
PROTOKÓŁ Nr XLVI/2014 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 25 sierpnia 2014 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 

 Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 10 00
 otworzył XLVI Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego. 
 
Powitał radnych oraz zaproszonych gości.  
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe 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 XLVI Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z  XLV Sesji Rady Powiatu. 

2. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014 -2021. 
3. Zmiany do budŜetu 2014 rok. 
4. Zmiany do uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w  roku 2014 w 

ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
5. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla miasta Nieszawa. 
6. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 
7. Informacja z wykonania budŜetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze. 
8. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
11. Zamknięcie XLVI Sesji Rady. 
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XLV Sesji Rady Powiatu został 
przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym. 
 
Ad.2.  
Skarbnik Powiatu p. Danuta Jabłońska-DrąŜela omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014 -2021. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku pytań Przewodniczący zamknął dyskusję, 
następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 17 radnych, Uchwała  
Nr XLVI/230/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego 
na lata 2014 -2021 została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad.3. 
Skarbnik Powiatu p. Danuta Jabłońska-DrąŜela omówiła zmiany budŜetu 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
   
W tym miejscu do posiedzenia dołączyła Radna Honorata śeglarska, zwiększając kworum do 
18 radnych. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk poinformował zgromadzonych radnych o braku  w 
materiałach poglądowych na sesję, informacji dotyczących autopoprawek. Wyjaśnił,  Ŝe brak 
materiałów wynika z tego, Ŝe w dniu dzisiejszym miało miejsce posiedzenie Komisji BudŜetu 
i Finansów w sprawie omawianych autopoprawek i niemoŜliwym było dostarczenie ich  przed 
posiedzeniem Rady Powiatu. 
 
Radny Zdzisław Drapiewski zabrał głos i w kilku słowach podziękował za zabezpieczenie 
środków w budŜecie i porozumienie się z Gminami w sprawie współfinansowania 
oznakowania na ścieŜkach rowerowych mimo, Ŝe nadanie to nie będzie juŜ uzupełnione 
środkami unijnymi. 
 
Przewodniczący Rady odnosząc się do zmian  budŜetowych podkreślił wagę podejmowanych 
przedsięwzięć w zakresie szkolnictwa, organizowania nowych szkoleń. Podkreślił szczególną 
rolę w tym zakresie Zespołu Szkół Zawodowych w Gronowie. Powiedział, Ŝe jest to szkoła, 
która moŜe się pochwalić największą w Województwie ilością przedsięwzięć w zakresie 
doszkalania, moŜliwości zmiany kwalifikacji zawodowych. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. Następnie odczytał projekt 
uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych, Uchwała  
Nr XLVI/231/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014 została 
przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad.4.  
Skarbnik Powiatu p. Danuta Jabłońska-DrąŜela omówiła zmiany do uchwały w sprawie 
określenia zadań przyjętych do realizacji w  roku 2014 w ramach środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
BudŜetu i Finansów  pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.  
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Przewodniczący otworzył dyskusję. Wobec braku pytań Przewodniczący zamknął dyskusję, 
następnie odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych, Uchwała  
Nr XLVI/232/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań przyj ętych do realizacji w  roku 2014 w ramach 
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została 
przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Ad.5. 
Skarbnik Powiatu p. Danuta Jabłońska-DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Nieszawy. 
Podkreśliła, Ŝe pomoc finansowa dotyczy głównie  utrzymania  przeprawy promowej. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau poinformował, Ŝe Komisja 
BudŜetu i Finansów  wyraziła  pozytywną opinię na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący  Rady otworzył dyskusję, jednak radni nie podjęli dyskusji. Następnie 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych, Uchwała  
Nr XLVI/233/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie  dotacji celowej dla miasta Nieszawy została 
przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.6. 
Skarbnik Powiatu p. Danuta Jabłońska-DrąŜela omówiła projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, Michał Ramlau przedstawił pozytywną opinię 
Komisji BudŜetu i Finansów na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak radni nie podjęli dyskusji. Następnie 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 radnych, Uchwała  
Nr XLVI/234/2014 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie  dotacji celowej Gminie Czernikowo została 
przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach od godz.1050 do  godz. 1100. 
Po przerwie o 11 00  wznowiono obrady  Rady Powiatu Toruńskiego.  
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Ad.7. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił  informację z wykonania budŜetu Powiatu 
Toruńskiego za I półrocze. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Wobec braku pytań Przewodniczący zamknął 
dyskusję, następnie poinformował, Ŝe  informacja z wykonania budŜetu za I półrocze  została 
przyjęta. 
Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad.8  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe radni otrzymali w formie pisemnej Informację 
Starosty o pracy Zarządu między Sesjami, w związku, z czym proponowałby przejść od razu 
do ewentualnych pytań. 
 
Radni podjęli dyskusję w sprawie nie rozstrzygnięcia terminowo konkursu na Dyrektora 
Zespołu Szkół w ChełmŜy. 
 
Starosta Toruński poinformował, Ŝe decyzja w tej sprawie musi być podjęta  do końca 
sierpnia 2014 roku. Kwestia ta zostanie rozstrzygnięta na najbliŜszym posiedzeniu Zarządu. 
  
Wobec braku dalszych pytań Informację Starosty o pracy Zarządu między Sesjami radni 
przyjęli bez zastrzeŜeń. 
Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
 
Ad.9 
Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad.10. 
Przewodniczący poinformował zgromadzonych radnych o obowiązku złoŜenia oświadczeń 
majątkowych przed upływem kadencji w terminie do 21 września br. 
  
Ad.11.  
Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Siemianowski wobec wyczerpanego porządku obrad 
zamknął XLVI Sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r. o godzinie 1120. 
 
 
 
 

Protokołowała 

Jolanta Taruć 
  staŜystka 

 

 

 

 


