PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2018
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 28 marca 2018 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXXVI Sesję Rady
Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele,
Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu Krzysztofa Lewandowskiego, Zastępcę
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Sławomira Kamińskiego, Prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Toruniu Bogdana Sowińskiego, dyrektorów i
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, naczelników wydziałów, media
oraz pozostałe osoby obecne na sali.
Następnie Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 18
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 XXXVI Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
d. przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Powiatu.
2. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji o stanie
bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r.
3. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie
bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu
Toruńskiego w 2017 r.
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za
2017 rok.
5. System sprawowania pieczy zastępczej i jego efekty.
6. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do
realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli.
10. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w 2017 roku.
11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie XXXVI Sesji Rady.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 18 radnych.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXV Sesji Rady
Powiatu.
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W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 radnych protokół XXXV Sesji Rady
Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Krzysztof Lewandowski przedstawił
sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w 2017 r.
Do posiedzenia dołączył radny C. Strąkowski zwiększając kworum do 19 radnych.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Wicestarosta powiedział, że w informacji na temat przestępstw stwierdzonych niepokojące jest
to, że stwierdzono bardzo dużo przestępstw gospodarczych na terenie powiatu, natomiast w
Toruniu liczba tego rodzaju przestępstw zmalała. Wicestarosta zapytał, czy wynika to z tego,
że wszystkie siły i środki policji zostały skierowane na wykrywanie przestępstw na terenie
powiatu toruńskiego. Poprosił też o przybliżenie wspomnianej sfery wykrywalności
przestępstw.
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Krzysztof Lewandowski powiedział, że nie wie, jak
wytłumaczyć taką tendencję. Wyjaśnił, że siły są rozłożone równomiernie. Dodał, że nie było
żadnych operacji poza miastem. K. Lewandowski powiedział też, że dużo przestępstw
gospodarczych jest do Policji zgłaszanych.
Wicestarosta powiedział, że można z tego wywnioskować, że świadomość osób mieszkających
na terenie powiatu jest wyższa od świadomości mieszkańców miasta (ponieważ potrafią
współpracować z Policją).
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP przedstawił Informację Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz
zagrożeniach pożarowych Powiatu Toruńskiego w 2017 r.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Następnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Toruniu Bogdan Sowiński omówił
bieżącą sytuację Ochotniczych Straży Pożarnych. Powiedział, że zauważa się spadek
zainteresowania młodych ludzi uczestnictwem w Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodał, że
działacze OSP podejmują działania mające na celu zachęcenie młodzieży do aktywności w tej
dziedzinie. Powiedział, że jest to proces coraz trudniejszy. Dodał, że bywały sytuacje, gdy
wzywana jednostka OSP nie zjawiła się z powodu niepełnej kadry (np. z powodu braku
dowódcy lub kierowcy). Następnie poinformował, że stan organizacyjny jednostek OSP jest
taki sam, jak ten, który był przedstawiany w ubiegłym roku. Jest powołanych 55 jednostek, z
których 51 deklaruje gotowość do prowadzenia działań. Liczba członków wynosi ok. 2600. Na
terenie powiatu działa 6 kobiecych i 18 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Następnie Prezes
B. Sowiński powiedział, że w roku 2017 przybyło bardzo dużo sprzętu pożarniczego (na który
przeznaczono łącznie ok. 3,5 mln zł). Ze środków Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego
7 jednostek otrzymało na remont 70.000 zł łącznie. Remonty obejmowały głównie wymianę
bram garażowych, wymianę okien, poszycia dachu, docieplenie elewacji budynku, montaż
instalacji centralnego ogrzewania. Prezes dodał, że 6 jednostek otrzymało dotację 50.400 zł na
2

zakup wyposażenia. Dwie jednostki w ramach środków KSRG otrzymały dopłatę do zakupu
samochodów ratowniczo-gaśniczych, która wynosiła łącznie 653.000 zł. Wartość tych
pojazdów to 1.629.000 zł. Oprócz tego, OSP Łubianka zakupiła pojazd wartości 720.000 zł z
dopłatą 400.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. OSP Papowo Toruńskie
zakupiła ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy za łączną kwotę prawie 900.000 zł, z czego
500.000 zł to środki RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Łączna kwota wszystkich wydatków to 3,5 mln zł, z czego 1,9 mln zł stanowią dotacje (KSRG,
środki MSWiA, środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środki Starostwa
Powiatowego w Toruniu. Pozostała kwota 1,6 mln zł to środki samorządów gminnych bądź
środki sponsorów pozyskane przez jednostki OSP. Do każdego z pojazdów środki dołożył
Powiat Toruński.
Ad 4. Dyrektor PCPR Jolanta Zielińska przedstawiła Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2017 r.
Radna H. Żeglarska opuściła posiedzenie.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 5. Dyrektor PCPR Jolanta Zielińska przedstawiła Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2017 rok w zakresie systemu pieczy
zastępczej i Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
Sprawozdania stanowią załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 6. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 28 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr
XXXVI/234/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 7. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 28 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
Ł. Kowalski opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 17 radnych.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała Nr
XXXVI/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 8. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska-Wojda powiedziała,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych Uchwała Nr
XXXVI/236/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 9. Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska-Wojda powiedziała,
że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych Uchwała Nr
XXXVI/237/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 10. Starosta Toruński M. Graczyk powiedział, że w dniu wczorajszym Uchwałą Zarządu
Powiatu przyjęte zostało sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2017 rok
oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego. W dniu
dzisiejszym dokument niniejszy został złożony na ręce Przewodniczącego Rady. Jutro zostanie
przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w najbliższych dniach trafi do Państwa w
formie elektronicznej.
Następnie Starosta omówił realizację wydatków zapisanych w planie finansowym. Powiedział,
że plan dochodów został zrealizowany na poziomie wyższym niż był zakładany – o 2,29 %
więcej. Poinformował, że wydatki zostały zmniejszone o niecałe 3% i zamiast deficytu
budżetowego na poziomie 3,9 mln zł, wypracowana została nadwyżka w wysokości prawie 760
tys. zł. Starosta dodał, że wydatki inwestycyjne planowane na poziomie 17.800.000 zł zostały
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zrealizowane na poziomie prawie 17 mln. Wyjaśnił, że stanowiły one 19,2% wszystkich
wydatków budżetowych Powiatu Toruńskiego. Starosta powiedział, że 48% wydatków
inwestycyjnych stanowią środki zewnętrzne (z programów lub od partnerów). Dodał, że w
ubiegłym roku spłacona została rata obligacji na poziomie 1,8 mln zł i uruchomiono obligacje
na poziomie 1,6 mln zł, w związku z tym zadłużenie spadło o 200.000 zł. Zwiększyły się wolne
środki Powiatu i środki, które już przy konstrukcji budżetu były gromadzone na wydatki. Środki
te nie zostały wydane. Starosta poinformował, że realizowanych było 17 projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, a także szereg projektów drogowych.
Dodał, że wszystkie zamierzenia, które były zaplanowane, zostały zrealizowane.
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
Ad 11. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą
mailową wraz z pozostałymi materiałami na XXXVI Sesję, po czym otworzył dyskusję.
M. Ramlau poprosił o przybliżenie tematu dotyczącego powołania Rady Seniorów.
Wicestarosta powiedział, że na jednym ze spotkań, organizowanych przez Powiat, uczestniczyli
seniorzy z terenu powiatu toruńskiego. Na spotkaniu została przedstawiona propozycja, aby w
powiecie toruńskim utworzyć Radę Senioralną. Korzystając z dotychczasowych kontaktów z
organizacjami, stowarzyszeniami, kołami gospodyń, związku emerytów Zarząd wyłonił zespół
osób, które miały wypowiedzieć się na temat celowości utworzenia Rady oraz na temat
propozycji statutowych. Na kolejnym etapie Rada Powiatu zadecyduje o składzie, zadaniach i
sposobie funkcjonowania Rady Seniorów.
Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 12. Radny D. Meller zapytał, na jakim etapie realizacji są projekty z Budżetu
Obywatelskiego, które przeszły do następnego etapu.
Starosta powiedział, że wszystkie podmioty, które wygrały w tym konkursie i otrzymały
gwarancję dofinansowania, realizują swoje zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Część zadań była realizowana już w styczniu, część w lutym i marcu. Nie ma sygnałów, które
mówiłyby o trudnościach realizacyjnych. Starosta wyjaśnił, że część zadań była planowana na
miesiące późniejsze.
Radny P. Polikowski zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg dotyczący budowy małej
infrastruktury nad Jeziorem Chełmżyńskim (realizowanej w ramach projektu, który wygrał
20.000 zł z puli powiatowej).
Radny M. Nawrotek wyjaśnił, że pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa
przygotują dokumentację projektową – tą sprawą zajmuje się pan Marek Nicewicz.
Sekretarz powiedział, że jeżeli inwestycja mieści się w kwocie do 20 tys. zł, wnioskodawca
sam wybiera wykonawcę.
Starosta dodał, że Starostwo będzie pomagać i wspierać działania osób, których projekty
wygrały, ponieważ żaden wnioskodawca nie jest pozostawiany bez pomocy podczas realizacji
projektu.
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Radny P. Polikowski zapytał, czy do czasu najbliższych wyborów samorządowych zostaną
poczynione jakieś kroki w związku z budynkiem, w którym mieścił się szpital dziecięcy w
Chełmży.
Starosta powiedział, że dwa tygodnie temu odbył rozmowę z Burmistrzem Miasta Chełmża.
Dodał, że jest szansa na pozyskanie środków zewnętrznych. Powiedział, jednak, że do czasu
wyborów nie należy oczekiwać radykalnych zmian, ponieważ musiałaby i tak zostać
przygotowana właściwa dokumentacja. Starosta dodał, że ma nadzieję, iż w tym roku uda się
pozyskać środki oraz znaleźć firmę, która podejmie się realizacji zadania.
Ad 13. Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych
do końca kwietnia br. Następnie Przewodniczący oraz Starosta pogratulowali Radnemu
Mirosławowi Nawrotkowi zajęcia III miejsca w plebiscycie Osobowość Roku 2017 w kategorii
Samorządność i społeczność lokalna.
Ad 14. Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych. Następnie wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XXXVI Sesję
RPT o godz. 15:05.

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego
Protokołowała:
Tomasz Zakrzewski
Natalia Żochowska
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