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PROTOKÓŁ Nr XLI/2018  

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Walczyński o godz. 12:00 otworzył XLI Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem na 

czele, zaproszonych gości, Komendanta Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

Kazimierza Stafieja, Wójta Gminy Zławieś Wielka Jana Surdykę, Skarbnika Gminy Chełmża 

Martę Rygielską, Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Lucynę Błaszczyk, założyciela 

firmy MATBUD Bogdana Pietrasa, Prezesa firmy MATBUD Jacka Rutkowskiego, 

Kierownika Działu Monitoringu Środowiska Delegatury Toruńskiej WIOŚ Jana 

Jankowskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, 

naczelników wydziałów, media oraz pozostałe osoby obecne na sali.   
 

Następnie Wiceprzewodniczący Andrzej Walczyński poinformował, że w chwili obecnej w 

obradach bierze udział 13 radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania 

uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a. otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Powiatu. 

2. Wręczenie nagród laureatom konkursu Powiatowy Obiekt Roku. 

3. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2017 r. 

4. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 

2018 r. 

5. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026. 

6. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

7. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

10. Zamknięcie XLI Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 13 radnych. 

Następnie Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XL Sesji 

Rady Powiatu. 

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 13 radnych protokół XL Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 2. Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski przedstawił prezentację dotyczącą 

założeń konkursu i laureatów. 
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Poinformował, że w kategorii „Obiekty usługowe i użyteczności publicznej” pierwsze miejsce 

zajęła hala handlowo-usługowa w Starym Toruniu MAT-BUD, której inwestorem jest 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Sp. z o.o. Sp.k. W kategorii „Obiekty poddane 

modernizacji i adaptacji” zwyciężył Budynek Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie – 

odnowiony budynek starej szkoły, którego inwestorem jest Urząd Gminy w Chełmży.  

 

Następnie Starosta M. Graczyk, Wicestarosta A. Siemianowski oraz Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Toruńskiego A. Walczyński wręczyli nagrody laureatom i złożyli im 

gratulacje. 

 

Wójt Gminy Zławieś Wielka złożył gratulacje i podziękowania właścicielom firmy 

MATBUD. Powiedział, że zarządzający firmą nigdy nie są obojętni na potrzeby innych. 

 

Następnie Dyrektor Centrum Inicjatyw Kulturalnych Lucyna Błaszczyk podziękowała za 

wyróżnienie dla Budynku Centrum Tradycji i Kultury w Zelgnie. Powiedziała, że nagroda 

należy się również osobom, które pracują w Centrum, a także mieszkańcom, którzy chcą brać 

udział w różnego rodzaju inicjatywach. 

 

J. Rutkowski również podziękował za wyróżnienie, po czym w imieniu całej firmy MATBUD 

wręczył kwiaty i podziękowania za współpracę Staroście M. Graczykowi, Wicestaroście A. 

Siemianowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Andrzejowi Walczyńskiemu i Michałowi 

Ramlau. 

 

Omawiana przez Wicestarostę prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 3. Kierownik Działu Monitoringu Środowiska Delegatury Toruńskiej WIOŚ Jan 

Jankowski przedstawił informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 

środowiska na obszarze powiatu toruńskiego w 2017 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Walczyński otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał 

głosu. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 4. Starosta Toruński M. Graczyk przedstawił informację o wykonaniu budżetu Powiatu 

Toruńskiego za I półrocze 2018 r. Przypomniał, że budżet był przyjęty uchwałą z 21 grudnia 

2017 r. i zakładał dochody na poziomie 94,9 mln zł, wydatki na poziomie 101 mln zł, przy 

deficycie 6,6 mln zł. Wskazywał źródła pokrycia dochodów – część z wolnych środków z lat 

ubiegłych na poziomie 2,2 mln zł, część z emisji obligacji. Do końca pierwszego półrocza 

2018 r. budżet ulegał pewnym modyfikacjom, dochody wzrosły o prawie 5 mln (na koniec 

czerwca wynoszą one 100 mln zł). Wydatki budżetowe przekroczyły poziom 108 mln zł, 

deficyt wzrósł do poziomu 8,1 mln zł (pokrycie środkami z lat ubiegłych). Dochody zostały 

wykonane na poziomie 47% - mniejszym niż w roku ubiegłym, co jest związane z mniejszym 

poziomem dochodów majątkowych. Wynika to z procesu inwestycyjnego i harmonogramu 

inwestycji. Dochody z najmu, dzierżaw, dochody własne nie są zagrożone. Dochody 

majątkowe wykonane zostały na poziomie niższym – na koniec czerwca poziom wynosił ok. 

17%. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie - 

wykonanie tych dochodów jest na poziomie 48%. Nie przewiduje się zagrożenia wykonania 

dochodów do końca roku. Wydatki zostały wykonane na poziomie 37% (w ubiegłym roku – 

na poziomie 45%). W tym roku mamy do czynienia z największymi wydatkami 

inwestycyjnymi. Wykonanie na poziomie 15%. Proces inwestycyjny jest rozłożony w czasie 
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w ciągu całego roku. Starosta powiedział, że w procesie inwestycyjnym pojawiają się 

problemy związane z rozstrzygnięciami przetargowymi i z ofertami, które dotyczą kwot 

przewyższających oczekiwania Powiatu i przygotowany budżet. Kilka postępowań 

przetargowych zostało powtórzonych i realizacja tych zadań trwa. Starosta powiedział, że 

wzrosty wynagrodzeń dla wykonawców są bardzo duże. Dodał, że w ostatnim postępowaniu 

przetargowym na drogi rowerowym okazało się, że dwa zadania zostaną najprawdopodobniej 

nierozstrzygnięte ze względu na zbyt wysokie ceny proponowane przez wykonawców. 

Starosta wyjaśnił, że ceny przekraczają 2,5, a nawet trzykrotnie wartość środków, które 

zostały zarezerwowane na te inwestycje. W wypadku jednego z zadań przekroczenie jest na 

poziomie 15%-17%. Trwają rozmowy z partnerami co do akceptacji tego poziomu 

przekroczenia i zabezpieczenia finansowego. Starosta dodał, że prawie wszystkie inwestycje 

poza wspomnianymi zadaniami dotyczącymi dróg rowerowych zostały rozstrzygnięte.   

W wypadku kilku inwestycji pojawiły się problemy związane z decyzjami administracyjnymi 

– kilka zadań zostało oprotestowanych (trwają tryby odwoławcze).  

Starosta dodał, że nie ma konieczności uruchomienia żadnych środków takich jak obligacje.  

Realizacja planów budżetowych po stronie dochodów nie jest zagrożona. Może wystąpić 

tylko przesunięcie – będzie ono wynikało z opóźnień inwestycyjnych i dotacji. Nie ma to 

jednak wpływu na płynność finansową Powiatu. Mogą się jednak pojawić problemy na etapie 

wykonawczym zadań zaplanowanych. Być może pewne zadania będą musiały zostać 

przesunięte. 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

Uchwała Nr 498/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze 2018 r. 

znajduje się w rejestrze uchwał ZPT.  

Ad 5. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła zmiany do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2018-2026, z poprawką. 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.  

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 13 Radnych Uchwała Nr 

XLI/256/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad 6. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 

23 sierpnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018, z poprawką. 
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Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.  

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 13 Radnych Uchwała Nr 

XLI/257/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Ad 7. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami na XLI Sesję, po czym otworzył dyskusję, jednak 

nikt nie zabrał głosu. 

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad 8.  Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 

Ad 9. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że 10 września br. o godz. 15:00 w Katedrze 

Św. Janów odbędzie się spotkanie inauguracyjne Diecezjalnego Duszpasterstwa 

Parlamentarzystów i Samorządowców. Powiedział również, że 28 sierpnia br. o godz. 11:00 

przed Urzędem Marszałkowskim odbędzie się spotkanie uświetniające rocznicę podpisania 

umów sierpniowych. Później planowane jest przejście do Muzeum Etnograficznego, gdzie 

odbędzie się uroczystość. Wiceprzewodniczący poinformował również, że 2 września o godz. 

12:00 przy Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki odbędzie się II Festyn 

Rodzinny. Organizatorem jest Centrum Edukacji Młodzieży, Ministerstwo Sportu oraz radny 

Andrzej Walczyński. 

 

 D. Meller zaprosił na sobotę na otwarcie realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 

Powiatu i Miasta Chełmży zadania „Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 

nad Jeziorem Chełmżyńskim” przy plaży Legii od 15:00 do 19:00 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady A. Walczyński przekazał herb Powiatu na ręce 

Starosty. Powiedział, że chciałby, aby herb został powieszony na terenie Starostwa lub którejś 

z jednostek organizacyjnych.  

 

Sekretarz przypomniał, że 16 listopada kończy się kadencja, w związku z tym, zgodnie z 

artykułem 25 c ust.4 ustawy o samorządzie powiatowym należy złożyć oświadczenia 

majątkowe na koniec kadencji do 16 września. Zwrócił uwagę, że ten termin wypada w 

niedzielę, dlatego lepiej złożyć oświadczenie do 14 września. Sekretarz dodał, że niezłożenie 

będzie powodowało wstrzymanie diety. 

 

Ad 10. Wiceprzewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XLI Sesję 

RPT o godz. 13:40. 

 

Przewodniczył: 

Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

Protokołowała: 

Andrzej Walczyński 

Natalia Żochowska 


