PROTOKÓŁ Nr XII/2015
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 22 października 2015 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 1300 otworzył XII Sesję Rady
Powiatu Toruńskiego.
Powitał Radnych oraz zaproszonych gości.
Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 20
Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie XII Sesji Rady Powiatu,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie porządku obrad,
d) przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna zagroda”.
3. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za
rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminów.
4. Zmiany do budżetu na 2015 rok.
5. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015 - 2021.
6. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.
7. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Chełmża.
8. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Obrowo.
9. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przekazania skargi według właściwości.
10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie XII Sesji Rady.
Starosta Toruński wniósł o dodanie do porządku obrad tematów:

1. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2015
w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej Gminie Czernikowo
3. Informacja Starosty Toruńskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2014
rok.
Następnie zawnioskował o usuniecie z porządku obrad punktu 6.
Przewodniczący Rady wniósł o dodanie do porządku obrad informacja Przewodniczącego
Rady Powiatu Toruńskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych za 2014 rok.
Wobec braku dalszy wniosków Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad.
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Radni jednogłośnie przyjęli zmieniony porządku obrad.
d)
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XI Sesji Rady Powiatu został przyjęty
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.
Ad. 2.
Pani Hanna Zygmont, Główny Specjalista ds. ochrony gruntów rolnych Starostwa
Powiatowego w Toruniu powitała zgromadzonych laureatów konkursu pod nazwą „Piękna
Zagroda”. Konkurs polegał na wybraniu najbardziej zadbanej zagrody i ogródka
przydomowego w powiecie toruńskim. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni w trzech
kategoriach : gospodarstwo rolne, ogródek przydomowy oraz pasjonaci. W każdej z kategorii
wybierano trzech zwycięzców, którzy otrzymali nagrody wręczane przez Mirosława Graczyka
Starostę Toruńskiego, Tomasza Zakrzewskiego Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego
oraz Danutę Wilińska Kierownik Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Przysieku, odział w
Chełmży.
Ad.3.
Anna Grzybowska, Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedłożyła informację
o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z
wynikami sprawdzianu i egzaminów.
Informacja stanowi załącznik nr 2. do protokołu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dariusz Meller podziękował Annie Grzybowskiej za przedstawienie informacji,
poprosił, by w przyszłym roku to właśnie Pani Grzybowska na posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu przedstawiała tę informację.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 4.
Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela omówiła zmiany do budżetu na
2015 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak radni nie zabrali w niej głosu, następnie
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20. Radnych Uchwała Nr
XII/60/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca
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uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 została przyjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3. do protokołu.
Posiedzenie opuścił Radny Dariusz Meller zmniejszając tym samym kworum.
Ad. 5.
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela zreferowała zmiany do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak radni nie zabrali w niej głosu, następnie
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19. Radnych Uchwała Nr
XII/61/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 została przyjęta
większością głosów 18. głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 4. do protokołu.
Ad. 6.
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła zmiany do uchwały w sprawie
określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 w ramach Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał
projekt uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19. radnych Uchwała Nr XII/62/2015
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5. do protokołu.
Ad.7.
Radny Andrzej Walczyński poprosił o to by nie były odczytywane podstawy prawne podczas
czytania uchwał.
W drodze głosowania radni przyjęli wniosek większością głosów.
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Następnie Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Michała Ramlau powiedział, iż tak wysoka kwota wiąże się z podpisaniem porozumienia
stosownego.
Skarbnik Powiatu powiedział, iż takie porozumienie będzie.
Honorata Żeglarska zwróciła się z zapytaniem czy o tym porozumieniu i zmianie zasad zostali
powiadomieni pozostali wójtowie i czy te zasady będą obowiązywały w przyszłym roku.
Starosta Toruński powiedział, że te zmiany wynikają z rozmów, które były prowadzone, czy w
kolejnych przypadkach będzie też takie porozumienie nie jest w stanie powiedzieć na chwile
obecną, aczkolwiek szansa na pozyskanie dofinansowania byłyby mniejsze gdyby nie takie
porozumienie. Podkreślił, że będzie zwolennikiem takiego rozwiązania, jeśli takie
porozumienie miałoby zwiększyć pozycje w liście rankingowej. Na chwilę obecną nie byli
informowani pozostali wójtowie, ponieważ nie ma takiej potrzeby .
Radny Michał Ramlau zwrócił się z zapytaniem czy uchwały gmin w sprawie porozumienia
zostały wywołane.
Starosta powiedział, iż Sesja w gminie planowana jest 27-29 października, uchwała jest
niezbędna do podpisania tego porozumienia. Jeżeli rada nie da upoważnienia wójtowi to nie
porozumienie nie zostanie podpisane.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził
głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19. radnych Uchwała Nr XII/63/2015
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo została przyjęta większością
głosów 18. głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się”.
Uchwała stanowi załącznik nr 7. do protokołu.
Ad.8.
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża.

5

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał
projekt uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych Uchwała Nr XII/64/2015
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża została przyjęta większością głosów
18. głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się”
Uchwała stanowi załącznik nr 7. do protokołu.
Ad .9.
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo wraz z autopoprawką
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Ramlau powiedział, iż autopoprawki nie była opiniowana na komisji.
Sekretarz Powiatu powiedział, że Zarząd ma prawo zgłoszenie autopoprawki, ponad to nie jest
ona znacząca wiec nie widzi potrzeby zwoływania Komisji w celu jej zaopiniowania, ale jeśli
Rada sobie życzy to można ogłosić przerwę w obradach Rady i zwołać komisję.
Starosta powiedział, iż zmiana nie wpływa na kwotę czy na gminę, jest to tylko uzupełnienie
nazwy wiec nie widzi potrzeby by komisja opiniowała tę zmianę.
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził
głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych Uchwała Nr XII/65/2015
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Obrowo została przyjęta większością głosów
18. głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się”
Uchwała stanowi załącznik nr 8. do protokołu.
Ad. 10.
Sekretarz Powiatu, Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przekazania skargi
według właściwości.
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Agnieszka Jankierska - Wojda przedstawiła
pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.
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Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał
projekt uchwały i zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19. Radnych Uchwała Nr
XII/66/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
przekazania skargi według właściwości została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9. do protokołu.
Ad. 11.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski przedłożył informację o
oświadczeniach majątkowych złożonych za 2014 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 12.
Starosta Toruński Mirosław Graczyk zreferował informację o oświadczeniach majątkowych
złożonych za 2014 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad.13.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali informację z prac Zarządu
i otworzył dyskusję.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Radny Michał Ramlau skierował pytanie do Starosty Toruńskiego dotyczące spotkania
Zarządu ZIT, opóźnień ze strony Miasta Bydgoszczy oraz to na jakim etapie są podejmowane
działania zaplanowane przez ZIT.
Starosta Toruński odpowiedział, iż omawiane były na tym spotkaniu aspekty organizacyjno prawne dla Zarządu i Komitetu Sterującego. Dodał również, że został ustalony plan
komunikacji wewnętrznej związany z przekazywaniem informacji. Harmonogram konkursów
oraz ewentualny podział środków nie zostały jeszcze przyjęte. Powiedział również, że
najbliższe posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT odbędzie się 27.10.2015 r. Jego zdaniem
opóźnienia są bardzo duże, ponieważ nie ma jeszcze przyjętej strategii oraz ustalonego
harmonogramu konkursów, który ustalony miał byś jeszcze w 2015 r. Starosta zwrócił uwagę
na długi proces, któremu podlegać będzie ustalenie harmonogramu.
Radny Michał Ramlau zadał pytanie Staroście Toruńskiemu na temat określenie terminów
przepisami prawa oraz o ewentualne konsekwencje związane z opóźnieniami działań ZIT.
Mirosław Graczyk odpowiedział, że do końca roku 2018 ZIT musi rozliczyć się z
wydatkowania środków finansowych oraz wskaźników określonych przez Komisję
Europejską. Dodał również, że w związku z długotrwałymi procesami zawierania umów i
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realizacji zadań istnieje możliwość nie wykonania zadań do końca roku 2018 przyjętych
działań. Starosta Toruński powiedział również, że Ministerstwo nakłada na ZIT określone
terminy sporządzenia strategii gdzie ostatni termin to 31.10.2015 r. Dodał również, że na tym
etapie ZIT nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych ewentualnie zostanie wystosowane
ponaglenie ze strony Ministerstwa. Mirosław Graczyk powiedział, że w sytuacji skrajnej
zostanie ustalony ostateczny termin, po którego przekroczeniu w konsekwencji zostanie
zabrana część środków finansowych.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie.
Ad. 14.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jacek Skorulski zadał pytanie o to czy jest możliwe, aby otrzymał wgląd do treści
wniosków składanych przez gminy, które dotyczyły dotacji finansowych.
Starosta Toruński odpowiedział, że istnieje możliwość wglądu do tych wniosków oraz Radny
może otrzymać je drogą mailową. Mirosław Graczyk dodał również, że wnioski dotychczas
składane przez gminy są bardzo lakoniczne. Dopiero po negocjacjach i uzgodnieniach między
urzędami gmin oraz powiatem zostają składane właściwe wnioski.
Ad. 15.
Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Walczyński podziękował Starostwu Powiatowemu za
udział w turnieju „Gramy Razem” . Dodał również, że dochód z turnieju został przekazany na
poszkodowanych z gminy Obrowo podczas huraganu.
Radni nie podjęli dalszej dyskusji.
Ad. 16.
Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego
porządku obrad zamknął XII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 22 października 2015 r.
o godzinie 16:00.
Protokołowała
Agnieszka Szymborska
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