PROTOKÓŁ Nr XL/2018
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 24 lipca 2018 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XL Sesję Rady
Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na czele,
zaproszonych gości, Wójta Gminy Zławieś Wielka, 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 17
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 XL Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
d. przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Powiatu.
2. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2026.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2018 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Gminie Zławieś Wielka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do
Sejmiku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Muzycznej w
Chełmży.
8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie XL Sesji Rady.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXIX Sesji Rady
Powiatu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych protokół XXXIX Sesji Rady
Powiatu Toruńskiego został przyjęty większością głosów (16 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”.
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Ad 2. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. Wyjaśniła, że
Zarząd przyjął dziś poprawkę do projektu, która dotyczy unijnej drogi rowerowej Leszcz –
Pigża – Brąchnowo. Skarbnik wyjaśniła, że w związku z wnioskami mieszkańców uzgodniono
realizację dodatkowych elementów (zjazdów), które nie były przedmiotem projektu. Skarbnik
powiedziała, że łączna wartość dodatkowych elementów wynosi 98 tys. zł. Zgodnie z umową
z Wójtem G. Łubianka koszty są ponoszone w równych częściach - 49 tys. zł Gmina i 49 tys.
zł Powiat. Zadanie kończy się w sierpniu. Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy ono też 2019 r.
dlatego, że podnosi się poziom wydatków na to zadanie. W budżecie jest wprowadzone to 98
tys. zł – 49 tys. zł w dochodach i 49 tys. zł po stronie wydatków (zdjęte z dokumentacji
technicznych, gdzie były wolne środki).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała Nr XL/250/2018
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
Wyjaśniła, że Zarząd przyjął dziś dwie poprawki do WPF-u. Pierwsza z nich dotyczy unijnej
drogi rowerowej Leszcz – Pigża – Brąchnowo i została omówiona w poprzednim punkcie
obrad. Druga poprawka Zarządu dotyczy montażu windy w DPS w Wielkiej Nieszawce. W
wyniku ekspertyzy dotychczasowego urządzenia ustalono potrzebę zakupu nowej windy.
Skarbnik wyjaśniła, że z piętra, do którego dojeżdża ta winda, nie ma innego wyjścia, a na
piętrze znajdują się mieszkańcy leżący. Zarząd zastanawiał się nad ewentualnością leasingu
windy. W Wielkiej Nieszawce zakończył się leasing na sprzęty kuchenne, zostały uwolnione
środki i obniżył się koszt utrzymania. W to miejsce wprowadzono pięcioletni leasing na windę
– na razie jest to kwota 120 tys. zł (samej windy) plus koszty leasingu i WAT (łącznie 170 tys.
zł).
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018, z poprawką.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata
2018-2026, z poprawką.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała Nr XL/251/2018
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 została podjęta
jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Ad 4. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji Powiatu Toruńskiego w 2018 roku. Wyjaśniła, że podjęcie niniejszej uchwały ma na
celu pozyskanie środków finansowych na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu
w 2018 roku poprzez emisję obligacji komunalnych. Kwota emisji obligacji została określona
na poziomie maksymalnym 4.000.000 zł. Obligacje emitowane będą w czterech seriach: po
1.000.000 zł. Termin ostateczny wykupu przypada na rok 2025. Podmiot, któremu zostanie
powierzona organizacja emisji zostanie wyłoniony spośród banków, które złożą oferty cenowe.
W tym zakresie nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Obligacje komunalne
stanowiąc instrument niższego ryzyka niż np. kredyt bankowy są bezpiecznym i stosunkowo
prostym sposobem na prowadzenie aktywnej polityki inwestycyjnej.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji
obligacji Powiatu Toruńskiego w 2018 roku.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała Nr XL/252/2018
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu
Toruńskiego w 2018 roku została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 5. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka. Wyjaśniła, że
celem podjęcia uchwały jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Zławieś Wielka na
współfinansowanie zadania własnego-inwestycyjnego o nazwie: „Zakup samochodu
ratowniczo- gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Łążyn”.
Wysokość dotacji celowej została określona dla tego zadania na kwotę 20.000 zł. (słownie:
dwadzieścia tysięcy 00/100).
Zgodnie z ustawą finansach publicznych przekazanie środków dla OSP jest możliwe za
pośrednictwem samorządu gminnego. W związku z tym proponujemy przekazanie dotacji
celowej dla gminy Zławieś Wielka w celu umożliwienia wsparcia finansowego jednostki OSP
Łążyn. Powyższa decyzja o wsparciu jednostek OSP kwotą 20.000 zł. dotyczy jednostek, które
wzbogacają się o nowy samochód i są włączone do KRSG.
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka. Gmina
Zławieś Wielka zakupi samochód przy udziale środków unijnych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
M. Ramlau zapytał, czy środki będą przeznaczone na zakup samochodu, czy na dodatkowe
wyposażenie.
Skarbnik Powiatu powiedziała, że chodzi o dofinansowanie zakupu samochodu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała Nr XL/253/2018
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka została podjęta jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
A. Walczyński opuścił posiedzenie, zmniejszając kworum do 16 radnych
Ad 6. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach
wyborczych do Sejmiku. Sekretarz wyjaśnił, że Uchwała Nr XLV/746/18 zmieniająca uchwałę
w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych
do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjęta przez Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r. została zakwestionowana pod kątem jej
legalności przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I.
W dniu 25.06.2018 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęło pismo
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z nowym brzmieniem uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru
województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz
liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o zaopiniowanie.
Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Dariusz Meller powiedział, że Komisja na
posiedzeniu w dniu 23 lipca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na
okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych
okręgach wyborczych do Sejmiku.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
M. Ramlau zwrócił uwagę, że w przesłanym projekcie w tabelce w okręgu nr 2, przy
zaokrągleniu widnieje wartość 4,3736. Zapytał, dlaczego została ona zaokrąglona do 5, a nie
do 4.
Sekretarz wyjaśnił, że projekt jest propozycją Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dodał, że w takich wypadkach normy przedstawicielstwa przelicza się i zaokrągla w trochę
inny sposób niż matematycznie. Poszukuje się wartości najbliższej danej liczbie.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 16 Radnych Uchwała Nr XL/254/2018
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie
podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich
numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do
Sejmiku została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 7. Wicestarosta A. Siemianowski omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrektora Szkoły Muzycznej w Chełmży. Powiedział, że W dniu 2 lipca 2018 r. do
Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęło pismo z Biura Kontroli Ministerstwa
Edukacji Narodowej, przekazujące w trybie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
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postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) - zażalenie (uznane
za skargę) na Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży (zw. dalej Szkołą Muzyczną).
Dotyczy ono niewyrażenia zgody przez Dyrektora Szkoły Muzycznej na przeprowadzenie
egzaminu sprawdzającego z przedmiotu „kształcenie słuchu”.
Przewodniczący Rady przekazał skargę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego celem
zbadania jej zasadności i podniesionych w niej zarzutów oraz przyjęcie stanowiska - zanim
zostanie ona rozpatrzona przez Radę.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami uznała skargę za bezzasadną.
Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 16 Radnych Uchwała Nr XL/255/2018
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
Dyrektora Szkoły Muzycznej w Chełmży została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 8. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą
mailową wraz z pozostałymi materiałami na XL Sesję, po czym otworzył dyskusję, jednak
nikt nie zabrał głosu.
Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 9. Nikt nie zabrał głosu w tym porządku obrad.
Ad 10. Nikt nie zabrał głosu w tym porządku obrad.
Ad 11. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XL Sesję RPT o
godz. 12:35.
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego
Protokołowała:
Tomasz Zakrzewski
Natalia Żochowska
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