
PROTOKÓŁ Nr XV/2016 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 4 lutego 2016 r. 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 
 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 1300 otworzył XV Sesję Rady 
Powiatu Toruńskiego. 
Powitał Radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, Ŝe w chwili obecnej w obradach bierze udział 18. 
Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący zaproponował aby w punktach 3, 4, 5 zreferować punkty 9, 10, 11 w 
proponowanym porządku obrad:  

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

2. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.  
3. Przyjęcie przez Radę sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

publicznego za rok 2015. 
4. Przyjęcie przez Radę sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady za rok 2015. 
5. Przyjęcie przez Radę planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2016 rok. 
6. Przyjęcie przez Radę  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
7. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego 

na przebudowie drogi powiatowej nr 2023 C ChełmŜa – Świętosław – Węgorzyn w 
partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim. 

8. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasaŜerskich 
pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim.  

9. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu 
Toruńskiego na 2016 rok.  

10. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016- 2021. 

11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na 
terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Powiat Toruński 
dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystywania.  

12.  Podjęcie uchwały Rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w 
przedmiocie budŜetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.  

13. Podjęcie uchwały Rady w sprawie określania zasad i rozmiaru obniŜek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

14. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Czernikowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. 

15. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia w 
ChełmŜy z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie. 

16. Podjęcie uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Toruńskiego.  
17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 



18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
20. Zamknięcie XV Sesji Rady. 
 

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przyjęcie zmienionego porządku obrad w związku z 
czym porządek obrad otrzymał brzmienie : 
 
1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie XV Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu. 

2. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.  
3. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu 
Toruńskiego na 2016 rok.  
4. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2016- 2021. 
5. Podjęcie uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych 
na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Powiat 
Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania.  
6. Przyjęcie przez Radę sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
publicznego za rok 2015. 
7. Przyjęcie przez Radę sprawozdań z prac Komisji Stałych Rady za rok 2015. 
8. Przyjęcie przez Radę planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2016 rok.  
9. Przyjęcie przez Radę  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 
10. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego 
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2023 C ChełmŜa – Świętosław – 
Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim. 
11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie porozumienia w 
sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasaŜerskich pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim.  
12. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w przedmiocie budŜetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.  
13. Podjęcie uchwały Rady w sprawie określania zasad i rozmiaru obniŜek nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych. 
14. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Czernikowie Szkoły 
Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. 
15. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia w 
ChełmŜy z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie. 
16. Podjęcie uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Toruńskiego.  
17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
20. Zamknięcie XV Sesji Rady. 

 
 
 



d) 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XIV Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  
 
Ad. 2. 
Przewodniczący Rady powitał osoby odznaczone Honorową Odznaką za Zasługi dla Powiatu 
Toruńskiego. Następnie Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przedstawił prezentację 
multimedialną, która charakteryzowała wszystkie osoby odznaczone.   
Prezentacja stanowi załącznik nr 2. do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski wraz ze Starostą Toruńskim Mirosławem 
Graczykiem wręczyli Odznaki osobom zasłuŜonym.  
 
Stanisław Giziński podziękował za wyróŜnieni. Powiedział, Ŝe jest to dla niego jedno z 
najbardziej znaczących odznaczeń. Podziękował równieŜ za wytypowanie go do tej nagrody 
zarówno Staroście jak i Radnym.  
 
Tomasz Zakrzewski podziękował za wieloletnią współpracę Stanisławowi Gzińskiemu. 
 
Komendant Miejski Policji w Toruniu Antoni Stramek powiedział, Ŝe otrzymanie Odznaki 
Honorowej za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego jest dla niego zaszczytem. Dodał, Ŝe jest to 
równieŜ ostatnie spotkanie w takim gronie poniewaŜ po 37 latach słuŜby w policji odchodzi 
na emeryturę. Podziękował wszystkim radnym i Staroście za  współpracę oraz za pomoc 
okazaną przy wielu inicjatywach, które korzystnie wpłynęły na działanie jednostek 
policyjnych w Powiecie Toruńskim. 
 
Przewodniczący Tomasz Zakrzewski podziękował za słowa uznania wypowiedziane przez 
Antoniego Stramka oraz zarządził 10 minutową przerwę w godzinach 13:40 - 13:50.  
 
Ad. 3.  
Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w 
sprawie  uchwalenia budŜetu Powiatu Toruńskiego na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19. Radnych Uchwała Nr 
XV/79/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Toruńskiego na 2016 rok została przyjęta większością 
głosów, 18. głosami za przy 1. głosie wstrzymującym się.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 3. do protokołu.  
 
Ad.4.  



Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2021. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19. Radnych Uchwała Nr 
XV/80/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 została przyjęta 
jednogłośnie.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4. do protokołu.  
 
Ad. 5. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - DrąŜela omówiła projekt uchwały Rady w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne inne niŜ Powiat Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Danuta Jabłońska - DrąŜela powiedziała, Ŝe z 
uchwały naleŜy wykreślić paragraf 10 oraz, Ŝe Radni będą głosować nad przyjęciem tej uchwały bez 
tego paragrafu.   
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19. Radnych Uchwała Nr 
XV/81/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niŜ Powiat Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowo ści ich pobrania i wykorzystywania została przyjęta 
jednogłośnie.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5. do protokołu.  
 
Ad. 6. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe wszyscy Radni otrzymali drogą mailową 
sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w roku 2015. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 18 radnych Uchwała Nr XV/82/2016 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu 
Toruńskiego za 2015 rok. została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6. do protokołu.  



Ad.7.  
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wszyscy Radni otrzymali sprawozdania z prac 
Komisji Stałych Rady za rok 2015 drogą mailową.  
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu zarządził 
głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 18 Radnych sprawozdania z prac 
Komisji Stałych Rady zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Sprawozdania stanowią załącznik nr 7. do protokołu.  
 
Ad.8.  
Tomasz Zakrzewski poinformował, Ŝe plany pracy Komisji Stałych Rady zostały przesłane 
Radnym drogą mailową.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 18. radnych Uchwała Nr XV/83/2016 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2016 rok została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8. do protokołu.  
 
Ad. 9.  
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski powiedział, Ŝe wszyscy Radni otrzymali drogą 
mailową plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 18. radnych Uchwała Nr XV/84/2016 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 9. do protokołu.  
 
 
Ad. 10. 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk omówił projekt uchwały Rady w sprawie wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2023C 
ChełmŜa - Świętosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim.   
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Marian Rzeszotek przedstawił 
pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 



Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 18. radnych Uchwała Nr XV/85/2016 
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania 
inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2023C ChełmŜa - 
Świętosław - Węgorzyn w partnerstwie z Powiatem Wąbrzeskim została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10. do protokołu.  
 
Ad. 11. 
Starosta Toruński, Mirosław Graczyk omówił projekt uchwały Rady w sprawie wyraŜenia 
zgody na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 
powiatowych przewozach pasaŜerskich pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim. 
 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek przedstawił 
pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Jacek Skorulski zapytał o to czy projekt organizacji transportu zbiorowego oraz jego 
zakres mogą być podane do wglądu.  
 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk odpowiedział, Ŝe w tej kwestii naleŜy zgłosić się do 
Członka Zarządu Wiesława Kazanieckiego lub Naczelnika Wydziału Komunikacji i 
Transportu Dominika Gredeckiego. Zaproponował rozwaŜenie tej kwestii równieŜ na Komisji 
Infrastruktury.    
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski powiedział, Ŝe w chwili obecnej podejmowana będzie 
uchwała w spawie wyraŜenia zgody bez treści porozumienia. Dodał równieŜ, Ŝe naleŜy z 
paragrafu 3. wykreślić ostatnią część zdania.  
 
Radny Leszek Syroka zapytał o to, w jaki sposób podjęcie uchwały wpłynie na linie 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej w gminie Lubicz.   
 
Starosta Toruński powiedział, Ŝe ta kwestia jest jedną z przyczyn długotrwałych rozmów z 
Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim, poniewaŜ obawia się wyparcia linii 
komunikacji miejskiej przez linię tzw. „powiatową”. Starosta wyjaśnił, ze komunikacja 
miejska jest pozbawiona dopłat do biletów miesięcznych. Dodał, Ŝe Prezydent dokłada 
wszelkich starań, aby w planie transportowym nie powielać linii miejskich oraz powiatowych.  
Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe komunikacja miejska opiera się na zupełnie innych 
zasadach, a cechuje ją przede wszystkim częstotliwość kursów. Powiedział, Ŝe rolą linii 
powiatowej jest połączenie Miasta Torunia z gminami.  
 
Leszek Syroka zapytał, czy istnieje moŜliwość połączenia istniejących linii miejskich wraz z 
tworzonymi liniami powiatowymi, na zasadzie pomocy udzielonej przez powiat juŜ 
istniejącym połączeniom.  
 



Starosta Toruński powiedział, Ŝe linie komunikacji miejskiej funkcjonują na zupełnie innych 
zasadach i aby otrzymać dopłaty do biletów przewozy miejskie musiałaby ulec całkowitej 
zmianie.   
 
Leszek Syroka powiedział, Ŝe nie kaŜde autobusy są miejskie.  
 
Starosta Toruński wyjaśnił, Ŝe od 1 stycznia 2017 roku kaŜdy kto zakupi autobus moŜe 
realizować przewozy pasaŜerskie, natomiast pod kątem dopłat do biletów miesięcznych 
naleŜy spełniać ustawowe wymogi. Dodał równieŜ, Ŝe tworzona siatka połączeń ma poprawić 
jakość przewozów. Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe do poprawienia jakości tej usługi jest 
potrzebne jest zawarcie partnerstwa ze wszystkimi gminami.  
 
Radny Michał Ramlau zapytał, co z dotychczasowymi przewozami, które wykonuje firma 
Arriva między Toruniem a powiatem.   
 
Starosta odpowiedział, Ŝe głównym podmiotem na wykonanie tego zadania jest Arriva, ale w 
przypadku nie spełnienia warunków w związku z otrzymaniem dopłat do biletów 
miesięcznych, nie będą wykonywać tego zadania.  
 
Michał Ramlau zapytał, czy powiat będzie płacił za ulgi do biletów miesięcznych z własnej 
puli. 
 
Mirosław Graczyk odpowiedział, Ŝe dopłaty do biletów są opłacane z budŜetu państwa, 
natomiast kontrole i dokumentacje będzie prowadził powiat i przedstawiał gotowe rozliczenia 
do Urzędu Marszałkowskiego.   
 
Michał Ramlau zapytał czy firma wykonująca to zadanie będzie mogła samodzielnie 
zrezygnować z pewnych linii bez zgody powiatu.  
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe w planie transportowym zostaną ujęte zarówno 
„atrakcyjne” jak i „nieatrakcyjne” linie, które przewoźnik będzie musiał wykonywać. 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 
XV/86/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wyraŜenia zgody 
na zawarcie porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 
powiatowych przewozach pasaŜerskich pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Powiatem Toruńskim 
została przyjęta jednogłośnie.  
 
Uchwała stanowi załącznik nr  11  do protokołu. 
 
Ad. 12. 
Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił projekt uchwały Rady w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budŜetu obywatelskiego powiatu 
toruńskiego. 
Wicestarosta Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe pomysł budŜetu obywatelskiego cieszy się duŜym 
zainteresowaniem poniewaŜ w tym przedsięwzięciu mogą brać udział zarówno mieszkańcy jak i 
organizacje pozarządowe.  
 



Joanna Rybitwa Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budŜetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 
na podstawie prezentacji multimedialnej. 
 
Prezentacja stanowi załącznik nr  12. do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
 
 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Andrzej Walczyński zapytał, czy zadania wykonywane w dwóch gminach są zadaniami na 
etapie wykorzystania puli powiatu . 
 
Joanna Rybitwa odpowiedziała, Ŝe zadanie wykonywane na terenie co najmniej dwóch gmin są 
obejmowane środkami z puli powiatu.  
 
Paweł Polikowski zapytał, kto będzie mógł zgłaszać zapotrzebowanie na wykonanie danego zadania. 
 
Mirosław Graczyk odpowiedział, Ŝe kaŜdy mieszkaniec oraz organizacje pozarządowe działające na 
ternie powiatu toruńskiego będą mogły zgłaszać propozycje na wykonanie określonego zadania.  
 
Michał Ramlau zapytał, kiedy będą ogłoszone wyniki głosowania  
 
Joanna Rybitwa odpowiedziała, Ŝe Zarząd Powiatu Toruńskiego ustali harmonogram głosowania.  
 
Michał Ramlau zapytał czy organizator, czyli Zarząd Powiatu nie powinien zostać wykluczony z 
grona osób, które mogą zgłosić propozycje na wykonanie pewnych zadań.   
 
Joanna Rybitwa powiedziała, Ŝe w skład Zarządu wchodzą Radni, którzy są równieŜ mieszkańcami 
powiatu.  
 
Michał Ramlau zapytał czy nie będzie to wyglądało tak, Ŝe Zarząd będzie głosował nad wnioskiem, 
który sam złoŜy.   
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe Zarząd nie ma w tej sytuacji kompetencji decyzyjnych. W tym 
przypadku osobami decyzyjnymi przy wyborze danej inicjatywy będą osoby głosujące. Dodał takŜe, 
Ŝe Zarząd nie ma moŜliwości decydowania o tym, który pomysł będzie najlepszy poniewaŜ jest to 
zaleŜne od liczby głosów, które zostaną oddane na poszczególne projekty.  
 
Radny Paweł Polikowski zapytał, o to kto moŜe zgłaszać inicjatywy, które będą wykonywane na 
terenie powiatu.  
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe tylko osoby zamieszkujące teren powiatu.  
 
Radny Paweł Polikowski powiedział, Ŝe jeŜeli ktoś chce zorganizować coś ciekawego na terenie 
powiatu nie musi być mieszkańcem powiatu. Dodał, Ŝe chciałby złoŜyć wniosek o zmianę zapisu w 
regulaminie na temat poszerzenia zakresu osób zgłaszających inicjatywy o osoby zamieszkujące poza 
terenem powiatu. 
 
Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe idea zaproponowana przez Radnego Polikowskiego jest szeroko 
idąca dlatego teŜ prosi o 5 minut przerwy.  
 



Przewodniczący Rady zarządził 10 minutową przerwę w godzinach 15:00 - 15:10. 
 
Starosta Toruński w odniesieniu do wniosku złoŜonego przez Radnego Polikowskiego powiedział, Ŝe 
nie ma takiej moŜliwości, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek poniewaŜ podejmowana uchwała jest 
objęta prawem miejscowym, które obejmuje tylko mieszkańców powiatu toruńskiego. Dodał równieŜ, 
Ŝe w tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest odrzucenie wniosku lub wycofanie go przez 
składającego. 
 
Radny Paweł Polikowski ustosunkowując się do wypowiedzi Starosty powiedział, Ŝe wycofuje 
wcześniej złoŜony wniosek. Dodał, Ŝe jest usatysfakcjonowany wyjaśnieniami.  
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 
XV/87/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budŜetu obywatelskiego 
powiatu toruńskiego została przyjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 13. do protokołu.  
 
Ad. 13. 
Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały Rady w sprawie 
określania zasad i rozmiaru obniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 
  
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda  
przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 
XV/88/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie określania 
zasad i rozmiaru obniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad zwalniania od 
obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych została przyjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 14. do protokołu.  
 
Ad. 14. 
Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały Rady w sprawie 
zamiaru likwidacji Filii w Czernikowie Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda  
przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 



Radny Paweł Polikowski zapytał  o powód, dla którego uchwała zostaje podejmowana teraz a nie w 
terminie wcześniejszym.  
 
Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe stanowisko Wicestarosty objął pod koniec 2014 roku. Dodał, Ŝe 
od tego momentu zaczął porządkować tą sprawę.  
 
Radny Dariusz Meller powiedział, Ŝe w 2014 roku zdawał stanowisko i  dlatego nie mógł podjąć 
działań w tym kierunku. Zwrócił uwagę Ŝe na podejmowanie działań w tej sprawie był jeszcze rok 
2015.  
 
Wicestarosta Toruński powiedział, Ŝe nie moŜna było zacząć szybciej działań poniewaŜ była 
potrzebna stosowna uchwała rady pedagogicznej oraz wniosek dyrektora szkoły. 
  
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził 
głosowanie.   
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 
XV/89/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Filii w Czernikowie Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy została przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 15. do protokołu.  
 
Ad. 15.  
Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały rady w sprawie zmiany 
nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda  
przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 
odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 
XV/90/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazwy 
Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie została 
przyjęta jednogłośnie. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 16. do protokołu.  
 
Ad. 16. 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Starostę Toruńskiego. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edyta Zakrzewska przedstawiła pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Radny Łukasz Kowalski powiedział, Ŝe mimo rozpatrzenia skargi i uznania jej za bezzasadną 
przez komisję, chciałby prosić Starostę o wyrozumiałość i pomoc dla firmy. 
 
Radny Paweł Polikowski zapytał o to czy firma STRABAG zgłaszała kaŜdego z 
podwykonawców do inwestora czyli Powiatu Toruńskiego. 



Starosta Toruński powiedział, Ŝe główny wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania 
podwykonawcy inwestorowi. W omawianej sytuacji podwykonawca zgłoszony przez 
głównego wykonawcę, nie wykonywał swoich zadań w związku z czym został powołany 
trzeci podwykonawca, który dokończył część robót. Dodał, Ŝe problemem jest rozliczenie się 
głównego wykonawcy z trzecim podwykonawcą związane oraz zawyŜanie kosztów robót. 
Starosta powiedział, Ŝe wszystkie rozliczenia ze strony inwestora czyli powiatu zostały 
wykonane w sposób prawidłowy. Nadmienił, Ŝe zostały juŜ przeprowadzone rozmowy z 
właścicielem firmy skarŜącej oraz, Ŝe odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawiciela 
firmy STRABAG oraz Piotrem Guranowskim, gdzie Starosta podejmie się roli negocjatora 
poniewaŜ nie moŜe udzielić innej pomocy. Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe w przypadku nie 
podjęcia ugody pomiędzy firmami sprawa trafi do sądu cywilnego.  
 
Sekretarz Powiatu Czesław Makowski powiedział, Ŝe Radni otrzymali treść uzasadnienia, 
które jest wystarczającym wyjaśnieniem do sytuacji. Dodał, Ŝe ta skarga nie dotyczy 
postępowania administracyjnego w związku z czym została skierowana do Rady Powiatu.  
Sekretarz powiedział, Ŝe na pisma kierowane do Starosty przez podwykonawcę były 
udzielane odpowiedzi w związku z czym nie moŜna mówić o bezczynności organu. 
Nadmienił, Ŝe negocjacje prowadzące do ugody mogą zostać zatwierdzone prawnie tylko 
przed sądem. 
 
Radny Paweł Polikowski przytoczył przepisy regulujące zgłaszanie umów wykonawcy z 
podwykonawcą. Zapytał czy firma STRABAG zgłosiła wszystkich podwykonawców. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe nie posiada takiej wiedzy na chwilę obecną. Dodał, Ŝe 
Rada powinna rozpatrzyć, czy skarga jest zasadna czy teŜ bezzasadna.  
 
Paweł Polikowski zapytał kto wykończył budowę. 
  
Radny Mirosław Nawrotek powiedział, Ŝe nadzorował tę inwestycję oraz, Ŝe głównym 
wykonawcą była firma STRABAG, która posiada umowę zawartą pomiędzy głównym 
wykonawcą a firmą Pana Guranowskiego.  
 
Sekretarz Powiatu powiedział, Ŝe zadawane pytania są jak najbardziej słuszne, ale nie w 
kwestii omawianej skargi. Dodał, Ŝe podwykonawca powinien samodzielnie dopilnować 
kwestii zgłoszenia do inwestora swojego udziału w budowie.  Inwestycja została rozliczona i 
zapłacona. Powiedział, Ŝe inwestor postąpił zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.    
 
Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe nastąpiła zmiana przepisów, która ustala 
współodpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawców. Dodał, Ŝe inwestor nie 
odpowiada za wszystko co się dzieje na danej budowie. Powiedział, Ŝe firma z Bielczy 
pomimo poprzednich doświadczeń z firmą STRABAG podjęła się współpracy. Starosta 
nadmienił, Ŝe nie widzi prawnych moŜliwości pomocy skarŜącemu. Mirosław Graczyk 
powiedział, Ŝe chciałby aby nastąpiło rozliczenie wzajemnie pomiędzy obiema firmami.   
 
Paweł Polikowski zapytał kto ostatecznie wykonał budowę. 
 
Mirosław Nawrotek powiedział, Ŝe była podpisana umowa wewnętrzna między firmą 
STRABAG  a Przedsiębiorstwem budowy Dróg w Bielczynach. Powiedział, Ŝe głównym 
wykonawcą była firma STRABAG i to ona wykończyła tę budowę. Radny dodał, Ŝe firma 



PBD w Bielczynach., nie zakończyła pewnego zakresu zadań i w związku z tym został 
powołany zastępczy podwykonawca.  
  
Radny Michał Ramlau zapytał jak nazywała się firma, która wykonała roboty w zastępstwie 
za PBD w Bielczynach.  
 
Radny Mirosław Nawrotek powiedział, Ŝe musi zweryfikować tą informację.  
 
Michał Ramlau zapytał, czy firmy zastępcze zostały zgłoszone inwestorowi. 
 
Mirosław Nawrotek odpowiedział, Ŝe naleŜy to sprawdzić.  
 
Radny Paweł Polikowski powiedział, Ŝe popiera wniosek złoŜony przez radnego Kowalskiego 
w sprawie udzielenia pomocy Przedsiębiorstwu Budowy Dróg w Bielczynach.  
 
Starosta Toruński powtórzył, Ŝe nie ma moŜliwości jak udzielenia pomocy prawnej. Dodał, Ŝe 
ze swojej strony podejmie starania mające na celu doprowadzenie do spotkania.  
 
Sekretarz Powiatu powiedział, Ŝe nie ma moŜliwości sfinansowania prawnika w tej sprawie 
przez Powiat.   
 
Andrzej Jałocha zadał pytanie dotyczące tego jak Rada moŜe głosować za przyjęciem 
uchwały skoro przebieg całej sprawy nie jest znany Radnym. Dodał, Ŝe trzeba się 
przeciwstawić duŜym firmom aby nie miały moŜliwości oszukiwania mniejszych firm takich 
jak Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach.  
 
Andrzej Siemianowski powiedział, Ŝe co do tej kwestii zgadza się z przedmówcą. Dodał 
takŜe, Ŝe gdyby Piotr Guranowski zgłosił szybciej swoje problemy moŜna by było im w porę 
zaradzić.    
 
Mirosław Nawrotek zwrócił uwagę na fakt, Ŝe wykonywana inwestycja polegała na 
wybudowaniu drogi o długości 36,06 km, która została wykonana w ciągu roku w 
partnerstwie z niektórymi gminami. Dodał, Ŝe nadzorował tę inwestycję wraz z Wiesławem 
Kazanieckim.  
 
Michał Ramlau zapytał, czy Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją na temat 
omawianej skargi.  
 
 Edyta Zakrzewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, Ŝe wszystkie 
dokumenty związane ze skargą złoŜoną przez skarŜącego zostały przedstawione Komisji. 
Stosownych wyjaśnień na posiedzeniu Komisji złoŜyli Sekretarz Powiatu oraz Radca Prawny. 
Dodała, Ŝe na wszystkie pisma skarŜący otrzymał w terminie odpowiedzi.  

 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 
XV/91/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Starostę Toruńskiego została przyjęta większością głosów : 13. głosami „za” przy 5. 
głosach „wstrzymujących się”.  
 



Uchwała stanowi załącznik nr 17. do protokołu.  
 
Ad. 17. 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wszyscy Radni otrzymali Informację z prac Zarządu między 
posiedzeniami.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 18. do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Michał Ramlau zapytał o wybór dyrektora w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach oraz o 
oficjalne poŜegnanie w związku z odejściem Dyrektor Wolskiej na emeryturę. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe poŜegnanie dyrektor Marii Wolskiej odbyło się w DPS w 
Dobrzejewicach w gronie Zarządu oraz pracowników. Dodał, Ŝe na chwilę obecną Zastępca Dyrektora 
DPS otrzymał pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności związanych z 
funkcjonowaniem DPS.  
 
Radny Michał Ramlau zapytał o to, czy odbędzie się konkurs na Dyrektora DPS. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, Ŝe w najbliŜszym czasie Zarząd podejmie w tej sprawie stosowne 
decyzje.  
 
Ad. 18.  
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Paweł Polikowski  zapytał czy Zarząd podjął decyzję w sprawie nagrywania i upublicznienia 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego.  
 
Starosta Toruński powiedział, Ŝe  na posiedzeniu w dniu 3 lutego Zarząd analizował ten temat 
i podjął decyzję, Ŝe nie widzi konieczności nagrywania Sesji i upublicznienia nagrania. 
Dodał, Ŝe ta decyzja została podjęta ze względu na obawy, Ŝe taki system upublicznienia 
stworzy zaburzony rytm pracy Rady. Mirosław Graczyk powiedział, Ŝe odpowiedź ostateczna 
zostanie przygotowana pisemnie.  
 
Ad. 19.  
Sprawy róŜne, wnioski i oświadczenia. 
 
Andrzej Walczyński powiedział, Ŝe  rozpoczęto wydawanie  kontynuacji słownika „Znani i 
nie znani Powiatu Toruńskiego” oraz poprosił o wsparcie ze strony powiatu.   
 
Starosta Toruński powiedział, Ŝe wniosek jest w pełni zasadny oraz, Ŝe zostaną przeznaczone 
środki na ten cel.   
 
Ad. 20.  
Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 
porządku obrad zamknął  XV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 4 lutego 2016 r.  
o godzinie 16:20.  
 
Protokołowała: 
staŜystka Kinga Lewandowska 
 


