PROTOKÓŁ Nr XXIII/2016
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 24 listopada 2016 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Walczyński o godz. 13:00 otworzył XXIII Sesję
Rady Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych oraz zaproszonych gości.
Następnie Wiceprzewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze
udział 17 radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Wiceprzewodniczący odczytał porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
d. przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu.
2. Analiza informacji o bieżącej działalności Szpitala Powiatowego Spółki z o. o. w
Chełmży.
3. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.
4. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji
rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2017.
5. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu
poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim.
6. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Toruńskiego na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022.
8. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na
współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą Zławieś Wielka.
9. Podjęcie uchwały Rady w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku
2017 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
10. Informacja dotycząca tworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w
Browinie.
11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXIII Sesji Rady.
Porządek został przyjęty bez uwag.
d) Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XXII/2016 z Sesji
Rady Powiatu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXII Sesji Rady Powiatu został
przyjęty większością głosów (16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się) w brzmieniu
opracowanym.
Ad 2.
Leszek Pluciński, Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. przedstawił informację z
działalności Szpitala.
Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
O godzinie 13:20 dołączyli do posiedzenia radna Agnieszka Jankierska – Wojda oraz radny
Andrzej Jałocha, zwiększając tym samym kworum.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Michał Ramlau zwrócił się z pytaniem, czy postępowania sądowe przeciw NFZ
prowadzone w latach ubiegłych zostały zakończone i z jakim efektem?
Dyrektor Pluciński powiedział, że prowadzone są dwa postepowania sądowe, pierwsze za lata
2010- 2011 na kwotę 500 tys. zł., drugie za rok 2012 na kwotę około 200 tys. zł. W
pierwszym przypadku jest wydany prawomocny wyrok, ale pieniędzy jeszcze Szpital nie
otrzymał. Jak na razie nie zostały podjęte kroki prowadząc do ściągnięcia środków.
Podkreślił, iż nie chce na chwilę obecną wysyłać komornika do NFZ, ponieważ nie chce
budzić konfliktu interesów. Dodał, iż liczy na to, że po otrzymaniu prawomocnego wyroku
wraz z uzasadnieniem NFZ wypłaci pieniądze Szpitalowi.
Radny Paweł Polikowski zwrócił się z pytaniem o przyczyny statystycznych spadków od
2013 roku na oddziale ginekologii, patologii ciąży. Zapytał o malejącą liczbę porodów, czy
spowodowane jest to ciągłym spadkiem demograficznym czy odział stracił swoją renomę.
Prezes Pluciński wyjaśnił, iż porody w chełmżyńskim Szpitalu odbywają się jak na razie na
tym samym poziomie, być może w tym roku będzie ich nawet więcej niż w latach ubiegłych.
W przedstawionym zestawieniu porody są przedstawione oddzielnie. Podkreślił, iż po
niespodziewanej śmierci Ordynatora Oddziału Ginekologii udało się wybrać nowego
Ordynatora, który jest dobrym specjalistą, udało mu się stworzyć zespół na nowo.
Wiceprzewodniczący Rady, Walczyński Andrzej powiedział, że był niedawno pacjentem
Szpitala, po czym zapytał, gdzie Pan jako Dyrektor widzi największy deficyt specjalności
lekarskich.
Prezes Pluciński powiedział, iż są specjalizacje gdzie szczególnie jest problem, jego
największym zmartwieniem jest to, że brakuje pediatrów, anestezjologów, ale i również
internistów, radiologów. Te braki, to nie jest ograniczona dostępność do lekarzy, ale niestety
ogromny wzrost kosztów, ponieważ jeśli dani specjaliści wiedzą, że jest zapotrzebowanie na
ich specjalizacje to mogą windować ceny swoich usług. Powiedział, iż ogólnie brakuje
wszędzie lekarzy. Dodał, iż on sam po 20 latach pracy na chirurgii, sylwestra spędzi w
karetce.
Wobec braku dalszych pytań Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
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Ad 3.
Jan Krajewski, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w
Toruniu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda
przedstawiła pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/138/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017 została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 4.
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w
roku 2017.
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Dariusz Meller przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/139/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją
wojskową w roku 2017 została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wiceprzewodniczący ogłosił przerwę od godziny 14:00 do godziny 14:10.
Ad 5.
Wiesław Kazaniecki, Członek Zarządu omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016 – 2023.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek przedstawił
pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/140/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na
lata 2016 – 2023 została podjęta jednogłośnie.
3

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 6.
Skarbnik Powiatu, Danuta Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały Rady Powiatu
Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na
rok 2016.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/141/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 7.
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/142/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2021”
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 8.
Skarbnik przedstawiła projekt Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania inwestycyjnego z Gminą Zławieś
Wielka.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/143/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego z Gminą Zławieś Wielka została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad 9.
Skarbnik przedstawiła, projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną
opinię Komisji.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Dariusz Meller zapytał, czy środki
przeznaczone na likwidację barier
architektonicznych są wystarczające, czy są jakieś zaległości w realizacji wniosków.
Skarbnik Powiatu powiedział, iż we wrześniu było ponad 200 tys. zł. Wniosków jest bardzo
dużo nawet na ten najdrobniejszy sprzęt czy pieluchy jednorazowego użytku. Do końca roku
nie zostaną zrealizowane wszystkie wnioski. Wnioski te tracą ważność, jednak żeby
mieszkańcy nie musieli ponownie ich składać uaktualnia się je, wtedy kolejka jest jedna.
Środki nadal są niewystraczające.
Wobec braku dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący odczytał uchwałę i zarządził głosowanie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 radnych Uchwała Nr
XXIII/144/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 10.
Wojciech Lassota, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Browinie przedstawił informację w
formie prezentacji multimedialnej, dotycząca tworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Toruńskiego w Browinie.
Materiał stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusje.
Radny Paweł Polikowski zwrócił się z pytaniem o to, jakie powstały oszczędności na etatach
dzięki powstaniu CUW.
Dyrektor Lassota powiedział, iż w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Podkreślił, iż prawdopodobnie dopiero po roku będzie mógł udzielić odpowiedzi.
Radny Michał Ramlau zapytał o szacunkowe koszty zakupów wymienionych wcześniej,
potrzebnych sprzętów.
Dyrektor CUW powiedział, iż procedury zamówień jeszcze trwają, w niektórych przypadkach
oczekuje się na ofertę. Łączna kwota to około 50 tys. zł. nie wliczone jest w to
oprogramowanie, którego wartość wyniesie około 17 tys. zł.
Wicestarosta Andrzej Siemianowski powiedział, iż chciałby uzupełnić wypowiedź.
Podkreślił, iż wszyscy pracownicy, zatrudnieni do tej pory w DPS-ach, którzy zajmowali się
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zagadnieniami finansowymi i są też niezbędni do funkcjonowania CUW-u zostali przejęci.
Część tych pracowników przeszło na emeryturę, ponieważ osiągnęli już wiek emerytalny.
Reasumując, żaden z pracowników nie stracił pracy, kilku pracownikom zaoferowano
zmianę warunków pracy, na które wyrazili zgodę.
Radny Polikowski powiedział, że pytał o oszczędności, które powstałych na etatach.
Podkreślił, iż miał na myśli pieniądze zaoszczędzone na pracownikach, którzy odeszli na
emeryturę.
Wicestarosta powiedział, iż należy pamiętać, że osoby odchodzące na emeryturę otrzymują
odprawę.
Starosta Toruński powiedział, że o kosztach będzie można porozmawiać podczas pracy przy
budżecie na 2017rok, ponieważ tam będą pokazane środki m.in. na DPS-y oraz CUW.
Starosta powiedział, iż liczy na to, że zostając przy tych budżetach DPS-ów zostanie
zwiększona liczba osób zatrudnionych tzn. opieki przy łóżkach.
Radny Łukasz Kowalski powiedział, że planowana jest termomodernizacja budynków DPS w
Browinie, zapytał czy budynek CUW również zostanie objęty termomodernizacją?
Członek Zarządu Mirosław Nawrotek powiedział, iż ten budynek był już remontowany pod
tym kontem.
Wobec braku dalszych pytań Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad 11.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że informacja z prac Zarządu została przesłana
radnym drogą elektroniczną.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.
Ad 12.
Radni nie podjęli dyskusji w tym puncie porządku obrad.
Ad 13.
Radny Paweł Polikowski złożył wniosek w sprawie podjęcia działań przez władze Powiatu
Toruńskiego i osobiste zaangażowanie Pana Starosty w celu wsparcia dążeń Gminy Chełmża
o utworzenia strefy rozwoju gospodarczego i związanego z tym ściśle – wybudowania węzła
autostradowego w miejscowości Dźwierzno. Radny zaprezentował wniosek w formie
prezentacji multimedialnej.
Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Radny Dariusz Meller powiedział, że wszystko zależy od decyzji polityków. Podkreślił, iż
przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wielkim uznaniem odnoszą się
do działań wszystkich, którzy pracowali przy tworzeniu tej strefy. Powiedział, iż ważne jest to
by działać wspólnie. Powiat wtedy działał bardzo prężnie. Prosi również by i w tej sprawie
Powiat włączył się w działania mające na celu wybudowanie wspomnianego zjazdu z
autostrady.
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Radny Paweł Polikowski powiedział, iż niedawno był w tej sprawie wraz z zainteresowanymi
u podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita. Poseł
Ardanowski również zaprosił Pana Szmita, wyraził nadzieję, że przyjedzie. Podkreślił, iż
działając razem jest szansa na pozytywne zakończenie sprawy. Dodał, że było zorganizowane
przez Wójta spotkanie w tej sprawie.
Starosta Toruński powiedział, że z pewnością Zarząd pochyli się nad złożonym wnioskiem,
podkreślił jednak, że Powiat nie jest aktywnym graczem przy budowie węzła autostradowego
w Dźwierznie. Pierwsze inicjatywy w tej sprawie podejmował Wójt Chełmży, który temat
pilotował. Podkreślił, iż nigdy nie odmówi partnerstwa w żadnej inicjatywie, która będzie
miała na celu pobudzenie gospodarki naszego regionu. Dodał, iż w kontekście tego co
usłyszał od Radnego Polikowskiego, żałuje że nie został zaproszony na spotkanie
organizowane przez Wójta.
Następnie Starosta Toruński powiedział, iż Zarząd gotowy jest do przedstawienia projektu
budżetu na 2017 rok. Zaproponował wspólne posiedzenie Komisji na dzień 8 grudnia na
godzinę 13:00.
Radny Meller zaproponował posiedzenie godzinę później.
Radna Honorata Żeglarska powiedziała, że nie będzie miała możliwości wzięcia udziału we
wspólnym posiedzeniu Komisji ze względów zawodowych.
Ad 14.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Walczyński wobec wyczerpanego
porządku obrad zamknął XXIII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 24 listopada 2016 r.
o godzinie 15:20.
Protokołowała:
Agnieszka Szymborska

Przewodniczył:
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Andrzej Walczyński
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