wykonania budŜetu Powiatu Toruńskiego za rok 2011. 
Następnie przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Toruńskiego za rok 2011. Materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

e) Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela odczytała Uchwałę Nr 11/2012 Składu 
Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 maja 
2012 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Toruńskiego za 2011 rok. Materiał stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 

f) Radny Tadeusz Smarz powiedział, iŜ gdyby miał moŜliwość to podpisałby się równieŜ 
pod wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Podkreślił, i Ŝ jest usatysfakcjonowany 
sprawozdaniem oraz sposobem jego przedstawienia. Dodał, iŜ nie jest przeraŜony 
zadłuŜeniem Powiatu, poniewaŜ nie jest ono duŜe, ale świadczy one o tym, iŜ 
podejmowane są jakieś inwestycje. Na koniec wyraził, swoje uznanie dla 
prowadzonego Geoportalu, dodał, iŜ nie naleŜy szczędzić środków na niego.  

Radni nie podjęli dalszej w dyskusji. 

g) Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 
wykonania budŜetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2011 została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 19 radnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 3.  

Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w ChełmŜy, Pan Leszek Pluciński zaprezentował 
sprawozdania z działalności Szpitala, w formie prezentacji multimedialnej.   

Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski powiedział, iŜ „zmroziły go informacja dot. braku 500 tys.”  
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Prezes powiedział, iŜ istnieje obowiązek prawny udzielenia pomocy, tak samo NFZ ma 
obowiązek prawny wypłacenia środków. Poprzez ich opieszałość oraz rozbudowaną 
dokumentację powstają braki w płynności finansowej.  
 
Ad. 4.  

Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu na 2012 rok. 
 
Radna Agnieszka Jankierska – Wojda opuściła posiedzenie Rady, zmniejszając tym samym 
liczbę radnych.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XX/106/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 
Toruńskiego w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Czernikowo. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję.  
 
Radna Barbara Kisielewska zwróciła się z zapytaniem jak się ma przyznana dotacja celowa 
dla Gminy Czernikowo do nowo otwartej Szkoły Muzycznej a zadaniem, które istnieje od 
wielu lat tzn. Szkoła Muzyczna w ChełmŜy. Wyraziła swoje obawy, iŜ Szkoła „matka” będzie 
pomijana.  
 
Starosta Toruński powiedział, iŜ z boku moŜe tak to właśnie wyglądać, finansowane są  filie, 
a główna Szkoła Muzyczna ma ogromne potrzeby o czym kaŜdy wie. Zarząd planuje 
inwestycje na potrzeby Szkoły Muzycznej w budynku Hallera w ChełmŜy, chcą finansować tę 
inwestycje ze sprzedaŜy majątku w Głuchowie. Dofinansowanie dla Gminy Czernikowo 
wynika z rozpoczęcia zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa Zespołu Szkół w 
Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z 
wyposaŜeniem.” Dofinansowanie będzie niewielkim wkładem w te zadanie.  
 
Radni nie podjęli dalszej dyskusji, wobec czego Przewodniczący odczytał i zarządził 
głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XX/107/2012 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Gminie Czernikowo została przyjęta jednogłośnie w obecności 18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Ad. 6.  
Informacja o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Smarz zwrócił, się z prośbą o wyjaśnienie uchwały podjętej przez Zarząd 
Powiatu w sprawie rozłoŜenia na raty naleŜności wobec Powiatowego Zarządu Dróg w 
Toruniu.  

Skarbnik Powiatu powiedziała, Ŝe uchwała dot. wprowadzenia w pasie ruchu urządzenia 
sanitarnego. Firma wodociągowa z ChełmŜy zwróciła się do PZD o rozłoŜenie na raty decyzji 
które otrzymała na 19 tys. i 39 tys. (w następnym roku kwoty te są większe). Środki te są 
przeznaczone w budŜecie firmy aczkolwiek wpływają one sukcesywnie, dlatego teŜ rozłoŜone 
są na raty.  

Ad. 7.  

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

Ad. 8.  

Dyrektor Zespołu Szkól, CKU w Gronowie, Zbigniew Piotrowski podziękował za moŜliwość 
zaprezentowania umiejętności uczniów prowadzonej przez niego Szkoły. Po czym 
zaprezentował oferty CKU oraz przedstawił ogólne informacje na temat Szkoły. Materiał 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 9.  

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XX Sesję w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 1545. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 

 


