
PROTOKÓŁ Nr XXV/2012 

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

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XXV 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, w związku z propozycją Zarządu dotyczącą zmiany kolejności punktów w 
porządku obrad, odczytał zmieniony porządek obrad: 

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

2. Omówienie stanu informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
3. Zmiany do budŜetu na 2012 rok. 
4. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
5. Ustalenie opłat na 2013 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. Przyjęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i 
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2013. 

7. Określenie zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021. 
9. Przyjęcie budŜetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013: 

a) wystąpienie Starosty, 
b) opinie Komisji 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie XXV Sesji Rady. 

 
Radni przyjęli zmieniony porządek obrad jednogłośnie. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXIV Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
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Ad. 2. 
Geodeta Powiatowy Jacek Drzystek przedstawił w wersji multimedialnej Informację nt. stanu 
informatyzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe z uwagą zapoznał się z przekazanym materiałem. Zwrócił 
uwagę, Ŝe w informacji podano dane dot. inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu i wskazano 
dopuszczalne odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów 
zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych. Jako przykład podał, Ŝe w gminie Zławieś 
Wielka budowano sieć wodociągową i zerwano kabel telefoniczny. W inwentaryzacji kabel 
znajdował się po lewej stronie drogi a de facto był po prawej. Zapytał, co mogło być przyczyną aŜ 
takiego odstępstwa. 
 
Pan Drzystek odpowiedział, Ŝe trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Być moŜe wkradł 
się w błąd w mapach do celów projektowych. 
 
Do obrad dołączyli radni: Janina Brończyk, Mirosław Graczyk oraz Agnieszka Janiaczyk – 
Dąbrowska zwiększając kworum z 19 do 21 obecnych. 
 
Ad. 3. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła propozycje zmian do budŜetu na 2012 
rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący odczytał 
treść uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/133/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2012 rok została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 21 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 4. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła propozycje zmian do planu PFRON na 
2012 rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący odczytał 
treść uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/134/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyj ętych do 
realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 21 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad. 5. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat na 
2013 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 Infrastruktury Komunalnej Leszek Syroka poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/135/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 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 21 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia niektórych 
zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w roku 2013. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji, w związku z czym Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji 
rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2013 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 21 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła propozycje do planu PFRON na 2013 
rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący odczytał 
treść uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zadań przyj ętych do realizacji w roku 2013 w 
ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rok została 
przyjęta jednogłośnie w obecności 21 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad. 8. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego przedstawili pozytywne 
opinie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021. 
 
Mimo otwarcia dyskusji radni nie zgłosili pytań. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2013-2021 została przyjęta jednogłośnie w obecności 21 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
a) 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk w swoim wystąpieniu zaprezentował radnym projekt budŜetu 
Powiatu Toruńskiego na rok 2013. 
 
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła opinię RIO o projekcie budŜetu. 
 
b) 
Przewodniczący wszystkich stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego przedstawili pozytywne 
opinie w przedmiocie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu na 2013 rok. 
 
c) 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe dwa tygodnie temu odbyło się wspólne posiedzenie 
wszystkich Komisji Stałych, gdzie szczegółowo omówiono projekt budŜetu na 2013 rok. Pewne 
uwagi i wnioski do projektu zostały zgłoszone, ale nie znalazły się w nim. ZauwaŜył brak proporcji 
w wydatkach podając jako przykład transport, na który planuje się wydać 15 mln zł. oraz ochronę 
zdrowia z kwotą tylko 140 tys. zł. Oczekiwania Prezesa są duŜo większe, poniewaŜ w informacji z 
prac Zarządu między Sesjami prezentowanej na ostatniej Sesji wskazano potrzeby na 500 tys. zł. 
(informatyzacja na 300 tys. zł. oraz instalacja p.poŜ. na 200 tys. zł.). Radny Lewandowski ponowił 
wniosek o zabezpieczenie tych kwot w postaci objęcia akcji w spółce. Jako źródło sfinansowania 
podał dochody ze sprzedaŜy mienia – nieruchomości w ChełmŜy przy ul. Hallera 7. Gdyby to 
wprowadzić to nie trzeba by było zwiększać deficytu. Jeśli jednak okaŜe się, Ŝe nieruchomości nie 
uda się sprzedać to oszczędności poprze targowe na realizowanych zadaniach drogowych wyniosą 
zapewne więcej niŜ 500 tys. zł. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe temat ten był omawiany, ale do dnia 
dzisiejszego nie wpłynął oficjalny wniosek Prezesa ze sprecyzowanymi potrzebami i określonymi 
kwotami. Była tylko informacja na posiedzeniu Zarządu. Prezes wyartykułował wówczas potrzeby 
na 500 tys. zł. z czego 300 tys. zł. potrzebne na informatyzację zabezpieczy we własnym budŜecie. 
Zarząd Powiatu wówczas zadeklarował, Ŝe środki na instalację p.poŜ. w wysokości sugerowanej 
przez Prezesa, czyli 200 tys. zł. zostaną zabezpieczone tylko musi złoŜyć wniosek pisemny i 
wskazać konkretne kwoty. Wniosku formalnego do dnia dzisiejszego nie złoŜono. Starosta 
zapewnił, Ŝe do tematu potrzeb Szpitala Zarząd Powiatu podchodzi bardzo powaŜnie. W imieniu 
Zarządu wniósł o odrzucenie wniosku radnego Lewandowskiego. 
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Przewodniczący Rady poprosił radnego Eugeniusza Lewandowskiego o dokładne sprecyzowanie 
wniosku do projektu budŜetu na 2013 rok. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski złoŜył wniosek następującej treści:  
„Wniosek do projektu budŜetu na 2013 rok w sprawie wniesienia do wydatków budŜetowych 500 
tys. zł., z czego 200 tys. zł. będzie przeznaczone na instalację p.poŜ. a 300 tys. zł. na 
informatyzację, jako objęcie akcji Szpitala Powiatowego w ChełmŜy sp. z o.o. Jako źródło tych 
wydatków wpisać albo dochód ze sprzedaŜy nieruchomości w ChełmŜy przy ul. Hallera 7 albo 
środki pozyskane w wyniku rozstrzygnięć przetargowych drogowych”.  
 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Eugeniusza 
Lewandowskiego. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 21 radnych wniosek radnego został 
odrzucony stosunkiem głosów: 
- „za” wnioskiem 3 radnych, 
- „przeciw” wnioskowi 16 radnych. 
- „wstrzymało się” 2 radnych. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zamknął dyskusję. 
 
d) 
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXV/139/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Toruńskiego na rok 2013 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 20 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
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 10 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Smarz poprosił o dokładne informacje o terminie ogłoszenia konkursów dla 
organizacji pozarządowych i do kiedy będzie moŜna składać wnioski. 
 
Wicestarosta Toruński odpowiedział, Ŝe konkursy będą ogłoszone jeszcze w dniu dzisiejszym, po 
przekazaniu pracownikowi informacji o przyjęciu budŜetu na 2013 rok. Wnioski będzie moŜna 
składać do połowy stycznia. 
 
Ad. 11. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 12. 
Przewodniczący Rady złoŜył podziękowania dla Naczelnika Wydziału Rozwoju i Projektów 
Europejskich Malwiny Rouba za inicjatywy i ciekawe projekty realizowane z wykorzystaniem 
środków unijnych w szczególności dla uczniów. 
Przewodniczący zaprosił równieŜ na uroczystą Sesję w dniu 28 grudnia 2012 r. na godz. 1200. 
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Starosta Toruński zaprosił na Spotkanie Wigilijne z Prezydentem Miasta Torunia na dzień 21 
grudnia 2012 r. na godz. 1300. 
Przy okazji dodał, Ŝe trwają prace nad zacieśnieniem współpracy z Prezydentem i Wójtami przy 
realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. 
 
Ad. 13. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXV Sesję w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 1330. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


