
PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 17 grudnia 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przed rozpoczęciem XXXVII Sesji krótki koncert kolęd zaprezentował Klub seniora „Złota Jesień” z 
Grębocina wprowadzając wszystkich zebranych w atmosferę zbliŜających się Świąt BoŜego 
Narodzenia. 
 
Po zakończonym koncercie Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Siemianowski złoŜył na ręce 
przewodniczącej klubu Pani Janiny Łubkowskiej serdeczne podziękowania i wręczył bukiet 
kwiatów. 
Do podziękowań dołączył się równieŜ Starosta Toruński Mirosław Graczyk. 
 
Starosta Toruński wraz z Przewodniczącym Rady w imieniu całej Rady Powiatu Toruńskiego  
złoŜyli na ręce radnego Kazimierza Lewandowskiego wyrazy uznania za wkład w organizowany 
corocznie Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, który z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem nie tylko wśród kibiców, ale równieŜ zawodników i druŜyn. 
 
Komendant Miejski Policji w Toruniu Antoni Stramek podziękował wszystkim radnym za ponad 2 
lata współpracy oraz złoŜył w imieniu słuŜb mundurowych najserdeczniejsze Ŝyczenia świąteczne 
oraz noworoczne. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1500 otworzył XXXVII 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. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

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

2. Przedstawienie informacji o nadzorze nad stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na 
terenie Powiatu Toruńskiego oraz omówienie zasad uzyskania statusu organizacji poŜytku 
publicznego. 

3. Przedstawienie informacji o pozyskanych środkach w 2013 roku na realizację projektów 
unijnych. 

4. Zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
5. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
6. Wyodrębnienie Środowiskowego Domu Samopomocy w ChełmŜy działającego w 

strukturach Domu Pomocy Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną 
Powiatu Toruńskiego.  

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021.  
8. Uchwalenie budŜetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok: 
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a) wystąpienie Starosty, 
b) opinie Komisji: 
c) dyskusja, 
d) podjęcie uchwały. 

9. Określenie zadań przyjętych do realizacji w roku 2014 w ramach środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

10. Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budŜetowego 2013. 
11. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.  
12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
15. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady. 

 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXXVI Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski w imieniu Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich Pani Ireny Szewczuk przedstawił informację o nadzorze nad stowarzyszeniami i 
fundacjami działającymi na terenie Powiatu Toruńskiego oraz omówił zasady uzyskania statusu 
organizacji poŜytku publicznego. 
Wydruk prezentacji multimedialnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionej informacji przyjmując ją bez uwag. 
 
Ad. 3. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich dr Malwina Rouba zaprezentowała 
informację o pozyskanych środkach w 2013 roku na realizację projektów unijnych. 
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionej informacji przyjmując ją bez uwag. 
 
Ad. 4. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do budŜetu na 2013 
rok wraz z autopoprawką przyjętą przez Zarząd. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/197/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do planu PFRON na 
2013 rok wraz z autopoprawką. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/198/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 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 na 
sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller zaprezentował projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w ChełmŜy działającego w strukturach Domu Pomocy 
Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Toruńskiego. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/199/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w ChełmŜy działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Browinie w 
odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Toruńskiego została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 19 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela powiedziała, Ŝe projekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 został bardzo szczegółowo omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Powiatu. Zarząd nie wnosi do niego Ŝadnych zmian, 
wobec czego odczytała zebranym opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie WPF.  
 
Następnie Przewodniczący wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego przedstawili 
pozytywne opinie o projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe zarówno dzisiaj jak i na posiedzeniu wspólnym 
Komisji będzie głosował przeciw WPF i budŜetowi, poniewaŜ od lat nie zgadza się z takim 
rozłoŜeniem wydatków budŜetowych. Brak prasy, radia, TV oraz wprowadzenie świątecznej 
atmosfery, dzięki koncertowi kolęd powoduje, Ŝe nie będą po raz kolejny przedstawione powody 
głosowania przeciwko tym projektom. Zostały one bardzo szeroko przedstawione na posiedzeniu 
wspólnym Komisji. 
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Wobec braku innych uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/200/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 została przyjęta większością głosów 16 głosami „za” 
przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 19 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
a) 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił załoŜenia do projektu budŜetu na 2014 rok. 
 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
projekcie budŜetu na 2014 rok. 
 
b) 
Przewodniczący wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego przedstawili pozytywne 
opinie o projekcie uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wspólna dla Miasta 
Torunia i Powiatu Toruńskiego równieŜ zaopiniowała pozytywnie projekt budŜetu. 
Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
c) 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe bardzo dobrze projekt budŜetu Powiatu został przedstawiony 
w artykule w ostatnim miesięczniku Powiat Toruński ukazującym się w Poza Toruń. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
d) 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/201/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Toruńskiego na 
2014 rok została przyjęta większością głosów 16 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących” w obecności 19 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła załoŜenia do planu PFRON na 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/202/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań przyj ętych do realizacji w 
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roku 2014 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 10. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2013. Zwróciła równieŜ 
uwagę, Ŝe w wykazie znalazł się błąd polegający na wpisaniu błędnej daty wykonania umowy – 
zamiast roku 2014 wpisano rok 2013. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/203/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego 2013 została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 
radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 11. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Walczyński zaprezentował przyjęty przez Komisję 
plan kontroli na 2014 rok. 
 
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Przewodniczący 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXXVII/204/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2014 rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 18 radnych na sali. 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 12. 
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 13 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Ad. 13. 
Radna Mirosława Kłosińska zwróciła się z prośbą uporządkowanie pasa drogi powiatowej 
Brzozówka – Szembekowo poprzez wycięcie krzewów rosnących przy tej drodze. 
 
Ad. 14. 
Radny Leszek Syroka zwrócił się z prośbą o wystosowanie do Prezydenta Miasta Torunia 
podziękowań i gratulacji za oddanie do uŜytku nowego mostu w Toruniu, który słuŜy nie tylko 
samym mieszkańcom Torunia, ale równieŜ powiatu toruńskiego. 
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Radny Andrzej Walczyński złoŜył podziękowania radnym: Leszkowi Syroce oraz Mirosławowi 
Nawrotkowi za przekazanie darów dla Zespołu Szkół w Górsku. 
 
Przewodniczący Rady złoŜył wszystkich zebranym najserdeczniejsze Ŝyczenia Zdrowych, 
Spokojnych i Rodzinnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
 
Do Ŝyczeń dołączył się równieŜ Starosta Toruński Mirosław Graczyk, który korzystając z okazji 
zaprosił na Spotkanie Wigilijne organizowane wspólnie z Prezydentem Miasta Torunia, które 
odbędzie się 20 grudnia 2013 r. w Ratuszu Staromiejskim. 
 
Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXXVII Sesję w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 1645. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


