
PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 29 marca 2013 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 1100 otworzył XXIX 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 zapytał, czy ktoś wnosi uwagi bądź propozycje do przekazanego z materiałami 
porządku obrad. 
 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller wniósł w imieniu Zarządu o wycofanie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie poprawy systemu jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej 
pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w ChełmŜy oraz o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyraŜenia woli współdziałania 
Powiatu Toruńskiego w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia 
„Europa Kujaw i Pomorza”. 
 
Innych propozycji zmiany porządku obrad nie wniesiono. 
 
Następnie Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego w Powiecie w 2012 roku. 

3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu w 2012 roku. 
4. ZałoŜenia promocji powiatu toruńskiego na 2013 rok. 
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2012 roku. 
6. WyraŜenie zgody na przystąpienie z Miastem Toruń, Miastem Bydgoszcz oraz Powiatem 

Bydgoskim do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie 
Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016. 

7. WyraŜenie zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. 
„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim 
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. 

8. Zmiany do budŜetu na 2013 rok. 
9. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021. 
10. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
11. WyraŜenie woli współdziałania Powiatu Toruńskiego w tworzeniu Kujawsko – 

Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. 
12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami. 
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13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
15. Zamknięcie XXIX Sesji Rady. 

 
Porządek obrad został przyjęty przez radnych jednogłośnie. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XXVIII Sesji Rady Powiatu zostały przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad. 2. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Hanna Wolska przedstawiła informację o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2012 roku. 
 
Mimo otwarcia dyskusji radni nie zgłosili pytań. 
 
Przewodniczący podziękował za przedstawienie informacji, po czym odczytał projekt uchwały i 
zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/153/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2012 roku została 
przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 3. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił sprawozdanie z wykonania budŜetu Powiatu 
Toruńskiego za 2012 rok. Powiedział, Ŝe zostało ono przekazane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Po otrzymaniu opinii będą mogły odbyć się posiedzenia Komisji. 
 
Radni nie podjęli dyskusji. 
 
Ad. 4. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich dr Malwina Rouba przedstawiła załoŜenia 
promocji Powiatu Toruńskiego na 2013 rok. 
Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radna Barbara Kisielewska złoŜyła gratulacje za piękny baner powiatu, jaki zakupiono. Będzie 
świetnym elementem promocyjnym na wszystkich spotkaniach, imprezach i konkursach 
organizowanych przez Starostwo.  
 
Radny Tadeusz Smarz powiedział, Ŝe jest zadowolony z prowadzonych działań promocyjnych, ale 
chciałby wiedzieć „ile ta przyjemność nas kosztuje”. 
 
Naczelnik Rouba odpowiedziała, Ŝe w budŜecie Powiatu zabezpieczono 86 tys. zł. dla wydziału na 
promocję, jednak część rzeczy jest finansowanych w ramach moŜliwości z projektów unijnych. 
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Radny Andrzej Walczyński odnosząc się do Przewodnika Powiatu Toruńskiego zapytał, jak 
wygląda tutaj sprawa własności autorskiej oraz czy mógłby być on dostępny w wersji 
elektronicznej, poniewaŜ znajduje się w bibliografii konkursu Skarby Powiatu Toruńskiego.  
 
Naczelnik Rouba wyjaśniła, Ŝe Przewodnik był wydawany przez Lokalną Organizację Turystyczną. 
Jego autorem jest pan Miłoszewski. Starostwo nie posiada do niego praw autorskich. Dodała, Ŝe ma 
być on uaktualniony i składany od nowa, aby był dostępny w formie elektronicznej. 
 
Radny Walczyński zapytał równieŜ kiedy ukaŜe się wydawnictwo 50 ciekawostek Powiatu 
Toruńskiego oraz jakie były koszty jednostkowe wydania ksiąŜeczki dla dzieci W drogę. 
 
Naczelnik Rouba wyjaśniła, Ŝe wydział jest mały i nie ma duŜego budŜetu. Mimo to pracuje bardzo 
cięŜko. Aby wydawnictwo to mogło być wydane potrzeba jest duŜo czasu i zaangaŜowania. 
Wyraziła nadzieję, Ŝe do końca tego roku uda się wszystko poskładać i wydać. Odnosząc się do 
kosztów jednostkowych ksiąŜeczki W drogę powiedziała, Ŝe wyniosły one ok. 5 zł. Ponadto 
rozeszła się ona w bardzo szybkim tempie i będzie dodrukowywana.  
 
Więcej pytań radni nie zgłosili. 
 
Przewodniczący podziękował za przedstawienie informacji. 
 
Ad. 5. 
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Jan Krajewski przedstawił sprawozdanie z 
realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 
roku. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Barbara Kisielewska poinformowała, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Radna Barbara Kisielewska powiedziała, Ŝe na swoim posiedzeniu Komisja bardzo szczegółowo 
analizowała omówione sprawozdanie. Ustalono, iŜ przed opracowaniem budŜetu na 2014 rok 
złoŜony zostanie wniosek o zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych na kulturę 
fizyczną. Poruszyła równieŜ kwestię wydawanego kalendarza imprez powiatowych. Zdaniem 
Komisji powinien być wydawany kalendarz imprez organizowanych i dotowanych przez Powiat 
Toruński. Wówczas byłby on bardziej czytelny.  
 
Więcej głosów w dyskusji nie zabrano. 
 
Przewodniczący podziękował za przedstawienie informacji, po czym odczytał projekt uchwały i 
zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/154/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 
roku 2012 została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad. 6. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie wyraŜenia 
zgody na przystąpienie z Miastem Toruń, Miastem Bydgoszcz oraz Powiatem Bydgoskim do 
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projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie Powiatu Toruńskiego na 
lata 2013-2016. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/155/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie z Miastem 
Toruń, Miastem Bydgoszcz oraz Powiatem Bydgoskim do projektu partnerskiego i 
zabezpieczenia środków finansowych w budŜecie Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 15 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Wicestarosta Toruński Dariusz Meller omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na 
przystąpienie Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej 
edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 
edukacyjnych”. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Barbara Kisielewska poinformowała, Ŝe 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/156/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Toruńskiego do realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w 
województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści 
edukacyjnych” została przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do budŜetu na 2013 
rok wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Tadeusz Smarz zapytał, z czego wynika zmniejszenie subwencji oświatowej. 
 
Skarbnik Powiatu wyjaśniła, Ŝe wynika to ze zmniejszenia liczby uczniów w szkołach. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/157/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŜetu na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 9. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2021 wraz z autopoprawkami Zarządu. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 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 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach w godz. 1215-1230. 
 
Ad. 10. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – DrąŜela omówiła proponowane zmiany do planu PFRON na 
2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie omówionego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/159/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyj ętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 11. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyraŜenia woli 
współdziałania Powiatu Toruńskiego w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego 
Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. 
 
Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Tadeusz Smarz poinformował, Ŝe Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, Ŝe województwo ma swoje biuro i 
przedstawicielstwo w Brukseli i nie bardzo jest zrozumiałe powoływanie Stowarzyszenia. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe nie rozwieje wątpliwości radnych, poniewaŜ 
ma swoje własne w tej sprawie. Odbyły się co najmniej dwa spotkania w sprawie tego 
Stowarzyszenia. Na chwilę obecną wolę przystąpienia do tego Stowarzyszenia wyraziły 44 
samorządy. Prawdą jest, Ŝe województwo ma swoje przedstawicielstwo w Brukseli a promocja 
województwa w UE to zadanie własne samorządu wojewódzkiego. Potrzebują jednak większej 
aktywności samorządów lokalnych oraz utworzeniu podmiotu stowarzyszeniowego, aby moŜna 
było pozyskiwać środki finansowe zewnętrzne. Składki członkowskie będą ustalane corocznie, jeśli 
jednak ktoś ich nie zaakceptuje będzie mógł wystąpić ze Stowarzyszenia. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Powiatu 
Toruńskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyraŜenia woli współdziałania Powiatu 
Toruńskiego w tworzeniu Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa 
Kujaw i Pomorza” została przyjęta jednogłośnie w obecności 16 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 12. 
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. 
 
Radni nie podjęli dyskusji w przedmiocie przedstawionej Informacji. 
 
Ad. 13. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 14. 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 15. 

Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski, wobec wyczerpanego porządku obrad,  
zamknął XXIX Sesję w dniu 29 marca 2013 r. o godz. 1250. 

Na zakończenie złoŜył wszystkim Ŝyczenia Spokojnych Świąt Wielkiej Nocy. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołowała 

 
 


