
PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 23 listopada 2012 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1200 otworzył XXIV Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 19. 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. Ocena przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu do zimowego utrzymania 
dróg. 

3. Zmiany do budŜetu na 2012 rok. 
4. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2020. 
5. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
6. Uchwalenie Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na rok 2013. 
7. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 
8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie XXIV Sesji Rady. 

 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXIII Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Henryk Dygasiewicz przedstawił w wersji 
multimedialnej informację o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg. 
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe w wykazie zawarto informację, iŜ wyłączona z zimowego 
utrzymania jest droga Zławieś Mała – Zarośle Cienkie. Dodał, Ŝe dobrze, Ŝe jest wyłączona, 
poniewaŜ takiej drogi w ogóle nie ma. 
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Dyrektor Dygasiewicz wyjaśnił, iŜ wie, Ŝe prawidłowa nazwa tej drogi to Zławieś Mała – 
Rzęczkowo, ale we wszelkich dokumentach funkcjonuje ona jako droga Zławieś Mała – Zarośle 
Cienkie. 
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby najwaŜniejsze informacje dot. zimowego utrzymania 
dróg jak wykaz dróg wyłączonych z odśnieŜania oraz telefony kontaktowe powinny się znaleźć w 
powiatowym biuletynie. 
Następnie powiedział, Ŝe w m. Rogówko jest róŜnica poziomów między drogą a rowem, co 
powoduje, Ŝe woda nie moŜe spokojnie odpływać. NaleŜałoby zebrać fragment ziemi i to naprawić. 
 
Dyrektor wyjaśnił, Ŝe nie jest to takie proste. Przy remoncie tej drogi doszło do błędu w sztuce 
wykonawczej. Nie ma tego jak poprawić jak tylko poprzez frezowanie odcinka. Z uwagi na to, Ŝe 
droga jest w dobrym stanie nie podejmuje się na razie tego działania. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Ad. 3. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do budŜetu na 2012 
rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski powiedział, Ŝe moŜe cieszyć fakt, Ŝe wskaźniki wskazują na 
wykonanie budŜetu zrównowaŜonego. Zapytał, czy sprawdzone są informacje, Ŝe jest to pierwszy 
taki budŜet. 
 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela odpowiedziała, Ŝe jest to informacja sprawdzona. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2012 rok została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 4. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2012-2020. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 została przyjęta jednogłośnie w obecności 
19 radnych. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do planu PFRON na 
2012 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXIV/130/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyj ętych do 
realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie w obecności 18 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller zapoznał radnych z Programem współpracy Powiatu 
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
poŜytku publicznego na rok 2013. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska – Wojda poinformowała, 
Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad 
przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego na rok 2013 została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Leszek Syroka poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz zwrócił uwagę, Ŝe gminy nie tylko utrzymują porządek na przystankach, ale 
równieŜ je budują i odbudowują. Dlatego naleŜy oddać gminom szacunek za tę pracę. 
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący odczytał i zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała Nr XXIV/132/2012 Rady Powiatu Toruńskiego 
z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z 
tych obiektów została przyjęta jednogłośnie w obecności 19 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe radni otrzymali w formie pisemnej Informację Starosty o 
pracy Zarządu między Sesjami, w związku z czym proponowałby przejść od razu do ewentualnych 
pytań. 
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, iŜ z zaciekawieniem przeczytał informację o pracy Zarządu, 
która zawiera juŜ coraz więcej informacji. Bardzo dobrze się stało, Ŝe Zarząd rozwaŜa nawiązanie 
współpracy z redakcją Poza Toruń, poniewaŜ wydawany biuletyn powiatowy „jest zbyt słodki” a 
Poza Toruń bardziej poczytne.  
 
Radny Eugeniusz Lewandowski stwierdził, iŜ w przypadku biuletynu powiatowego chodziło o to, 
aby informacje o powiecie były słodkie. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe nie chce oceniać biuletynu i Poza Toruń. Do 
podjęcia decyzji o ewentualnej współpracy skłania częstotliwość wydawania oraz kolportaŜ. 
Biuletyn rozwoŜony był przez kierowców Starostwa do 50 punktów a Poza Toruń dostępne jest w 
130-140 punktach i wydawany w 30 tys. egzemplarzy (przy 2 tys. biuletynu). Podkreślił, Ŝe umowa 
nie została jeszcze podpisana a Zarząd jest na etapie negocjacji. Jeśli ustalonoby wszelkie szczegóły 
to zmiana nastąpiłaby od przyszłego roku. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
Ad. 9. 
Radni nie zgłosili interpelacji ani zapytania. 
 
Ad. 10. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. Nie zgłosili równieŜ wniosków. 
 
Ad. 11. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXIV Sesję w dniu 23 listopada 2012 r. o godz. 1250. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


