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PROTOKÓŁ Nr XI/2019 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 28 listopada 2019 r. 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 12:00 otworzył XI Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego. Przywitał Radnych, Zarząd ze Starostą M. Olszewskim na czele, przedstawicieli 

służb mundurowych, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego, przedstawicieli mediów, Dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego w 

Toruniu M. Wieckiego, jak również pozostałe osoby obecne na sali i oglądające Sesję za 

pomocą transmisji internetowej.  

 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział  

22  Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

Raport ze sprawdzenia obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 
 

Ad 3. Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad został przesłany drogą 
mailową i spytał, czy są do niego uwagi. 

 

Wicestarosta Michał Ramlau poprosił o wniesienie do porządku punktów dotyczących 

podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży oraz podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Gronowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 
W wyniku głosowania jednogłośnie został przyjęty porządek obrad w następującym kształcie: 

 

1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu X Sesji Rady Powiatu.  

5. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

gminie Chełmża.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. 

11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży.  

12. Podjęcie uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie w czteroletnie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

13. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.  

14. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

15. Zamknięcie XI Sesji Rady. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został wysłany drogą 
mailową wraz z pozostałymi materiałami na XI Sesję. Wobec braku uwag protokół X Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

 

Ad 5. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Gilewski przedstawił informację na 

temat przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Wyjaśnił, skąd wynika obowiązek 

zimowego utrzymania dróg oraz jakich dróg powiatowych on dotyczy. Opowiedział o tym, w 

jaki sposób PZD będzie dbać o utrzymanie dróg w trakcie zimy. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski zapytał, czy informacje te mogłyby zostać umieszczone na stronie 

internetowej powiatu, bądź Powiatowego Zarządu Dróg, tak, by mieszkańcy powiatu mogli 

się z nimi zapoznać. 
 

Dyrektor R. Gilewski odpowiedział, że informacje te zostaną umieszczone na stronie 

internetowej PZD. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2019 – 2026 została podjęta 

jednogłośnie. 
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Raport z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk zapytał, czy wszystkie środki wojewody przyznane w ramach budowy 

dróg samorządowych zostaną wykorzystane, jak wygląda postęp prac na inwestycjach 

drogowych oraz  czy w ramach zmian budżetowych zostanie ruszony deficyt. Dodał też, że 

prosi o informację na temat planowanego zakończenia roku budżetowego. 

Skarbnik odpowiedziała, że trwa realizacja wszystkich zadań, na które podpisane zostały 

umowy. Środki wojewody nie zostaną w pełni wykorzystane, wobec czego przejdą na kolejny 

rok budżetowy, przekształcą się w środki wynikające z rozliczenia środków unijnych i będą 
należały do kategorii przychodów. Dodała, że zmiany w budżecie nie spowodują zmian 

deficytu. 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że sytuacja budżetu jest lepsza niż można by się 
tego spodziewać. Dodał, że wszystkie inwestycje drogowe są w toku i zostały rozpoczęte, a 

główne prace budowalne przewidziane są na przyszły rok.  

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 8. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych 
do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 9. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Chełmża. 

 
Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 listopada 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej gminie Chełmża. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej gminie Chełmża została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Radny P. Skiba opuścił posiedzenie zmieniając tym samym kworum z liczby 22 Radnych na 

21. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Ad 10.  Naczelnik WEiSS Andrzej Pabian omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 21 

listopada 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny A. Walczyński zapytał, czy znane są już siedziby punktów porad prawnych. 

Radca Prawny M. Misiak odpowiedziała, że punkty prawne zlokalizowane będą w Chełmży, 

Czernikowie, Wielkiej Nieszawce oraz Lubiczu. Dodała, że nieodpłatną pomocą prawną 
będzie zajmować się firma FUNDACJA TOGATUS PRO BONO, a nieodpłatnym poradnictwem 

obywatelskim  Zaborskie Towarzystwo Naukowe. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad 11. Wicestarosta Michał Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Chełmży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 28 

listopada 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Chełmży w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chełmży w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Chełmży została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 12. Wicestarosta Michał Ramlau omówił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Gronowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

Radny R. Lewandowski powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 28 

listopada 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 

Gronowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
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Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 

Ad 13. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na XI Sesję, po czym otworzył dyskusję. 

Radny T. Zakrzewski upewnił się, czy subwencje, które mogłyby wpłynąć na inwestycje 

drogowe są przepustami mostowymi i czy w związku z tym nie możemy z nich skorzystać. 

Przewodniczący potwierdził tę informację. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 14. Przewodniczący Rady powiedział, że chciałby pochwalić najnowszą pozycje wydaną 
przez Powiat Toruński – czwarty tom Słownika Biograficznego Powiatu Toruńskiego. 

Podziękował Naczelnikowi  i całemu Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych za 

zaangażowanie w przygotowanie uroczystości promocyjnej. 

Ad 15. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XI Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego o godz. 13.30. 

 
 
 
 
Protokołowała: 

Agata Lewandowska 

 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 
 


