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PROTOKÓŁ Nr XVII/2020 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 25 czerwca 2020 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 15.30 

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

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

Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radców Prawnych – Marię Misiak i Marzennę 

Napiórkowską, 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. 

Starosta Marek Olszewski poprosił o wniesienie do porządku punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego 

transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

 

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

 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedstawienie raportu o stanie powiatu toruńskiego za rok 2019. 

6. Debata nad raportem o stanie powiatu toruńskiego 

a. głosy radnych, 

b. głosy mieszkańców. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego 

za rok 2019. 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego powiatu toruńskiego.  

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu powiatu toruńskiego.  

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu toruńskiego.   

11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu 

toruńskiego.  

12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.    

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.  
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14. Dyskusja. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 

sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego za rok 2019. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Toruniu. 
18. Podjęcie uchwały w  sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych 

publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Toruński oraz 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

20. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

22. Zamknięcie XVII Sesji Rady. 

 

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

mailową wraz z materiałami na XVII Sesję. Wobec braku uwag protokół XVI Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła raport o stanie powiatu 

toruńskiego za 2019 rok. 

Raport stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 6. Przewodniczący otworzył debatę. 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że schemat tego raportu przygotowywał Zarząd 

poprzedniej Kadencji, której był członkiem. Powiedział, iż raport jest dedykowany między 

innymi mieszkańcom, ale pojawia się w nim informacja, która jest w jego ocenie mało 

szczegółowa. Radny może dopytać, a przeciętny mieszkaniec może mieć problem. Podał 

przykłady, podkreślił, że informacje są tabelaryczne, bardzo czytelne jednak poprosił o to, by 

w kolejnym raporcie było więcej szczegółów m.in. zawierających np. podział na gminny.   

Przewodniczący Rady powiedział, iż uwagi są cenne i jest za tym, by w kolejnym raporcie 

zostały uwzględnione. Dodał, iż na poprzedniej sesji oraz wspólnym posiedzeniu Komisji 

Stałych kształt dokumentu został przedstawiony, zatem już wtedy Radny Siemianowski mógł 

zgłosić swoje uwagi. 

Radna Edyta Zakrzewska powiedziała, że z wielką uwagą przyjrzała się  Raportowi. Jest to 

bardzo dobry materiał do rozmowy z mieszkańcami. Jest kontynuacja pracy poprzedniego 

Zarządu i jest to dobre światełko w tunelu. Zgodziła się z uwagami radnego 

Siemianowskiego.  

Radny Mirosław Graczyk powiedział, że kompetencją Rady jest określenie stopnia 

szczegółowości. Poprosił by Zarząd oraz Przewodniczący przygotowali propozycje zmian, 

które pozwolą podjąć dyskusję na temat kształtu Raportu.  

Przewodniczący podziękował za uwagi, podkreślił, iż jest otwarty na dyskusję w tym temacie. 

Zadeklarował współpracę z każdym, kto będzie miał ciekawe pomysły nadające nowy 

kierunek tego Raportu.  
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Przewodniczący Rady Paweł Polikowski poinformował, że w tej dyskusji również mogą brać 

udział mieszkańcy, jednak do chwili obecnej nie wpłynęło zgłoszenie do debaty od 

mieszkańców powiatu.  

Ad 7. Przewodniczący powiedział, że Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 czerwca 

2020 r. jednomyślnie wypracowali projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

Radny Mirosław Graczyk powiedział, że dyskutuje się na temat Raportu, a konsekwencją 

tego jest pojęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi za pracę w roku 

2019. Dodał, że w imieniu swoim oraz radnych opozycyjnych chciałby wyrazić zadowolenie 

z pracy Zarządu w roku ubiegłym. Zwrócił uwagę, że na początku obecnej kadencji 

dochodziło do niepotrzebnych nieporozumień, które nie pozwalały na ścisłą współpracę. 

Powiedział, że z upływem czasu ten poziom nieufności zmalał, a współpraca rosła. Radni 

opozycyjni pozytywnie oceniają realizację polityk, przedsięwzięć. Dodał, że jest to też efekt 

dobrej sytuacji finansowej, którą zostawił poprzedni Zarząd. Poprosił o większy poziom 

zaufania, co ułatwi pracę. Zwrócił również uwagę na politykę kadrową, która jest domeną 

Zarządu, w wielu obszarach oceniana jest przez radnych opozycyjnych pozytywnie, ale też na 

wielu obszarach negatywnie. Podkreślił, że będzie głosował „za” udzieleniem wotum 

zaufania i udzieleniem absolutorium.  

Przewodniczący rozpoczął głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2019. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/104/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 

udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2019 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu 

Ad 8. Starosta Toruński Marek Olszewski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu 

oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu toruńskiego.  

Prezentacja multimedialna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska – Drążela również omówiła sprawozdanie z 

wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu toruńskiego pod 

względem analitycznym i formalnym.  

Ad 9. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu toruńskiego. 

Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Ad 10. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – Drążela przedstawiła sprawozdanie finansowe 

powiatu toruńskiego.   

Ad 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu toruńskiego. 
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Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.  

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad 13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba omówił opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Toruńskiego. 

Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 14. Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Mirosław Graczyk powiedział, że temat był analizowany na wspólnym posiedzeniu 

Komisji Stałych z tego też powodu nie ma dyskusji oraz dlatego, że sprawozdanie, materiały 

oraz sposób przedstawienia jest pozytywnie oceniane przez radnych. Dodał, iż radni 

Przymierza Samorządowego oraz Koalicji dla Powiatu będą głosowali „za” udzieleniem 

absolutorium ze względu na pozytywny wynik finansowy. Podkreślił, że wynik finansowy na 

koniec roku to nadwyżka, poziom zadłużenia nie pogorszył się, jest on niski do wymaganych 

prawem wskaźników. Pozytywnie również oceniają poziom inwestycji, strukturę źródeł 

finansowania oraz to, że udaje się pozyskać środki zewnętrze z różnych źródeł. Trochę 

niepokojąca jest sytuacja w oświacie tj. duży rozdźwięk miedzy subwencją a wydatkami, jest 

to wyzwanie na przyszłość. Na koniec wyraził swoje zdziwienie, że nie została wykorzystana 

rezerwa celowa na wynagrodzenie, mimo że była zgoda Zarządu.  

Ad 15. Przewodniczący powiedział, że Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 4 czerwca 

2020 r. jednomyślnie wypracowali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Toruńskiego za rok 2019. 

Przewodniczący rozpoczął głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Toruńskiego za rok 2019. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/105/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2019 została podjęta 

jednogłośnie. 

Starosta Toruński Marek Olszewski w imieniu całego Zarządu podziękował wszystkim 

Radnym za pozytywną ocenę sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2019. Ponadto w 

szczególności podziękował Skarbnik Powiatu, Wicestaroście, Członkom Zarządu, 

pracownikom oraz współpracownikom Starostwa Powiatowego w Toruniu.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

Ad 16. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 
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Przewodniczący powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 25 czerwca 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad 17. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Teresa Gryciuk 

omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Toruniu.  

 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 czerwca 2020 

r. jednogłośnie wypracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu. 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska 

powiedziała, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku po 

zapoznaniu się ze skargą oraz  wyjaśnieniami uznali skargę za bezzasadną.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że zasiadając w Zarządzie w ubiegłej kadencji tego 

typu zjazdy PZD starał się wykonać, oczywiście wcześniej planując je. Należy uwzględnić 

potrzeby mieszkańców.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu została podjęta 

większością głosów (19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad 18. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Teresa Gryciuk 

omówiła projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.  

 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 czerwca 2020 

r. jednomyślnie wypracowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie. 
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska 

powiedziała, że członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku po 

zapoznaniu się z petycją uznali, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radny Andrzej Siemianowski zawnioskował o przekazanie kopii petycji, które wpłyną w 

przyszłości.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która 

wszystkie skargi, wnioski i petycje rozpatruje, pracuje nad projektem uchwały oraz 

uzasadnieniem, w którym powinny znajdować się wszystkie informacje. Do tej pory nie były 

one przesyłane, są zamieszczane na stronie powiatu. Dodał, że jeżeli nie będzie 

przeciwskazań prawnych to jest za tym by treść takiej petycji, skargi czy wniosku była 

również przesyłana.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w  sprawie 

uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie została podjęta większością głosów 

(18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”). 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

Ad 19. Członek Zarządu Łukasz Kowalski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska w dniu 25 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że ta sytuacja która ma miejsce w Gminie Chełmża 

jest dość specyficzna, często występująca w Polsce, dlatego zasugerował by zwrócić się do 

Ministerstwa Infrastruktury o zmianę przepisów w tej kwestii, o możliwość dofinansowania 

tego transport. Dodał, iż Starosta może poruszyć ten temat np. na konwencie Starostów.  

 

Przewodniczący podziękował, za uwagę dodał, że Zarząd odniesie się do tego na piśmie.   

 

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 

wyrażenia woli wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, 

dla których organizatorem jest Powiat Toruński oraz wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego została 

podjęta jednogłośnie. 
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Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 20. Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad 21. Przewodniczący powiedział, że kolejna sesja Rady Powiatu Toruńskiego odbędzie się 

27 sierpnia 2020 roku. 

Radny Andrzej Siemianowski poprosił, by przy sesjach absolutoryjnych była wysyłana 

radnym również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Przewodniczący Rady powiedział, że opinie są jawne, publikowane i nie widzi przeszkód by 

były wysyłane.  

Radna Edyta Zakrzewska zwróciła się z pytaniem o realizacje modernizacji drogi powiatowej 

Rzęczkowo-Skłudzewo-Dąbrowa Chełmińska. Czy są opóźnienia, jak wygląda tempo prac. 

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że nie ma powodów do obaw, były pewne 

perturbacje ze względu na to, że nośność gruntu w rzeczywistości okazała się inna niż w 

projekcie technicznym. Z tego względu wykonawca rozpoczął negocjacje w sprawie zmiany 

technologii.  

Członek Zarządu Janusz Kononiuk powiedział, iż termin nie jest zagrożony tj. do 17 września 

br. Dodał, że obecne intensywne opady deszczu spowodowały, że firma wykonująca 

inwestycję musiała zając się naprawą podmytej powierzchni.   

Radna Edyta Zakrzewska podziękowała za odpowiedź.  

Ad 22. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XVII 

Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 18.30. 

 

Protokołowała: 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


