PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2017
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 22 czerwca 2017 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXVIII Sesję Rady
Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele
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 XXVIII Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
d. przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Powiatu.
2. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017.
3. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026.
4. Uchwała zmieniająca w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w
przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za 2016 r.
a) Wystąpienie Starosty Toruńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu
Toruńskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) Wystąpienie Skarbnika Powiatu Toruńskiego w sprawie sprawozdania
finansowego,
c) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu,
d) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawienie wniosku
o udzielenie absolutorium,
e) Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi,
f) Dyskusja,
g) Podjęcie uchwały.
7. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
10. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 16 radnych.
d) Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXVII Sesji Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 16 radnych protokół XXVII Sesji
Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.
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Do posiedzenia dołączył radny L. Syroka zwiększając kworum do 17 radnych.
Ad 2. Skarbnik Powiatu Toruńskiego D. Jabłońska – Drążela omówiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu toruńskiego na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Do posiedzenia dołączyli radni Ł. Kowalski i P. Polikowski zwiększając kworum do 19 osób.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 22 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu toruńskiego na rok 2017.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXVIII/179/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu toruńskiego na rok 2017 została podjęta
jednogłośnie.
Ad 3. Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026.
Powiedziała też, że z uwagi na to, że ramy planowanych przedsięwzięć sięgają roku 2026, a
do tej pory WPF planowana była do 2023 r., w uzgodnieniu z Regionalną Izbą
Obrachunkową, dokonana została zmiana przedziału czasowego WPF na 2017 – 2026.
Skarbnik zwróciła również uwagę, że w punkcie 1 informacji do WPF (załącznik nr 3 do
uchwały) jest pokazany zły deficyt – zamiast 568.990 zł powinna być kwota 568.819 zł i
przeprosiła za tę pomyłkę.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 22 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na
lata 2017-2026.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXVIII/180/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego
na lata 2017-2026 została podjęta większością głosów (18 głosów „za”, 1 osoba „wstrzymała
się” od głosu).
Ad 4. Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 22 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
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uchwałę w sprawie uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017
w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXVIII/181/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta
jednogłośnie.
Ad 5. Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
powiatu toruńskiego. Powiedział też, że konsultacje projektu uchwały
zostały
przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/225/10 RPT z dnia 15 października 2010 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w terminie od 14 czerwca
2017 r. do 20 czerwca 2017 r. Informacja o możliwości uczestnictwa w konsultacjach
Uchwały została zamieszczona na stronie internetowej www.powiattorunski.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu. Wersję papierową Uchwały można było również uzyskać w
Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Informacja o możliwości uczestnictwa w
konsultacjach została przesłana drogą mejlową do organizacji pozarządowych znajdujących
się w bazie prowadzonej przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
Organizacje pozarządowe nie wniosły uwag do konsultowanej Uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 22 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
powiatu toruńskiego.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania w obecności 19 Radnych Uchwała Nr XXVIII/182/2017 Rady
Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego
powiatu toruńskiego została podjęta jednogłośnie.
Radny D. Meller powiedział, że nie jest dla niego jasny tytuł uchwały.
Wicestarosta odpowiedział, że wg niego, uchwała została omówiona w sposób zrozumiały.
Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy
Ad 6.
a) Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Starostę Toruńskiego Mirosława Graczyka.
Starosta powiedział, że Budżet Powiatu Toruńskiego na rok 2016 został uchwalony 30
grudnia 2015 roku, był dwunastokrotnie zmieniany – zgodnie z kompetencjami czterokrotnie
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przez Zarząd i ośmiokrotnie przez Radę Powiatu. Samo sprawozdanie było opiniowane przez
Regionalną Izbę Obrachunkową, co poświadcza uchwała pozytywnie opiniująca wykonanie
budżetu za miniony rok.
Starosta przedstawił prezentację multimedialną z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Następnie podziękował Wójtom za partnerstwo w zakresie realizacji chodników.
Poinformował również, że w roku bieżącym w Starostwie Powiatowym została
przeprowadzona kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. 17 maja
dostaliśmy wystąpienie pokontrolne. W związku z jedną nieprawidłowością wynikającą ze
złego ewidencjonowania wydatków udzielono Starostwu instruktarzu, natomiast nie
znaleziono żadnych błędów, w związku z tym nie ma żadnych zaleceń pokontrolnych.
Następnie w imieniu Zarządu Starosta poprosił Radnych o udzielenie mu absolutorium.
Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
b) Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Skarbnika Powiatu Toruńskiego.
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – Drążela omówiła sprawozdanie finansowe. Podkreśliła,
iż sprawozdanie zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego,
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji
Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku.
c) Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
wykonania budżetu.
Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Do posiedzenia dołączył radny Mirosław Nawrotek zwiększając kworum do 20 radnych.
d) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Zakrzewska przedstawiła pozytywną opinię
Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, którą
Komisja wypracowała na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2016 r.
Opinia wraz z wnioskiem stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
e) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Zakrzewska przedstawiła pozytywną opinię
RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
f) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny D. Meller podziękował Skarbnik Danucie Jabłońskiej – Drążeli za bardzo dobre
zarządzanie finansami powiatu. Złożył podziękowania również Katarzynie Julkowskiej.
Poprosił również Skarbnik, by złożyła podziękowania pracownikom Wydziału Finansowego.
D. Meller dodał, że gdyby Absolutorium było udzielane Skarbnikowi Powiatu, to z pewnością
zagłosowałby „za”. Powiedział, że nie chodzi jednak tylko o kwestie finansowo – księgowe
czy rachunkowe. Gdyby tak było, Zarząd nie byłby potrzebny, ponieważ Skarbnik sama
dałaby sobie radę. Radny Meller Zwrócił uwagę, że do oceny dodawane są również kwestie
merytoryczne, czyli polityka realizowana przez Zarząd i przez koalicję, która ten Zarząd
wybrała. Powiedział, że informacje na temat ewentualnie istniejącej polityki Zarządu są
bardzo „oszczędnie” przekazywane opozycji. Zdaniem D. Mellera nie ma woli przekazywania
szerszych informacji. Dodał, że Komisje są zwoływane pół godziny przed sesjami. Na
komisjach panuje pośpiech, nie ma woli rozmowy, wyjaśniania. Nawet podczas Sesji
kompetentnych i pełnych odpowiedzi na pytania radnych opozycji udziela najczęściej jedynie
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Skarbnik Powiatu i Sekretarz. Dodał też, że w toku realizacji budżetu radni Klubu PiS
głosował „za” w wypadku wielu uchwał, ponieważ wyszli z założenia, że przyszłość je oceni.
Powiedział też, że radni opozycji nie brali udziału w przygotowaniu budżetu, przygotowany
on został przez koalicję, która wybrała Zarząd. Następnie poinformował, że radni Klubu PiS
wstrzymają się od głosu.
g) Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 Radnych Uchwała Nr
XXVIII/183/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2016 została podjęta
większością głosów (13 głosów „za” i 7 głosów „wstrzymujących się”).
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Przewodniczący wręczył kwiaty Staroście i podziękował w imieniu wiceprzewodniczących
oraz swoim za dobre wykonanie budżetu. Życzył także dalszych sukcesów.
Starosta podziękował za głosowanie i za całoroczną aktywność radnych i wsparcie Zarządu.
Dodał, że nie jest tak, że Zarząd jest pozostawiony sam sobie, kreuje plany. Podziękował
wszystkim radnym za partnerstwo i współpracę w realizacji zamierzeń i celów, które są
określane w uchwale budżetowej. Dodał, że przygotowanie budżetu i późniejsze jego
realizowanie nie jest zadaniem łatwym. Powiedział, że od wielu lat Powiat stara się tak
prowadzić politykę finansową, aby zawsze można było powiedzieć, że prowadzimy
bezpiecznie Powiat przez różne zdarzenia i sytuacje, które mogą wystąpić na zewnątrz.
Następnie Starosta podziękował Skarbnik Powiatu Toruńskiego, wszystkim pracownikom
Wydziału Finansowego, wszystkim naczelnikom i pracowników merytorycznych, ponieważ
bez ich zaangażowania również nie byłoby tego sukcesu. Żeby zrealizować wydatek i
prawidłowo go zaksięgować, a wcześniej zaplanować potrzebna jest praca osób z wydziałów
merytorycznych. Podziękował również dyrektorom jednostek organizacyjnych, wszystkim
pracownikom tych jednostek za to, że poprzez codzienną pracę przyczyniają się do
prawidłowej realizacji zamierzeń budżetowych, a także za to, że budują pozytywny wizerunek
Powiatu Toruńskiego, nie tylko Zarządu, ale Powiatu w ogólności. Podziękował również
Zarządowi za codzienną rozmowę, dyskusję i podejmowanie czasami trudnych decyzji.
Następnie Starosta przekazał kwiaty Skarbnik Powiatu D. Jabłońskiej-Drążeli.
Ad 7. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą
mejlową wraz z pozostałymi materiałami, po czym otworzył dyskusję.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Radny Paweł Polikowski odniósł się do informacji o przedłużeniu dzierżawy nieruchomości
przy ul. Szewskiej w Chełmży. Radny zapytał, jakie są zasady dzierżawy i czy cena jest inna
niż w zeszłym roku.
Sekretarz Powiatu Toruńskiego Czesław Makowski powiedział, że rok wcześniej – w
związku z tym, że kwestia inkubatora przedsiębiorczości na tym obiekcie była jeszcze dość
oddalona w czasie – Zarząd podjął decyzję, żeby ogłosić konkurs na wydzierżawienie.
Wpłynęła tylko jedna oferta z ceną powyżej określonej ceny minimalnej i została podpisana
umowa na rok. Ponieważ parking można nadal wykorzystywać na cele parkowania – dopóki
nie zaczną się tam prace – Spółka Neuca Med. i Wspólnota Mieszkaniowa w Chełmży
zwróciły się teraz o aneksowanie umowy w zakresie terminu. Dzierżawa została przedłużona
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o rok, ale z możliwością miesięcznego wypowiedzenia – gdyby stało się coś
nieprzewidzianego.
Radny P. Polikowski zapytał o uzasadnienie przyznania Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Powiatu Toruńskiego przedstawicielom firmy MAT-BUD Jackowi Rutkowskiemu i
Bogdanowi Pietrasowi.
Radny Andrzej Walczyński powiedział, że to on był autorem wniosku o przyznanie tej
zasługi. Poinformował, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany na Komisji StatutowoRegulaminowej. A. Walczyński dodał, że Firma MAT-BUD funkcjonuje na terenie
Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 1998 roku. Powiedział, że Bogdan Pietras jest
właścicielem firmy, a Jacek Rutkowski prezesem Zarządu. B. Pietras i J. Rutkowski mieli
udział w inwestycjach na polu rozwoju Gminy Zławieś Wielka. Współfinansowali zarówno
działania gminy, jak i innych podmiotów. Wsparli budowę kościoła w Górsku i w Przysieku.
Zwrócił też uwagę na ich zaangażowanie w budowę Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks.
Jerzego Popiełuszki. Dodał, że przedstawiciele MAT-BUD przeznaczają duże nakłady
finansowe i rzeczowe na rzecz szkół z powiatu toruńskiego. Poinformował również, że firma
ta przeznacza co roku na cele społeczne 60 tys., w tym na rozwój sportu (kluby karateków,
kluby piłkarskie) i drugie tyle na realizowanie projektów o charakterze charytatywnym.
Radny Walczyński poinformował również, że Jacek Rutkowski na ostatniej Gali Nagród
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał wyróżnienie w dziedzinie
„Gospodarka”.
D. Meller zadał pytanie dotyczące Zarządu z 7 czerwca 2017, podczas którego Zarząd wyraził
zgodę na odpłatność (w wysokości 3000 zł) za użytkowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły
Muzycznej w szkole w Lubiczu Górnym. Zapytał, czy Filia Szkoły Muzycznej nadal jest w
Szkole w Lubiczu, a także o to, ile do tej pory wynosiła opłata za użytkowanie pomieszczeń.
Dodał, że jeśli wcześniej nie było opłaty, to chciałby dowiedzieć się, dlaczego teraz jest.
Wicestarosta powiedział, że Filia Szkoły Muzycznej mieści się nadal w Zespole Szkół Nr 1 w
Lubiczu Górnym. Poinformował, że do tej pory Powiat nie ponosił kosztów z tytułu
eksploatacji pomieszczeń budynku szkoły na rzecz Szkoły Muzycznej. Dodał, że pół roku
temu Rada Gminy wystąpiła o finansowanie obiektów wykorzystywanych przez Szkołę
Muzyczną. Powiat powołał specjalną komisję, która miała za zadanie ocenić wielkość
pomieszczeń, ustalić kwoty związane z czynszem i odpłatnością za użytkowane
pomieszczenia (ogrzewanie, oświetlenie, najem). Wicestarosta powiedział, że po ustaleniach
komisji Zarząd przeanalizował tę kwestię i wyraził zgodę na partycypację w kosztach
utrzymania Szkoły. Dodał, że kwota została wyliczona przez zespół ekspercki.
D. Meller zapytał, czy gmina ma jakiś udział w finansowaniu Szkoły Muzycznej (np. poprzez
zakup instrumentów). Dodał, że szkoła muzyczna jest wartością dodaną dla gminy i wiele
gmin chciałoby mieć taką szkołę na swoim terenie.
Wicestarosta powiedział, że szkoła w niewielkim stopniu finansuje zakup instrumentów.
Dodał, że wspomniana kwota to ok. 60% kosztów ponoszonych przez gminę czyli nie są to
pełne koszty eksploatacji tych pomieszczeń przez Szkołę Muzyczną.
Ad 8. Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad.
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Ad 9. Radny Marian Rzeszotek zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu Toruńskiego o
wystąpienie do Poczty Polskiej Oddział Toruń z pismem, w którym zawarte byłyby uwagi
mieszkańców Gminy Lubicz. Powiedział, że jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską
jest krytykowana. Poinformował, że przesyłki trafiają z kilkudniowym opóźnieniem. Radny
powiedział, że kontaktował się z placówkami Poczty Polskiej, ale nie przyniosło to żadnego
skutku.
Zarząd przyjął wniosek Radnego M. Rzeszotka.
Następnie Przewodniczący Rady T. Zakrzewski oddał głos Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Browinie Annie Woźniak-Margol.
Dyrektor A. Woźniak-Margol w imieniu swoim oraz czterech domów pomocy społecznej i
dwóch domów samopomocy zaprosiła obecnych na Biesiadę Ludową czyli imprezę
integracyjną rozpoczynającą projekt „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na historię,
tradycję i naturę”. Poinformowała, że wydarzenie odbędzie się na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Browinie, ale gospodarzami są wszystkie jednostki domów pomocy społecznej i
środowiskowych domów samopomocy.
Poinformowała, że fundusze na ten projekt zostały pozyskane ze Środków Ministerstwa
Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej (125 tys. zł).
Radny P. Polikowski powiedział, że bardzo chciałby przyjść, ale w środę o 11.00 będzie w
pracy. Dodał, że wiele osób pracujących może mieć ten sam problem.
Następnie Radny A. Walczyński zaprosił wszystkich obecnych na Piknik Rodzinny
organizowany przez firmę MAT-BUD i Zespół Szkół w Górsku. Poinformował, że piknik
odbędzie się na boisku w Centrum Edukacji Młodzieży w niedzielę od 12.30.
Ad 10. Przewodniczący zamknął XXVIII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godzinie 13:50.
Protokołowała:
Natalia Żochowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego

Tomasz Zakrzewski
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