
PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 27 września 2018 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XLII Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd ze Starostą Mirosławem Graczykiem  

na czele, zaproszonych gości, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Toruńskiego, naczelników wydziałów, media oraz pozostałe osoby obecne na sali.   

 

Następnie Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział  

15 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 XLII Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Powiatu. 

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

3. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych  

do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Miastu Nieszawa. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Łysomice. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie. 

9. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

12. Zamknięcie XLII Sesji Rady. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 15 radnych. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XLI Sesji Rady 

Powiatu. 

 

Radny Michał Ramlau wniósł uwagę na pierwsze zdanie protokołu nr XLI, 

które brzmi „Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XLI Sesję 

Rady Powiatu Toruńskiego”. Przypomniał, że  sesji przewodniczył Andrzej Walczyński.  

 

Przewodniczący powiedział, że zostanie to poprawione.   



W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 15 radnych protokół XLI Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do posiedzenia dołączyli: radna H. Żeglarska i radny C. Strąkowski zwiększając kworum  

do 17 radnych. 

 

Sekretarz Czesław Makowski poinformował o nowym systemie elektronicznym. Dodał,  

że będzie on w pełni funkcjonował od nowej kadencji, natomiast na aktualnej sesji włączony 

jest tylko w systemie konferencyjnym.    

Ad 2. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026. 

Do posiedzenia dołączyła radna A. Jankierska-Wojda zwiększając kworum do 18 radnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział,  

że Komisja na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

Radny J. Skorulski opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 17 osób. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała  

Nr XLII/258/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca 

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

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 3. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja  

na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała  

Nr XLII/259/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca 

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

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 4. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 



Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja  

na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2018  

w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych Uchwała  

Nr XLII/260/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Ad 5.  Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja  

na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała  

Nr XLII/261/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa została 

podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

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

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja  

na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała  

Nr XLII/262/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 7. Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Dariusz Meller omówił projekt  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego. 

Przewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Dariusz Meller przedstawił stanowisko 

Komisji oraz projekt uchwały. 



Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski powiedział, że Zarząd na posiedzeniu  

w dniu 18.09.2018 r. zaopiniował pozytywnie projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Michał Ramlau zapytał, czy konieczne jest połączenie Komisji Infrastruktury 

Komunalnej z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zauważył, że wzrasta 

liczba radnych w następnej kadencji do 2 osób. Dodał, że jest świadomy kwestii finansowych 

związanych z większą liczbą komisji tzn. dodatku dla przewodniczącego i jego następcy. 

Uważa jednak, że powinny zostać obie komisje w obecnym kształcie. Zapytał także,  

czy przemawiają za tym połączeniem również inne argumenty. 

Sekretarz Czesław Makowski odniósł się do propozycji Komisji Statutowo-Regulaminowej 

dotyczącej składu komisji. Wyjaśnił, że ustawa wprowadziła obowiązek utworzenia stałej 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Aby nie zwiększać ilości komisji proponuje się 

połączenie dwóch komisji z V kadencji tj.: Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska z Komisją Infrastruktury Komunalnej, ponieważ ich tematyka jest podobna.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 Radnych Uchwała  

Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 8.  Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Cezary Strąkowski  omówił   

projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie. 

Radni L. Syroka i D. Meller opuścili posiedzenie zmniejszając kworum do 15 osób. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił stanowisko komisji  

w sprawie i projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski powiedział, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 

26.09.2018 r. zaopiniował pozytywnie projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 15 Radnych Uchwała  

Nr XLII/264/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie została podjęta 

jednogłośnie. 

Radny L. Syroka wrócił na posiedzenie zwiększając kworum do 16. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Ad 9. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

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

nikt nie zabrał głosu. 

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 



Radny Dariusz Meller wrócił na posiedzenie Rady. 

 

Ad 10. Nikt nie zabrał głosu w tym porządku obrad. 
 

Ad 11. Nikt nie zabrał głosu w tym porządku obrad.  

 

Ad 12. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XLII Sesję RPT 

o godz. 12:45. 

 

 

Protokołowała:  

stażystka Alina Paga 

 

 

                                                                         Przewodniczył: 

 

                                                                      Przewodniczący Rady 

                                                                      Powiatu Toruńskiego 

                                                                      Tomasz Zakrzewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


