
1 

 

PROTOKÓŁ Nr XIV/2020 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 26 marca 2020 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 otworzył 

XIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego. Przywitał Radnych, Zarząd ze Starostą M. 

Olszewskim na czele, Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danutę Jabłońską – Drążele, Sekretarza 

Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w 

Toruniu oraz osoby oglądające Sesje za pomocą transmisji internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 13 

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 XIV 

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

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XIII Sesji Rady Powiatu. 

5. Bieżące funkcjonowanie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży. 

6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

7. Przedłożenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Toruńskiego za 2019 r. 

8. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji ze swojej 

działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2019 r. 

9. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego w 2019 roku. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2020. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łubianka zadania polegającego na 

pełnieniu funkcji inwestora realizującego zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2019C poprzez budowę drogi rowerowej”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności wobec Starostwa Powiatowego w 

Toruniu. 

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

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie oraz 

włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie do Zespołu Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 
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16. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

17. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

18. Zamknięcie XIV Sesji Rady. 

Do posiedzenia dołączył Radny Rafał Lewandowski zmieniając tym samym liczbę obecnych 

Radnych z 13 na 14. 

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został przesłany drogą 
mailową wraz z materiałami na XIV Sesję. Wobec braku uwag protokół XIII Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5.  Przewodniczący Rady poinformował, że materiały dotyczące bieżącej sytuacji  

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży zostały przesłane drogą elektroniczną. Poprosił, 

aby wszelkie pytania dotyczące tych materiałów kierować w formie pisemnej. 

Materiały stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 6. Przewodniczący Rady poinformował, że informacja Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej została przesłana drogą elektroniczną. Poprosił, aby wszelkie pytania 

dotyczące tej informacji kierować w formie pisemnej. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

Ad 7. Przewodniczący Rady poinformował, że roczne sprawozdanie z działalności Zarządu 

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Toruńskiego za 

2019 r. zostało przesłane drogą elektroniczną. Poprosił, aby wszelkie pytania dotyczące 

sprawozdania kierować w formie pisemnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

Ad 8. Przewodniczący Rady poinformował, że roczne sprawozdanie Komendanta Miejskiego 

Policji ze swojej działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego 

w 2019 r. zostało przesłane drogą elektroniczną. Poprosił, aby wszelkie pytania dotyczące 

sprawozdania kierować w formie pisemnej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

Ad 9. Przewodniczący Rady powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Toruńskiego w 2019 roku zostało złożone na jego ręce oraz przesłane do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Dodał, że indywidualny wskaźnik zadłużenia jest na 

bezpiecznym poziomie i w związku z tym spodziewać się można opinii pozytywnej. Po 

uzyskaniu opinii RIO sprawozdanie to wraz z opiniami zostanie przesłanie wszystkim 

Radnym drogą elektroniczną. 

Ad 10.  Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem został 

przesłany Radnym drogą elektroniczną. Dodał, że nie został on zaopiniowany przez Komisję 
z powodu odwołania posiedzenia w związku z panującą epidemią.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/94/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 została podjęta 

jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad 11. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów wraz z 

uzasadnieniem został przesłany Radnym drogą elektroniczną. 

A. Jałocha powiedział, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska w dniu 18 lutego 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z 

tych obiektów. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/95/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych 
obiektów została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad 12. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Łubianka zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora realizującego zadanie: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej” wraz z 

uzasadnieniem został przesłany Radnym drogą elektroniczną. Dodał, że nie został on 

zaopiniowany przez Komisję z powodu odwołania posiedzenia w związku z panującą 
epidemią. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/96/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Łubianka zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora 
realizującego zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi 
rowerowej” została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Do posiedzenia dołączył Radny Tomasz Wierzbicki zmieniając tym samym liczbę obecnych 

Radnych z 14 na 15. 

Ad 13. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie umorzenia 

należności wobec Starostwa Powiatowego w Toruniu wraz z uzasadnieniem został przesłany 

Radnym drogą elektroniczną. Dodał, że nie został on zaopiniowany przez Komisję z powodu 

odwołania posiedzenia w związku z panującą epidemią. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/97/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
umorzenia należności wobec Starostwa Powiatowego w Toruniu została podjęta 

jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14do protokołu. 

Ad 14. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z 

uzasadnieniem został przesłany Radnym drogą elektroniczną. Dodał, że nie został on 

zaopiniowany przez Komisję z powodu odwołania posiedzenia w związku z panującą 
epidemią. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/98/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-
Pomorskiego została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad 15. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej 

Szkoły II stopnia w Gronowie oraz włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie do 

Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie wraz z uzasadnieniem został 

przesłany Radnym drogą elektroniczną. Dodał, że nie został on zaopiniowany przez Komisję 
z powodu odwołania posiedzenia w związku z panującą epidemią. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XIV/99/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Gronowie oraz włączenia Branżowej Szkoły II 
stopnia w Gronowie do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad 16. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na XIV Sesję, po czym otworzył dyskusję i 
poprosił by mniej pilne pytania zadać w formie pisemnej. 

Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 17.  Radny W. Kazaniecki zapytał, jakiego rodzaju środki finansowe zostaną 
wykorzystane w dotacji celowej dla województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że są to środki, które zawarte zostały w umowie.  

Ad 18. Przewodniczący Rady nawiązując do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii 

w Polsce podziękował wszystkim obecnym Radnym za przybycie i powiedział, że w pełni 

rozumie nieobecność pozostałych Radnych na XIV Sesji RPT. Przewodniczący w imieniu 

wszystkich Radnych podziękował wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w 

Toruniu, jednostek Powiatu Toruńskiego, przede wszystkim pracownikom Domów Pomocy 

Społecznej oraz Szpitala Powiatowego w Chełmży za trud włożony w pracę wykonywaną w 

panujących warunkach. Na zakończenie Przewodniczący życzył wszystkim Mieszkańcom 

Powiatu zdrowia, sił i wytrwałości oraz Bożej opieki. Wobec wyczerpanego porządku obrad 

Przewodniczący zamknął XIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego o godz. 12.15. 

 

Protokołowała: 

Agata Lewandowska   

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 


