
PROTOKÓŁ Nr XXI/2016 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 29 września 2016 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13:00 otworzył XXI Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych oraz zaproszonych gości. 

 

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 

16 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 XXI Sesji Rady Powiatu,  

b) stwierdzenie prawomocności obrad,  

c) przyjęcie porządku obrad,  

d) przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu. 

2. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna zagroda”. 

3. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2015 r.  

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą Czernikowo. 

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą Łubianka. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą Obrowo. 

8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.  

11. Zamknięcie XXI Sesji Rady.  

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad porządkiem obrad. Radni przyjęli  

porządek obrad jednogłośnie. 

 

d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XX/2016 z Sesji Rady 

Powiatu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XX Sesji Rady Powiatu został 

przyjęty przez 15 radnych, 1 głos wstrzymujący. 

 

O godz. 13:07 do obrad dołączył Radny C. Strąkowski, zwiększając kworum do 17. 

  

Ad 2. 

 Główny Specjalista Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego Hanna Zygmont 

przywitała wszystkich uczestników, po czym przedstawiła cele i założenia konkursu. 

Następnie przedstawiła laureatów poszczególnych konkurencji. 
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 Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady, Starosta Toruński, Radna Powiatu A. Janiaczyk-

Dąbrowska i Kierownik KPODR Danuta Wilińska wręczyli nagrody oraz pamiątkowe 

dyplomy laureatom.   

 

 Nagrody przydzielone w ramach konkursu SMS-owego gazety Poza Toruń wręczyli: 

Redaktor Naczelny Poza Toruń Radosław Rzeszotek i przedstawiciel firmy Leroy Merlin, 

sponsorującej nagrody. 

 

Na koniec głos zabrał Starosta Toruński M. Graczyk. Starosta podziękował wszystkim 

laureatom, wyróżnionym i nagrodzonym za udział w konkursie. Powiedział, że fakt, iż 

uczestnicy wpuszczają komisję konkursową na swoje posesje jest doskonałą okazją do tego, 

żeby poznawać hobby mieszkańców, a także ich gospodarstwa i ogrody. Dodał, że Powiat 

podejmuje wiele działań, które pozwalają docenić mieszkańców powiatu – chociażby w 

takich konkursach, jak Wolontariusz Roku, Sportowiec Roku czy Sołtys Roku. Poszukujemy 

osobowości, które wyróżniają się spośród innych mieszkańców, nie tylko po to, żeby Państwa 

pochwalić, ale również po to, by dać przykład pozostałym, że warto ciężko pracować, warto 

pracować społecznie. Dodał, że komisja z dumą może patrzeć na piękne ogrody, 

pielęgnowane i kreowane pasją. Zauważył, że dziś ogród można stworzyć na dwojaki sposób 

– można zlecić wykonanie firmie albo samemu tworzyć, pielęgnować, nawozić. Mimo, że 

efekt czasami jest taki sam, to ta druga droga jest na pewno lepsza i członkowie komisji to 

doceniają.   

 Starosta podziękował również osobom, które angażują się od wielu lat w organizację 

konkursu: kierownikowi ODR w Przysieku Danucie Wilińskiej, Pani Agnieszce Janiaczyk-

Dąbrowskiej, Pani Hannie Zygmont, a także gazecie Poza Toruń, za to, że włączyła się w 

organizację przedsięwzięcia oraz firmie Leroy Merlin. Dodał, że ten konkurs powinien być 

propagowany szerzej, a jego efekty powinny być upubliczniane. Starosta poprosił 

uczestników, by zachęcili sąsiadów do zaangażowania się w to przedsięwzięcie w przyszłym 

roku.   

 

 Przewodniczący Rady w imieniu swoim i całej Rady Powiatu Toruńskiego dołączył się 

do podziękowań, pogratulował laureatom i złożył im życzenia. Następnie zarządził 10 min. 

przerwy. 

 

 Po przerwie do obrad dołączył Radny D. Meller zwiększając kworum do 18 radnych. 

 

Ad 3.  

Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatury Toruńskiej WIOŚ Jan 

Jankowski przedstawił informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2015 r.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu 

porządku obrad. 
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Ad 4.  

Skarbnik Powiatu Toruńskiego zreferowała zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego 

na rok 2016. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów P. Polikowski powiedział, że 

komisja na posiedzeniu dnia 29 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Ramlau powiedział, że na poprzedniej sesji podejmując uchwałę w sprawie 

powołania CUW opozycja wskazywała na brak wyliczenia, które pokazywałoby, ile będzie 

kosztowało powstanie CUW i jakie będą oszczędności. Dzisiaj dowiadujemy się, że tylko 

przez trzy miesiące bieżącego roku ten koszt wyniesie 150 tys. zł. Radny zapytał, czy Zarząd 

wyliczył również oszczędności oraz liczbę etatów, które trzeba będzie zatrudnić za tę kwotę 

w DPS-ach, tj. ile wynosi średni koszt pracownika w DPS-ie. 

 

Starosta M. Graczyk powiedział, że kwoty, które dziś zostały zaproponowane na sesji 

budżetowej nie dotyczą funkcjonowania CUW-u przez trzy miesiące, nie można tego w ten 

sposób rozumieć. Chodzi o środki niezbędne do przygotowania CUW-u. Dodał, że jest 

propozycja umieszczenia CUW-u w budynku administrowanym obecnie przez Dom Pomocy 

Społecznej w Browinie. Budynek ten przeszedł kapitalny remont sześć lat temu (instalacje, 

malowania, tynki, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne). Potrzebne są pieniądze m. in. na 

oprogramowanie, na serwer. Nie należy traktować wspomnianych 150 tys. jako kwoty, którą 

można pomnożyć razy cztery i otrzymać roczny koszt utrzymania. Ta kwota nie ma nic 

wspólnego z tzw. bieżącym utrzymaniem i kosztami funkcjonowania CUW-u. Koszty 

funkcjonowania CUW-u nie są na tym etapie do końca określone. Zarząd jest przygotowany 

na rozmowy z dyrektorami DPS-ów i z nowym dyrektorem CUW-u, żeby określić strukturę 

organizacyjną oraz przedyskutować propozycję Zarządu w zakresie polityki kadrowej tj. 

przesunięć pracowniczych i ewentualnych zwolnień. Propozycja Zarządu nie jest jeszcze 

przedyskutowana z nowym Dyrektorem CUW-u, nie jest też do końca przedyskutowana z 

dyrektorami DPS-ów. Propozycja ta, która jest efektem przemyśleń Zarządu i pracowników 

Starostwa, była przedmiotem rozmów z poszczególnymi dyrektorami DPS-ów i głównymi 

księgowymi. Na podstawie tego została wypracowana metodologia dalszych prac i nasza 

wizja. Będzie ona podlegać dalszej „obróbce”. W ciągu dwóch tygodni koncepcja ta powinna 

być już uzgodniona i doprecyzowana. Starosta dodał, że z grupy pracowników podlegających 

restrukturyzacji część osób przejdzie do tzw. CUW-u, część zostanie w DPS-ach na 

dotychczasowych stanowiskach administracyjno-finansowych, część przejdzie na emeryturę, 

a niewielka część dostanie inną propozycję pracy. Koszty funkcjonowania CUW-u będą dużo 

mniejsze niż koszty obecnie funkcjonujących działów finansowo-administracyjnych. Chodzi 

przede wszystkim o zmniejszenie etatyzacji. Powiat nie będzie miał z tego tytułu żadnych 

oszczędności, ponieważ spadnie stan zatrudnienia w działach finansowo-księgowych, ale 

musi wzrosnąć stan zatrudnienia w innych działach. Jednak konkretne decyzje będą 

podejmowane na uzgodnieniach z poszczególnymi dyrektorami. CUW będzie finansowany z 

kosztów utrzymania DPS-ów. DPS-y będą dysponować takimi samymi budżetami, jak 

dotychczas, będą płaciły za usługę, ale kwota wydawana na usługę wykonywaną przez CUW 

będzie mniejsza niż kwota wydawana dotychczas na administrację. To, co zostanie w formie 

środków wolnych, ma być spożytkowane na niezbędne etaty „przy łóżku”. Kompetencje w 

tym zakresie będzie miał dyrektor CUW.  
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Żeby zbilansować koszty funkcjonowania CUW-u potrzeba trochę czasu. Struktura 

powinna być zaakceptowana i zatwierdzona w ciągu dwóch tygodni. Wtedy będą widoczne 

też pewne koszty. Natomiast koszty związane z restrukturyzacją, ze zmianą stanowisk pracy, 

z odprawami będą się pojawiały w ciągu roku. Będziemy chcieli je uwzględnić na etapie 

projektowanie budżetu 2017, żeby można było to pokazać. 

    

Radny M. Ramlau zawnioskował o to, by w punkcie obrad którejś z kolejnych 

sesji zapisać informację dotyczącą efektów procesu tworzenia CUW – prośbę tę Radny 

skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego. 

 

Przewodniczący Rady T. Zakrzewski powiedział, że nie będzie to na pewno stanowiło 

problemu. Następnie, wobec braku dalszej dyskusji, odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych Uchwała Nr 

XXI/126/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad 5.  

Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła projekt uchwały RPT w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą 

Czernikowo. 

Ta uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej w sierpniu br. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów P. Polikowski powiedział, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały RPT w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie 

zadania inwestycyjnego z Gminą Czernikowo. 

 

 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych Uchwała Nr 

XXI/127/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego z Gminą Czernikowo została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 6.  

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą Łubianka. 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów P. Polikowski powiedział, że 

komisja na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały RPT w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie 

zadania inwestycyjnego z Gminą Łubianka. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych Uchwała Nr 

XXI/128/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego z Gminą Łubianka została podjęta jednogłośnie. 

 Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 7.  

Skarbnik D. Jabłońska-Drążela przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą 

Obrowo. 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów P. Polikowski powiedział, że 

komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego z Gminą Obrowo. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych Uchwała Nr 

XXI/129/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania 

inwestycyjnego z Gminą Obrowo została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 8.  

Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący RPT przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Ad 9. 

 Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Ad 10. 

 Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

 

Ad 11. 

Przewodniczący Rady Powiatu T. Zakrzewski wobec wyczerpanego porządku obrad 

zamknął XXI Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 29 września 2016r.  

o godzinie 14.35. 

 

Protokołowała:       Przewodniczył: 

  

Stażystka Natalia Żochowska      Przewodniczący Rady 

 Powiatu Toruńskiego 

 

 

 Tomasz Zakrzewski 


