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PROTOKÓŁ Nr XII/2019 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 19 grudnia 2019 r. 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 9:00 otworzył XII 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, 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. Wobec braku uwag przesłany porządek obrad XII 

sesji Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie:  

 

1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XI Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

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

realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 
7. Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 

a) omówienie projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na 2020 rok, 

b) opinia RIO, 

c) opinie Komisji, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu 

Toruńskiego na lata 2020 – 2026. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu toruńskiego, na cele nie związane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania publiczną 

drogą powiatową. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi  i 

przekazania skargi zgodnie z właściwością. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

14. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
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16. Zamknięcie XII Sesji Rady. 

 

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został wysłany drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami na XII Sesję. Wobec braku uwag protokół XI Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

 

Ad 5. 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 19 grudnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 6. 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 19 grudnia 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.  

Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Jankierska-Wojda zmieniając liczbę obecnych 

radnych z 22 na 23. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 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 5 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad 7. a) Starosta Toruński omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2020. Skarbnik Powiatu także omówiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 

b) Skarbnik Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

c) Sekretarz poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w dniu 10 grudnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.  

 

Opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów T. Wierzbicki powiedział, że Komisja na 

posiedzeniu 2 grudnia 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 

Powiatu Toruńskiego w dniu 2.12.2019 r. projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez 

wszystkie komisje.  

 

d) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

 

Radny M. Graczyk wyraził swoją opinie na temat budżetu na rok 2020. Powiedział, że jest to 

budżet rekordowy pod względem wielkości oraz jest on też swego rodzaju kontynuacją 

budżetów uchwalonych w latach poprzednich. Dodał, że kluby radnych Koalicja dla Powiatu 

oraz Przymierze Samorządowe przyjmują zaproponowany projekt budżetu. 

Radny A. Siemianowski zapytał, jakie są miesięczne koszty utrzymania mieszkańców DPS-

ów.  

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że koszty te są takie, jak w całej Polsce i utrzymują się na 

poziomie od 3,7 tys. zł. do 4,2 tys. zł. 

Radny T. Zakrzewski zapytał, jakie są koszty utrzymania szkół oraz ile na ten cel będzie 

trzeba dołożyć w 2020 roku i czy wydatek ten będzie większy niż w 2019 roku. 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że planistycznie Powiat dołoży na ten cel około 6 mln zł. 

Starosta Toruński dodał, że jest to kwota o 1,5 mln mniejsza niż w roku 2019. 

Radny A. Siemianowski zapytał czy przewiduje się budowę ciągu pieszo-rowerowego, przy 

drodze rozbudowywanej na odcinku Turzno-Rogowo oraz czy będzie przetarg na budowę 

ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Lubicz Dolny – Rogówko. 

Starosta Toruński odpowiedział, że nie przewiduje się budowy ciągu pieszo rowerowego przy 

drodze rozbudowywanej na trasie Turzno – Rogówko, a przetarg na budowę ścieżki pieszo-

rowerowej Lubicz Dolny – Rogówko zostanie ogłoszony w II połowie 2020 roku. 

e) Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 
2020 została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad 8. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020–2026. 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020–2026. 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski powiedział, że pozostałe Komisje Stałe Rady Powiatu 

Toruńskiego również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Toruńskiego na lata 2020–2026 została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę. 

Radna A. Jankierska-Wojda opuszcza posiedzenie zmieniając liczbę obecnych radnych z 23 

na 22. 

Ad 9. Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 
2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad 10. Członek Zarządu Janusz Kononiuk omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego, na 

cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego, na cele nie związane z 

potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski zapytał jakie dochody PZD uzyskało z tytułu reklam wyborczych 

umieszczonych na pasach ruchu dróg powiatowych. 

Z powodu nieobecności dyrektora PZD, odpowiedź na to pytanie zostanie przesłana drogą 

elektroniczną. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego, na cele nie związane z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad 11. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie 

powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. 

 

T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 19 grudnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania 

zarządzania publiczną drogą powiatową. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski powiedział, że chciałby pogratulować wójtowi gm. Chełmża tego 

zadania. 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 12. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie uznania się 

za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi  i przekazania skargi zgodnie z właściwością. 

 

A. Janiaczyk-Dąbrowska powiedziała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19 

grudnia 2019 r. postanowiła przekazać skargę zgodnie z właściwością. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 
skargi  i przekazania skargi zgodnie z właściwością została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad 13. Radny Piotr Skiba omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

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

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 
2020 rok została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Ad 14. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

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

Radny T. Zakrzewski zapytał, kto został nowym dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy oraz 

dlaczego poprzedni dyrektor nie pełni już tego stanowiska. 

Starosta Toruński odpowiedział, że nowy dyrektor PUP-u zostanie przedstawiony w kolejnym 

punkcie porządku obrad sesji. 

Radny T. Zakrzewski dopytał, czym teraz zajmować się będzie poprzedni dyrektor. 

Starosta Toruński odpowiedział, że nie zna jego planów zawodowych. 
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Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad 15. Radny A. Siemianowski powiedział, że doszły go plotki na temat zmian kadrowych, 

które mają mieć miejsce w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. 

Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd nie zajmuje się plotkami. 

Radny M. Graczyk poinformował, że złożona zostanie interpelacja dotycząca planów 

inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz sposobów modernizacji dróg. 

Przewodniczący odpowiedział, że odpowiedź na pytania zadane w interpelacji zostanie 

udzielona w najbliższym czasie. 

Radny A. Siemianowski ponownie zapytał, kto kieruje ZSP w Chełmży. 

Wicestarosta, odpowiedział, że nie miały miejsca żadne zmiany kadrowe.  

Radny M. Nawrotek poinformował, że złożona zostanie interpelacja dotycząca drogi 

rowerowej na trasie Dobrzejewice-Łążyn-Zębowo. 

Przewodniczący powiedział, że odpowiedź na to pytanie również zostanie udzielona w 

najbliższym czasie. 

Starosta Toruński Marek Olszewski przedstawił nowego dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy dla Powiatu Toruńskiego – Tomasza Duszyńskiego. Dyrektor przywitał się i krótko 

opowiedział o swoim doświadczeniu zawodowym. 

Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu 

Toruńskiego za rok 2018, zostało wysłane drogą mailową w celu zapoznania się. 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym Kodeks Etyki Radnego, który stworzony został w 

celu zebrania w jednym dokumencie zasad, którymi radni powinni kierować się w swojej 

pracy na rzecz samorządu. Dodał, że posiadanie takiego Kodeksu dobrze wpływa na 

wizerunek jednostki samorządowej i prosi radnych o podpisanie go, natomiast czynność ta 

jest w pełni dobrowolna i nieobowiązkowa. 

Radny M. Graczyk powiedział, że według niego celowość takiego dokumentu jest wątpliwa, 

ponieważ zachowania radnych do tej pory nie budziły  zastrzeżeń. Dodał, że niezręcznym jest 

fakt, iż nie wszyscy radni brali udział w przygotowywaniu tego dokumentu. 

Radna E. Zakrzewska spytała o to, kto jest autorem Kodeksu i kto przygotowywał ten 

dokument. 

Przewodniczący odpowiedział, że przygotowywali go pracownicy Starostwa pod nadzorem 

jego i Członków Zarządu. 

Radny M. Graczyk powiedział, że docenia pracę pracowników, jednak cały czas uważa, że 

ten dokument radni powinni wypracować wspólnie. 
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Przewodniczący przyznał radnemu M. Graczykowi racje i dodał, że w przyszłości tworzenie 

tego typu dokumentów będzie konsultowane z wszystkimi radnymi. 

Ad 16. Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym świąteczno-noworoczne życzenia i 

wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godz. 

11.05. 

 
 
 
Protokołowała: 

Agata Lewandowska 

 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 
 

 


