
PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył XIX Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego. 

Powitał Radnych oraz zaproszonych gości. 

 

Następnie Przewodniczący stwierdził, że 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 odczytał porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne:  

a. otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołów z XVII oraz XVIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2016. 

3. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia projektu pn. „Powiatowa Akademia 

Profesjonalistów” do realizacji. 

4. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad opłat za 

korzystanie z przystanków. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za 215 r.  

a) Wystąpienie Starosty Toruńskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu 

Toruńskiego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

b) Wystąpienie Skarbnika Powiatu Toruńskiego w sprawie sprawozdania 

finansowego, 

c) Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu, 

d) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawienie wniosku 

o udzielenie absolutorium, 

e) Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi, 

f) Dyskusja, 

g) Podjęcie uchwały. 

6. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

9. Zamknięcie XIX Sesji Rady. 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
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d) 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XVII oraz protokołu z 

XVIII Sesji Rady Powiatu. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XVII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 

jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XVIII Sesji Rady Powiatu został 

przyjęty jednogłośnie w brzmieniu opracowanym.  

 

Do posiedzenia dołączyło trzech radnych, zwiększając tym samym kworum.  

 

Ad 2. 

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska - Drążela zreferowała zmiany do budżetu na 

2015 rok wraz z autopoprawkami. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu 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 21 radnych Uchwała Nr 

XIX/110/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Ad 3. 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu pn. „Powiatowa Akademia Profesjonalistów” do realizacji.   

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję Radni nie zabrali w niej głosu, więc Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 21 radnych Uchwała Nr 

XIX/111/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

projektu pn. „Powiatowa Akademia Profesjonalistów” do realizacji została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad 4.  

Wiesław Kazaniecki, Członek Zarządu Powiatu Toruńskiego przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Toruńskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników, warunków i zasad opłat za korzystanie z przystanków. 
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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 21 radnych Uchwała Nr 

XIX/112/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Toruński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad opłat za 

korzystanie z przystanków została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad 5.  

a) Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Starostę Toruńskiego Mirosława Graczyka.  

 

Starosta przedstawił prezentację multimedialną z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

b) Następnie Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Skarbnika Powiatu Toruńskiego.  

 

Danuta Jabłońska – Drążela Skarbnik Powiatu omówiła sprawozdanie finansowe. Podkreśliła, 

iż sprawozdanie zostało złożone na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego,  

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz zostało omówione na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 1 czerwca 2016 roku.    

 

c) Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wykonania budżetu. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

d) Edyta Zakrzewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną opinię 

Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, którą 

wypracowała na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2016 r.  Opinia wraz z wnioskiem stanowi 

załącznik nr 7 d protokołu.  

 

e) Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Opinia stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu.  

 

f) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Dariusz Meller powiedział, iż dyskusja w sprawie wykonanego budżetu obyła na posiedzeniu 

wspólnym Komisji Stałych Rady, na którym nie był on obecny. Następnie dodał, iż opozycja 

częściowo miała wpływ na jego budowę, ale nie mieli wpływu na jego realizację. Mógł on 

zostać wykonany lepiej lub inaczej. Podkreślił, iż „nie jest to jego Zarząd, nie jego 

absolutorium”. Opozycja często głosowała za zmianami do budżetu, ponieważ zawsze będzie 

za zmianami, które mają przyczynić się do lepszego życia i funkcjonowania mieszkańców 

powiatu toruńskiego. Wobec powyższego, po uzgodnieniach, opozycja nie będzie głosowała 

przeciw udzieleniu absolutorium, ale wstrzyma się od głosowania.  

 



4 

 

g) Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 21 radnych Uchwała Nr 

XIX/113/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2015 została przyjęta 

większością głosów (13 głosów „za” przy 8 głosach „wstrzymujących się”). 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Starosta podziękował za udzielone absolutorium, za całoroczną współpracę również z 

opozycją. Podkreślił, że szczególne podziękowanie należą się Skarbnik Powiatu oraz całemu 

Wydziałowi Finansowemu Starostwa, Sekretarzowi, Dyrektorom Jednostek, Naczelnikom 

oraz wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego.  

 

Ad 6.  

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali informację z prac Zarządu 

i otworzył dyskusję. 

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Radny Polikowski zapytał o informacje dot. redukcji zatrudnienia w Zespole Szkół w 

Chełmży  oraz o to, ilu nauczyciele będzie zwolnionych. 

 

Wicestarosta Siemianowski powiedział, iż dyrektor każdej szkoły przygotowuje na koniec 

maja arkusz organizacyjny, w którym przedstawia ilość zatrudnionych nauczycieli oraz ilość 

godzin przedmiotowych przedmiotów. Na chwilę obecną zmniejszyła się ilość uczniów co za 

tym idzie zmniejsza się liczba klas, wiec i ilość godzin nauczycielskich się też jest mniejsza. 

Dodał, iż dyrektorzy szkół w tym zakresie podejmują autonomiczne decyzje.  

 

Radny Polikowski zapytał, czy Dyrektor Komakowska mogłaby odpowiedzieć na powyższe 

pytanie.  

 

Przewodniczący Rady wyraził zgodę.  

 

Dyrektor Komakowska powiedziała, iż taka sytuacja wynika z powodu zmniejszenia liczby 

uczniów. Podkreśliła, iż tylko jeden nauczyciel nie ma pełnego wymiaru, tylko 9h, jest to 

nauczyciel wychowania fizycznego. Pozostali nauczyciele mają też mniej niż wymagane 18 h. 

Dodała, iż w chwili obecnej analizowana jest liczba zgłoszeń do Zespołu Szkół w Chełmży, 

podkreśliła, iż ilość złożonych wniosków nie wygląda źle, aczkolwiek z ostatecznymi 

wynikami należy jeszcze chwilę poczekać. 

 

Radny Polikowski podziękował za wypowiedź Dyrektor. Następnie zapytał o sprawozdanie 

Szpitala oraz o to czy jest możliwość uzyskania takiego sprawozdania chociażby do wglądu.  

 

Skarbnik Powiatu powiedziała, iż Sprawozdanie jest nieodłącznym elementem KRS, jest 

również umieszczone na stronie.  

 

Starosta Toruński powiedział, że w takim wypadku sprawozdanie zostanie przesłane mailem.   

 

Radny Polikowski zapytał, czy plan inwestycyjny również może być udostępniony.  



5 

 

 

Starosta powiedział, iż wszystkie materiały, które są w formie pisemnej zostaną udostępnione. 

Dodał, iż w planach jest dalsza rozbudowa obiektu ZOL w Browinie.  

 

Ad 7.  

Leszek Syroka wystąpił z wnioskiem w sprawie wykonania niezbędnego remontu drogi 

Jedwabno – Lubicz Dolny ul. Grębocka, ponieważ grozi to uszkodzeniu pojazdów i 

konsekwencjami finansowymi dla właściciela drogi. Droga wymaga remontu na całej 

długości jej przebiegu.  

 

Ad 8.  

Przewodniczący poinformował, iż wpłynęło zawiadomienie dla Radnych Powiatu na Ślub 

Radnego Łukasza Kowalskiego. Ponad to zaprosił na 40 jubileuszowy turniej rycerski w 

Golubiu Dobrzyniu który odbędzie się 8-10 lipca.  

 

Ad 9.  

Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 

porządku obrad zamknął  XIX Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 23 czerwca 2016 r.  

o godzinie 15:30. 

 

Protokołowała 

 


