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PROTOKÓŁ Nr XXIV/2016 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

          Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 1200 otworzył XXIV Sesję Rady 
Powiatu Toruńskiego oraz powitał Radnych i 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. 

Przewodniczący odczytał porządek obrad: 

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

2. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 
2016. 

3. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w 
Browinie. 

4. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w 
Pigży. 

6. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w 
Wielkiej Nieszawce. 

7. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie wyodrębnienia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży działającego w strukturach Domu 
Pomocy Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu 
Toruńskiego. 

8. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Chełmży. 

9. Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017  
a) wystąpienie Starosty Toruńskiego, 
b) opinia RIO, 
c) opinie Komisji, 
d) dyskusja 
e) podjęcie uchwały. 

10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-
2023. 
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11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
12. Interpelacje i zapytania radnych. 
13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
14. Zamknięcie XXIV Sesji Rady. 

 

       Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

d) 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu został 
przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 

Ad. 2. 

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska-Drążela zreferowała zmiany do budżetu na 
2016 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 
XXIV/145/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została 
przyjęta większością głosów: 19 „za”, przy 1 „wstrzymującym się”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 3. 

Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Dariusz Meller 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 
XXIV/146/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad.4. 

Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Dariusz Meller 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 
XXIV/147/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 
została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.5. 

Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Domu Pomocy Społecznej w Pigży. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Dariusz Meller 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 
XXIV/148/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pigży została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad.6. 

Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Dariusz Meller 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 
XXIV/149/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie 
uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce została przyjęta 
jednogłośnie. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Do posiedzenia dołączył Radny Cezary Strąkowski, zwiększając tym samym kworum. 

Ad.7.  

Wicestarosta Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży działającego w strukturach Domu Pomocy 
Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Toruńskiego. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Dariusz Meller 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 21 Radnych Uchwała Nr 
XXIV/150/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży działającego w 
strukturach Domu Pomocy Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną 
Powiatu Toruńskiego została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad.8. 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej, Dariusz Meller 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 21 Radnych Uchwała Nr 
XXIV/151/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży została przyjęta 
jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad.9. 

Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017: 

a) Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił projekt budżetu na 2017 rok, 
Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

b) Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska – Drążela odczytała opinię 
    Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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c) Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił 

pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 
2017. 
Starosta Toruński przedstawił opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
publicznego dla Gminy miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego w sprawie w/w 
projektów uchwał.   

d) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
 

Radny Michał Ramlau w imieniu klubu poprosił o przerwę w posiedzeniu. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach od 13 do 13:10. 

Po przerwie radny Michał Ramlau zapytał jak będzie wyglądał ewentualny podział kosztów 
utrzymania przeprawy promowej. 

Starosta Toruński odpowiedział, że pismo odnośnie w/w sprawy zostało wysłane, jednak 
odpowiedzi nie ma. Dodał, iż otrzymał zaproszenie na spotkanie w sprawie przeprawy 
promowej, na którym dowie się czegoś więcej. Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji 
związanych z bieżącymi kosztami dlatego nie proponuje się zmian w budżecie i tego zadania 
nie ma. 

Radny Michał Ramlau zapytał czy celowe jest emitowanie obligacji i czy koszt obsługi 
środka sfinansowania długu nie będzie wyższy od środków, które będziemy posiadać. 

Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiada,  że sfinansowanie inwestycji obligacjami 
jest zaplanowane w budżecie, ale Zarząd musiał pokazać na tym etapie źródła pokrycia. 
Planowana jest nadwyżka  w 2016 r. na poziomie 2 mln zł, aby móc wykorzystać te pieniądze 
w roku 2017 do ewentualnego finansowania zadań, musi zostać zamknięty rok, stanie się to 
nie wcześniej niż koniec I kwartału. Nie można  hipotetycznej nadwyżki pokazywać jako 
źródło finansowania. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 21 Radnych Uchwała Nr 
XXIV/152/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 została przyjęta 13. głosami „za” 
przy 8. głosach „wstrzymujących się” 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad.10. 

Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023. 
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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 21 Radnych Uchwała Nr 
XXIV/153/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023 
została przyjęta 13. głosami „za”, przy 8. głosach „wstrzymujących”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad.11. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali informację z prac Zarządu 
i otworzył dyskusję. 

Radny Leszek Syroka zapytał o kwestię rozbudowy szpitala w Chełmży jakie będą 
ewentualne z tego korzyści i jakie nakłady finansowe, na ile jest to celowe dla naszego 
Powiatu. Zapytał również czy istnieje możliwość połączenia starego i nowego budynku 
szpitala. 

Starosta Toruński odpowiedział, iż nie jest przygotowany do precyzyjnej wypowiedzi na 
temat planu inwestycyjnego szpitala. Temat był omawiany przez prezesa szpitala na 
poprzedniej sesji, zamierzenia oraz plan finansowy będą przedstawione w formie pisemnej. 
Działania będą ukierunkowane na trzech obszarach, zakup sprzętu i aparatury diagnostycznej, 
a także zapotrzebowania społeczne, podyktowane starzejącym się społeczeństwem na zakład 
opiekuńczo-leczniczy. Przypomniał również, że budynek starego szpitala decyzją Rady w 
związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego ma pełnić funkcję inkubatora 
przedsiębiorczości. W tym zakresie przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy, 
który ma określić koszty inwestycyjne, jest dokonana inwentaryzacja obiektu, prowadzone są 
również rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim co do potencjalnych źródeł finasowania. 
Starosta poinformował, że być może będzie możliwość wprowadzenia budynku jako wkład 
własny do projektu unijnego. Po analizach inwestycyjnych i pełnej analizie bieżącego 
funkcjonowania oraz zapotrzebowania środowiska Zarząd będzie mógł w porozumieniu z 
radnymi podjąć ostateczne decyzje czy wchodzimy w ten projekt czy też wycofujemy się. 

Ad.12. 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 

 

Ad.13. 

Przewodniczący Rady serdecznie zaprosił na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 16 
stycznia 2017 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki”. Nadmienił również, że 
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zaproszenia są dla dwóch osób i można je odbierać w Biurze Rady. Prosił również ze 
względów organizacyjnych aby potwierdzać telefonicznie bądź emailowo obecność na w/w 
spotkaniu. 

Starosta Toruński powiedział, że spotkanie skierowane jest do osób aktywnych w środowisku 
czyli tzw. społeczników pracujących tym także radnych gminnych, sołtysów, stowarzyszeń, 
które brały aktywny udział w budżecie obywatelskim. Starosta wspomniał również, że 
podczas spotkania będzie można obejrzeć film promocyjny na temat budżetu obywatelskiego 
oraz występ Jacka Beszczyńskiego z zespołem. 

Przewodniczący Rady poinformował, że została wydana publikacja książki „Bajki i legendy 
Powiatu Toruńskiego” i że wszyscy obecni taki egzemplarz otrzymają. 

Starosta Toruński wspomniał, że książka cieszy się dużym zainteresowaniem, ale nie jest 
przewidziane  masowe rozdawnictwo, na liście jest 500 tzw. darmowych rozdań 
przeznaczonych dla autorów, rysujących, samorządów gminnych, radnych powiatowych oraz 
pracowników. Starosta podkreślił również, że jest to element promocyjny do szkół w 
powiecie i bibliotek. Dla zainteresowanych będzie możliwość kupna takiego egzemplarza na 
spotkaniu noworocznym na Jordankach. Odbędzie się również spotkanie autorskie (promocja 
książki) 14 stycznia 2017 r. w Szkole Muzycznej w Chełmży. 

Radny Michał Ramlau zapytał czy nie należy rozważyć możliwości udostępnienia książki w 
formie elektronicznej na stronie Powiatu Toruńskiego. 

Starosta odpowiedział iż zostanie rozważona ta propozycja. 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Gminy 
Łubianka panu Bolesławowi Szczechowskiemu. Radny powitał wszystkich obecnych 
nadmieniając, że pierwszy raz uczestniczy w Sesji Rady Powiatu. Podziękował  za 
zaproszenie. Szczechowski pogratulował Zarządowi oraz wszystkim Radnym, którzy 
głosowali „za” przyjęciem budżetu. Radny poinformował, że budżet Powiatowy jest 
bezpośrednio powiązany z gminami tzw. „jedno ciało” i to dzięki Zarządowi, Staroście dużo 
dobrego się dzieje w gminie Łubianka m.in. wspólne inwestycje Powiatu Toruńskiego z 
gminą Wielka Nieszawka. Przewodniczący Rady  gminy Łubianka wyraził swoje 
niezadowolenie w stosunku do Radnej Honoraty Żeglarskiej oraz Radnego Dariusza Mellera z 
powodu wstrzymania się od głosu przy uchwalaniu budżetu na rok 2017.  

Radny Dariusz Meller w odpowiedzi na zarzuty Radnego Szczechowskiego powiedział, że 
głos wstrzymujący się nie jest głosem przeciwko budżetowi. Dodał iż wstrzymał się, 
ponieważ nie opracowywał tego budżetu, nie bierze odpowiedzialności za całość co nie 
oznacza, że jesteśmy temu przeciwni. 
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Ad. 14. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 
porządku obrad zamknął XXIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 29 grudnia 2016 r. o 
godzinie 13:45. 

 

Protokołowała 
Stażystka Biura Rady 
Agnieszka Ziętara 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


