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PROTOKÓŁ Nr XV/2020 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 otworzył XV 

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

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

Toruńskiego Czesława Makowskiego, zaproszonych gości oraz osoby 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. 

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 XV Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie: 

1. Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego za rok 2019.   

6. Sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów za 2019 rok. 

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2019 

rok. 

8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020 – 2026. 

11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

13. Zamknięcie XV Sesji Rady 

 

Radny A. Siemianowski zwrócił się z pytaniem o podstawy prawne nie zwoływania komisji 

stałych rady w celu zaopiniowania projektów uchwał.  

Przewodniczący Rady powiedział, że ze względu na panującą pandemię ograniczane są 

posiedzenia komisji. Dodał, iż zostaną przedstawione podstawy prawne.  

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

mailową wraz z materiałami na XV Sesję. Wobec braku uwag protokół XIV Sesji Rady Powiatu 

Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5.  Artur Stankiewicz, pracownik Starostwa Powiatowego w Toruniu przedstawił 

sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego za rok 2019. 
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Materiały stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

Ad 6. Marzenna Napiórkowska, Powiatowy Rzecznik Konsumentów Starostwa Powiatowego 

w Toruniu, przedstawiła sprawozdanie z działalności Rzecznika Konsumentów za 2019 rok. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

Ad 7. Jacek Skorulski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

za 2019 rok. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

A.Siemianowski poprosił o przedstawienie rekomendacji oraz wniosków. 

Dyrektor Skorulski powiedział, iż kolejny materiał, który zostanie przedstawiony przez niego 

posiada wnioski i rekomendacje. 

A.Siemianowski powiedział, iż każdy materiał powinien posiadać jakieś podsumowanie, 

dlatego liczy, iż Dyrektor przedstawi sentencje swojej wypowiedzi.  

Dyrektor Skorulski podsumowując swoją wypowiedz powiedział, iż zakres wsparcia dla 

mieszkańców powiatu toruńskiego cały czas się zwiększa, zarówno dla osób 

niepełnosprawnych, ze środków PFRON. Pewnym niedosyceniem jest sprawa rodzicielstwa 

zastępczego, ze względu na ograniczona liczbę zastępczych rodzin zawodowych. Brakuje 

kandydatów, którzy zgłaszali by swoja gotowość do pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej 

funkcji. Powiedział, iż PCPR stara się realizować programy przekazywane przez PFRON.  

M.Graczyk poprosił Przewodniczącego Rady o wcześniejszym informowaniu, że  włącza on 

mikrofony.   

Przewodniczący Rady powiedział, że informuje o tym fakcie aczkolwiek ze względów 

technicznych ta informacja może dochodzić z pewnym opóźnieniem. Poinformował, iż po 

każdym omówionym merytorycznym punkcie włącza mikrofony w celu umożliwienia zabrania 

głosu w dyskusji.  

Ad 8. Jacek Skorulski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 

przedstawił ocenę zasobów pomocy społecznej za 2019 rok 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Powiatu, Czesława Makowskiego o odpowiedź na 

pytanie radnego A.Siemianowskiego zadane w punkcie 3 porządku obrad. 

Czesław Makowski w nawiązaniu do pytania A.Siemianowskiego powiedział, że nie ma 

podstaw prawnych do tego by komisje musiałyby się odbyć. Taki zapis był w poprzednim 
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Statucie, na początku kadencji Statut został zmieniony. Ze względu na panująca pandemie, 

Starosta wraz z Przewodniczącymi Komisji uznali, iż nie jest konieczne odbywanie komisji na 

chwilę obecna. Radni przed każdym podjęciem uchwały mają możliwość wyrażenia swojej 

opinii o projekcie oraz podjęcia dyskusji w temacie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba zostanie 

utworzony osobny kanał do przeprowadzenia komisji za pomocą wideokonferencji. 

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że podczas pierwszego próbnego łączenia 

zarekomendował, by od maja wznowić prace komisji. Zapytał czy radny A.Siemianowski jest 

usatysfakcjonowały tą wypowiedzią.  

A.Siemianowski powiedział, iż nie jest usatysfakcjonowany taka wypowiedzią, ale przyjmuje 

ją do wiadomości.  

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

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

W nawiązaniu do wypowiedzi p. Skarbnik, radny A.Siemianowski powiedział, że rozumie iż 

cały deficyt wynika z tego, że zmieniły się przepisy prawa finansowego. Następnie zapytał o 

szkolenia, podkreślił, iż nastąpił tam duży wzrost, czym jest on spowodowany. 

Skarbnik Powiatu powiedziała, że szkolenia dotyczą projektów i programów unijnych, wzrost 

nastąpił poprzez niezrealizowane szkolenia w 2019 r., które musiały być wprowadzone w 2019 

r. aczkolwiek harmonogram realizacji przypada na 2020 r. Podkreśliła, że nie wie jednak jak 

będzie wyglądała realizacji tych programów, na chwile obecna szkolenia odbywają się za 

pomocą on-line. Dodała, że być  może zaistnieje potrzeba przesunięcia realizacji tych  

wydatków na późniejszy termin. 

M.Graczyk zapytał o sposób finansowania deficytu poza dochodami z budżetu powiatu oraz 

jak wyglądają wolne środki. Dodatkowo zadał pytania na które poprosił o udzielenie 

odpowiedzi w formie pisemnej. Powiedział, że w informacji budżetowej nie ma wzmianki o 

tym co się dzieje z dochodami podatkowymi i z tzn. zagrożeniami finansowymi. Poprosił o 

analizę prognozy zamknięcia roku 2020, jakie działania będą podejmowane w tym kontekście. 

Jaki jest poziom wykonania rezerw celowych i czy będą one w jakiś sposób mrożone. Poprosił 

również o analizę budżetu w kontekście zmniejszenia dochodów oraz zagrożenia wydatkowe. 

Następnie zadał pytanie na które chciałby otrzymać informacje na dzisiejszej sesji, czy 

inwestycje zaplanowane w tegorocznym budżecie mają podpisane umowy, czy istnieją 

zagrożenia ich wykonania, zwiększenia kosztów w związku z ewentualnymi zmianami w 

harmonogramach realizacji. Zapytał również o zaangażowanie powiatu oraz działaniami 

podejmowanymi w kontekście sytuacji epidemicznej w kraju. Podkreślił również, że w 

informacji z prac zarządu widać, iż zostało dwukrotnie przekazane po 50 tys. na rzecz Szpitala 

w Chełmży, poprosił o informacje nt. źródła ich finansowania. Na koniec dodał, iż chciałby 

zwołać posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na temat sytuacji w DPS-ach, ZOL 

oraz Szpitalu. Poprosił o przygotowanie informacji na temat podejmowanych działań w tych 

jednostkach, zabezpieczeń ich pracowników oraz poniesionych kosztów.  

Starosta Toruński powiedział, że program inwestycyjny Powiatu Toruńskiego nie jest 

zagrożony i nie są planowane żadne zmiany w jego realizacji. Następnie powiedział, że dość 

trudno będzie spełnić oczekiwania co do symulacji finansowych, ponieważ nic na razie nie jest 
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wiadome. Ubytki w dochodach w budżecie z tytułu PIT jest na chwile obecna nie do 

oszacowania, być może jesienią pojawią się pierwsze symulacje. Następnie powiedział, iż o 

działaniach Zarządu w związku z funkcjonowaniem Szpitala szeroko informował w środkach 

masowego przekazu, organizowane były również telekonferencje. Po uzgodnieniem z 

Zarządem Szpitala, Zarząd Powiatu postanowił wesprzeć jednostkę 100 tys. zł w dwóch 

transzach, środki te pochodzą z rezerwy. Zarząd jest w stałym kontakcie ze Szpitalem w 

Chełmży. DSP zostały zamknięte dla odwiedzających, placówki są pod szczególną opieką. 

Środki bezpieczeństwa są cały czas stosowane.  

Skarbnik Powiatu przedstawiła przychody powiatu oraz sposób zabezpieczenia środków na 

spłatę przyszłorocznych rat kredytu. Powiedziała, że wolne środki na chwile obecną stanowią 

5 568 000 zł., które stanowią te zabezpieczenie. Na chwile obecna zagrożony jest wpływ  z 

tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Jeżeli zagrożenie będzie na 

poziomie 10 procent, Powiat poradzi sobie. Poza tym Powiat posiada subwencje, które nie są 

zagrożone. Zagrożenia z tytułu opłat komunikacyjnych oraz geodezyjnych najbardziej 

wiarygodne będą w m-c czerwcu, informacja na ten temat zostanie ona przygotowana oraz 

przekazana. Zarząd podejmuje dyskusje w tym temacie, zaleca jednostkom nie angażowanie 

środków tam gdzie nie jest to w tym momencie potrzebne (np. wynagrodzenia, które nie 

wynikają z angaży). Ponadto rezerwy nie zostały w tej chwili uruchomione, z pewnością nastąpi 

to do 10 maja z powodu pilnej potrzeby na działania zarządzania kryzysowego. Regionalna 

Izba Obrachunkowa zezwoliła na odblokowanie tej rezerwy. Rezerwa ogólna nie został 

rozdysponowana. Następnie przestawiła realizację zaplanowanych inwestycje oraz wsparcie 

powiatu z różnych innych źródeł.  

M.Graczyk podziękował za informacje uzyskane od Starosty oraz Skarbnik. Podziękował za 

przygotowanie odpowiedzi w formie pisemnej, ponieważ przedstawione informacje są 

wyczerpujące. Jakiekolwiek analizy i symulacje z pewnością pojawią się w okresie jesiennym, 

wyraził nadzieję, że zostaną one wtedy przedstawione. Przedstawiona informacja jest dla 

radnego wystarczająca. Poprosił by przygotowując materiały na posiedzenie  Komisji umieścić 

również formy wsparcia np. od Wojewody czy RPO na działania związane z sytuacja 

epidemiczną.  

Wobec braku  dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 została podjęta 

jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 10. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 

2020 – 2026. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radna Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowska zgłosiła problem z połączeniem dodała, że nie 

słyszała wypowiedzi Skarbnik Powiatu.  
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Przewodniczący Rady zapytał czy Skarbnik ma powtórzyć swoja wypowiedź.  

A.Janiaczyk-Dąbrowska powiedziała, że nie ma takiej potrzeby ponieważ są to sprawy 

oczywiste dla niej.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego 

na lata 2020 – 2026 została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 11. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

mailową po czym otworzył dyskusje.  

Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

A.Siemianowski podziękował Zarządowi za zgłoszenie dwóch dróg rowerowych w Gminie 

Chełmża oraz Gminie Lubicz. Dzięki wsparciu Marszałka inwestycje te będą mogły zostać 

sfinalizowane.  

M.Graczyk zapytał o umowy z NGO, jakie zmiany zostały wprowadzone w tych umowach. 

Zapytał również czy ustawa tzn. „tarcza antykryzysowa” zmienia kompetencje Rady, Zarządu 

Powiatu lub Starosty.   

Starosta Toruński powiedział, że zapisy tej ustawy w gruncie rzeczy niczego istotnego nie 

zmienią. Sesje Rady odbywają się za pomocą telekonferencji jak i również posiedzenia Komisji 

będą mogły odbyć się w ten sposób. Posiedzenia Zarządu odbywają się bez zmian. Podkreślił, 

iż w szczególny sposób należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo radnych. Żeby być bardziej 

precyzyjnym należy zwrócić się do ustawy, radny otrzyma odpowiedź w formie pisemnej. 

Zapewnił jednak, iż ustawa nie wprowadza wielkich zmian w kompetencjach Zarządu czy 

Starosty.  

Wicestarosta Toruński powiedział, że zmiany w umowie z NGO są zmianami kosmetycznymi 

dodał, że  przesłana zostanie do radnego umowa wraz z zaznaczonymi zmianami.  

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punku porządku obrad.  

Ad 12.  Przewodniczący otworzył dyskusję.  

T. Zakrzewski zwrócił się z pytaniem o termin realizacji ścieżki rowerowej z Dobrzejewic do 

Morgowa przez Łążyn i Zębowo.  

Starosta Toruński powiedział, iż na chwile obecna Zarząd skupił się na ścieżkach, które są 

realizowane. Podkreślił, iż Zarząd ma ją na uwadze.  

M.Nawrotek zwrócił się z pytaniem o realizację ścieżek, czy występują jakieś zagrożenia co do 

ich realizacji.  

Starosta powiedział, że ścieżki które są realizowane w ramach ZIT są na ukończeniu, wszystkie 

prace przebiegają bardzo sprawnie.   
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M.Graczyk zapytał o wsparcie przedsiębiorców oraz sytuację na rynku pracy na tle epidemii. 

Poprosił by temat został zreferowany na kolejnej sesji.  

Przewodniczący Rady powiedział, iż planował zaprosić Dyrektora PUP również w tym 

temacie. 

A.Siemianowski zapytał o DPS-y, ŚDS oraz ZOL oraz dane dotyczące umieralności od 

początku roku, na tle roku ubiegłego. Poprosił również o informacje dot. środków ochrony 

bezpieczeństwa w tych placówkach oraz czy występują problemy kadrowe.  

Starosta Toruński powiedział, iż informacje zostaną przesłane. Z jego wiedzy poziom 

umieralności nie zwiększył się. Jeśli chodzi o środki ochrony w pierwszym tygodniu były 

problemy, aczkolwiek zapasy zostały uzupełnione. Problemów kadrowych nie ma.  

A.Siemianowski zwrócił się z pytaniem czy Zarząd wyraził swoje zdanie w sprawie budowy 

drogi ekspresowej w kierunku Warszawy. Podkreślił, iż jest wyraźny sprzeciw mieszkańców 

tamtych okolic. Czy powiat rozważa zajecie stanowiska w tej sprawie. 

Starosta Toruński powiedział, iż temat nie jest nowy. Gminy przez które ma przebiegać ta droga 

podjęły wspólne stanowisko. Ubolewa nad tym, iż Generalna Dyrekcja Dróg nie zarezerwowała 

sobie tych terenów zanim pojawiły się tam duże osiedla mieszkaniowe. Stanowisko Zarządu 

Powiatu nie różni się od stanowiska tych gmin, ale na jednym z bliższych posiedzeń Zarząd  z 

pewnością powróci do tego tematu.  

A.Siemianowski podkreślił, iż liczy na wyrażenie jasnego stanowiska w tej sprawie.  

A.Jankierska-Wojda zapytała jak wygląda sytuacja możliwości budowy ścieżki rowerowej na 

trasie Ostaszewo-Kowróz-Kowrózek.  

Starosta Toruński powiedział, iż na chwile obecną Zarząd skupiony jest na realizacji 

rozpoczętych inwestycji. Wniosek radnej z pewnością będzie wzięty pod uwagę, informacja  

pojawi się w drugiej połowie roku.  

Ad 13. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XV Sesji 

RPT za pomocą wideokonferencji. Podkreślił, iż ma nadzieję, że program ten zostanie 

ulepszony o panel do głosowania. Poinformował, iż kolejna Sesja zaplanowana jest na 28 maja 

br.  Wobec wyczerpanego porządku obrad Przewodniczący zamknął XV Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego o godz. 15.00. 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska   

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 


