
PROTOKÓŁ Nr XXVII/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1300 otworzył XXVII Sesję Rady Powiatu 
Toruńskiego. 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe 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 XXVII Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i 
Powiatu Toruńskiego za 2012 rok. 

3. Delegowanie radnego do udziału w pracach wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu 
Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

4. Zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
5. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021. 
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie połączenia powiatowych inspektoratów nadzoru 

budowlanego dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego. 
7. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2012 rok. 
8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2013 rok. 
9. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
12. Zamknięcie XXVII Sesji Rady. 

 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2012 rok. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, po czym zapytał o zmniejszającą się liczbę wykroczeń w ruchu 
drogowym w powiecie toruńskim. W sprawozdaniu wskazano, Ŝe w Toruniu zmniejsza się liczba 
wykroczeń, czy dane te obejmują teŜ mieszkańców powiatu. 
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Komendant Miejski Policji Antoni Stramek wyjaśnił, iŜ w sprawozdaniu z Komisji zawarte były 
dane z roku 2011. Jeśli chodzi o rok 2012 to informacja będzie przedstawiona w sprawozdaniu 
Policji za 2012 rok i zaprezentowana radnym na Sesji. 
 
Przewodniczący zapytał równieŜ, czy zmniejszająca się liczba wakatów w policji obejmuje teŜ 
powiat ziemski. 
 
Komendant Stramek odpowiedział, Ŝe sytuacja z etatami w policji nie jest korzystna. Wielu 
policjantów przeszło na emeryturę. W Lubiczu są 2 wakaty a w ChełmŜy 4. Komisariaty te są 
często wspomagane policjantami z Torunia, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. 
Komendant zaznaczył, Ŝe są kandydaci do słuŜby, ale decyzje nie są podejmowane przez toruńską 
komendę. 
 
Radny Tadeusz Smarz zapytał, czy w Komisariacie w ChełmŜy zostało obsadzone stanowisko 
komendanta. 
 
Komendant Stramek odpowiedział, Ŝe funkcję tę pełni nadkom. Mariusz Sobiecki. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Drapiewski w związku z zakończeniem kadencji Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku podziękował za obdarzenie zaufaniem i wybór do pracy w tejŜe 
Komisji.  
 
Przewodniczący Rady zwracając się do Komendanta PSP zapytał, jakie jednostki OSP zostały 
doposaŜone i w jaki sprzęt. 
 
Komendant PSP Kazimierz Stafiej powiedział, Ŝe komenda ze swojej strony stara się wspierać 
jednostki OSP mimo, Ŝe budŜet jest skromny. Środki na doposaŜenie OSP komenda otrzymuje z 
budŜetu państwa. Wsparcie otrzymują przede wszystkim jednostki wchodzące w skład krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego i obejmuje ono zakupy sprzętowe. Szczegółowa informacja w 
tym zakresie będzie zaprezentowana w sprawozdaniu za 2012 rok. 
 
Radny Andrzej Walczyński dodał, Ŝe w gminie Zławieś Wielka OSP w ŁąŜynie otrzymało wóz o 
wartości 600 tys. zł. 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/143/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2012 rok 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 3. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk wyjaśnił, Ŝe kadencyjność Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku wynika wprost z ustawy o samorządzie powiatowym i nie pokrywa się ona z 
kadencyjnością rady powiatu. W związku z zakończeniem kadencji 2009-2012 naleŜy wybrać 
reprezentanta Rady na kadencję 2013-2015. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski zaproponował kandydaturę radnego Zdzisława Drapiewskiego, 
który wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/144/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta 
Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została przyjęta 
jednogłośnie w obecności 16 radnych i tym samym radni delegowali do udziału w pracach Komisji 
radnego Zdzisława Drapiewskiego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Drapiewski podziękował za ponowne obdarzenie zaufaniem i zapewnił, Ŝe 
spełni pokładane w nim oczekiwania. 
 
Ad. 4. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do budŜetu na 2013 rok wraz z 
autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionych zmian do budŜetu. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/145/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu na lata 2013-2021. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionych zmian do budŜetu. 
 
Wobec powyŜszego Przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/146/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 została przyjęta jednogłośnie w 
obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Do obrad dołączyła radna Mirosława Kłosińska zwiększając kworum z 16 do 17 obecnych. 
 
Ad. 6. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk zaprezentował zebranym informację dot. propozycji 
połączenia powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. 
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Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe Rada reprezentuje równieŜ tę instytucję i naleŜałoby poprzeć 
stanowisko Zarządu i Starosty w tej sprawie. 
 
Radna Janina Brończyk zapytała, czy znane jest stanowisko Rady Miasta Torunia. 
 
Starosta odpowiedział, Ŝe nie wiadomo czy Rada podjęła stanowisko w tej sprawie. Prezydent nie 
wyraŜał zainteresowania połączeniem inspektoratów. Kontaktowano się równieŜ z innymi 
starostami, do których wysłano podobną propozycję. Oni równieŜ wyraŜają negatywne stanowisko 
o połączeniu swoich inspektoratów. Powiat toruński jako jeden z nielicznych samorządów 
współfinansuje PINB. Po połączeniu Wojewoda straci samorządowe pieniądze. Starosta dodał, Ŝe 
pracę inspektoratu ocenia pozytywnie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Drapiewski powiedział, Ŝe wspiera dąŜenia Zarządu i Starosty 
do utrzymania PINB. Powiat toruński będzie się rozwijał i będzie na jego terenie przybywało m.in. 
budynków mieszkalnych. Dlatego teŜ funkcjonowanie PINB w powiecie jest potrzebne. 
 
Radny Eugeniusz Lewandowski stwierdził, Ŝe pod tym tematem kryją się pytania natury ustrojowej. 
Zgodnie z intencją reformy samorządowej powiat toruński miał być samorządem z administracją 
zespoloną. Od samego początku policja i straŜ poŜarna są wspólne. PINB jest przydatny i potrzebny 
powiatowi. Zadań dla inspektoratu jest duŜo. Pomysłodawców naleŜy pytać o sens tego typu 
działań, poniewaŜ nie widać w tym głębszej logiki. Być moŜe jest to pierwszy krok do łączenia 
powiatów ziemskich z grodzkimi. Zdaniem radnego propozycja Wojewody jest nieracjonalna i 
nielogiczna. Tym bardziej, Ŝe nie przedstawiono Ŝadnych zysków z takiego działania. 
 
Przewodniczący podkreślił, Ŝe „uchwała Rady ma wspierać działania Zarządu i Starosty. Radni 
reprezentują środowiska wiejskie i naleŜy pokazać, Ŝe mają teŜ coś do powiedzenia”. 
Następnie odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/147/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie połączenia 
powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu przedstawili sprawozdania z 
działalności Komisji za 2012 rok. 
Sprawozdania stanowią załączniki od nr 7 do nr 13 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz omawiając sprawozdanie z 
działalności Komisji zwrócił uwagę, Ŝe najbardziej ciekawym tematem było omówienie nadzoru 
Starosty nad stowarzyszeniami. Temat ten przybliŜyła pani Irena Szewczuk Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego. Wyraził uznanie za sposób zreferowania, przygotowany materiał i powaŜne 
podejście do tematu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w godz. 1405-1415. 
 
Ad. 8. 
Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady, za wyjątkiem Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, przedstawili plany pracy Komisji na 2013 rok. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
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Przewodniczący zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/148/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Powiatu na 2013 rok została przyjęta jednogłośnie w obecności 17 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
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 15 do protokołu. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie przedstawionej Informacji. 
 
Ad. 10. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 11. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 12. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXVII Sesję w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 1425. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 


