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PROTOKÓŁ Nr XVIII/2020 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 

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

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

Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radcę Prawnego Marzennę Napiórkowską, 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Tomasza 

Duszyńskiego, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Alfreda Józefiaka 

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. 

Następnie poinformował, że w okresie wakacyjnym Mieczysław Kasprowicz, Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach przeszedł na emeryturę. Niestety, ze względów 

osobistych  nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Rady. Następnie oddał głos Alfredowi 

Józefiakowi nowemu Dyrektorowi DPS w Dobrzejewicach.  

Alfred Józefiak przedstawił swoją osobę jak i ścieżkę zawodową, zapewnił współpracę z 

Zarządem oraz Radą. Podziękował za powierzone zaufanie.   

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 XVIII 

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

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Powiatu. 

5. Sytuacja na rynku pracy w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.  

6. Przekazanie sprawozdań z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w 

Toruniu na obszarach powiatu toruńskiego. 

7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze                   

2020 r. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2020. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łysomice zadania zarządzania 

publiczną drogą powiatową. 

12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

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

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

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5. Tomasz Duszyński Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu przedstawił sytuację na rynku pracy w czasie epidemii wirusa SARS-Co V-2. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

Radny Andrzej Siemianowski poprosił o informację w jakich branżach nastąpił największy 

wzrost bezrobocia w czasie epidemii, poprosił o przedstawienie takiej informacji z podziałem 

na gminy.  

Przewodniczący poprosił Dyrektora Tomasza Duszyńskiego o przygotowanie takiej 

informacji.  

Ad 6. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przedstawił informacje o przekazaniu 

sprawozdań z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Toruniu na obszarach 

powiatu toruńskiego. Wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów, sprawozdania 

przedstawiane Radzie Powiatu przez kierownika nadzoru wodnego mogą stanowić podstawę 

do określania w drodze uchwały istotnych dla powiatu zagrożeń związanych z nadzorami 

wodnymi.  

Materiały stanowią załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła informację z wykonania 

budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2020 r. 

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2020 r. znajduje się w 

Rejestrze Uchwał Zarządu Powiatu pod pozycją 270/2020 r. 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że z tego co mu wiadomo nauczyciele maja 

problem z kształceniem zawodowym na odległość. W pierwszym półroczy nie zrealizowano 

wydatków z tym związanych. Czy nie było potrzeby dokształcania w formie internetowej. 

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że rzeczywiście dyrektorzy nie zgłaszali 

takiej potrzeb. Od 1 września szkoły wracają do tradycyjnej formy nauczania. Dodał, że 

zapozna się z sytuacja czy są potrzeby, jeśli tak to zostanie zorganizowane szkolenie. 

Radny Andrzej Siemianowski podziękował za wypowiedź Wicestarosty, następnie zapytał o 

realizację zadań konkursowych, wykonanie jest na niewielkim poziomie czy będzie można 

wykonanie zrealizować w przyszłym roku.  

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela powiedziała, że rzeczywiście wykonanie jest 

niewielkie. Wykonanie bieżące w tych działach nie będzie powielane na przyszły rok.  

Radny Rafał Lewandowski, w nawiązaniu do poprzedniego pytania radnego Andrzeja 

Siemianowskiego powiedział, że szkoła ma wprowadzony e-dziennik, który daje dużą 

możliwość kontaktu z uczniami.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że e-dziennik to obligatoryjne działanie. Podkreślił, 

że ma na myśli wykorzystanie szeroko pojętej informatyzacji w celu kontaktu oraz nauki.  

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski ogłosił przerwę od 13.10 do 13.30.  

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

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Mirosław Graczyk powiedział, iż chce pozytywnie ocenia pracę Zarządu. Dodał, iż w 

materiałach radni otrzymali informacje o zadaniach złożonych w ramach Państwowego 

Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Niepokoi go jednak tryb i sposób wyboru zadań do złożonych 

wniosków. Rozumie, iż nie było za dużo czasu, natomiast sposób wyboru. Zapytał jakimi 

kryteriami kierował się Zarząd przy wyborze zadań. Dodał, iż nie chce negować wyboru 

zadań, aczkolwiek daje pod rozwagę sposób wyboru. Podkreślił, iż to również kompetencje 

radnych. Zaproponował, by takie decyzje były konsultowane z radnymi np. podczas komisji 

wspólnych, posiedzeń roboczych lub przygotowanie wieloletniego planu inwestycyjnego 

zadań, które zostaną przedyskutowane w gronie radnych. Zarząd miałby przygotowany plan 

w przypadku pojawienia się możliwości finansowania różnego typu zadań. Zwrócił się z 

pytaniem czy Zarząd planuje składać kolejne wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, powiedział, że jest zaskoczony zdziwieniem radnego 

Graczyka co do formy i zakresu zadań wybranych przez Zarząd w ramach realizacji z 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomniał, iż sytuacja jest wyjątkowa i nie było dużo 

czasu na podjęcie decyzji, a dotacja w wysokości 8,5 mln zł jest największą w historii 

powiatu. Powiedział, iż nie przypomina sobie by poprzedni Zarząd z radnym Graczykiem 

jako Starostą, pozyskiwał tak wielkie środki, przygotowując wnioski pod inwestycje również 

ich nie konsultował z radnymi. Zazwyczaj przygotowywany był budżet z zapisanymi 

inwestycjami, który był omawiany oraz przyjmowany. Dodał, że obecny Zarząd kieruje się 

jednym kryterium, nadrabianiem zaległości powstałych przez ostatnie 12 lat. Podkreślił, iż 

obecny Zarząd chce to teraz zrealizować, korzystając ze środków których nie byłby w 

budżecie. Zarząd celowo zrezygnował z inwestycji drogowych, ponieważ jest Fundusz 

Inwestycji Drogowych, z których skutecznie korzysta, w zeszłym roku dofinansowane były 3 

inwestycje.  Dodał, iż Zarząd planuje również złożyć wniosek o dofinansowanie nowej 

siedziby Starostwa Powiatowego.  

Radny Mirosław Graczyk powiedział, że nie miał zamiaru wywoływać polemiki politycznej i 

wracanie do rozliczeń historycznych. Na samym wstępie swojej poprzedniej wypowiedzi 

podkreślił, iż bardzo pozytywnie ocenia prace obecnego Zarządu. Podkreślił, iż nie 

kwestionuje wyboru zadań, tylko tryb w którym się to odbywa. Chciał by rola radnego w 

procesie wyboru zadań do planu inwestycyjnego była uwzględniona. Powiedział, iż poprzedni 

Zarząd miał plan inwestycji drogowych czego obecny Zarząd nie ma, w tamtym czasie 

Fundusz Dróg Inwestycyjnych dawał możliwość składania tylko jednego wniosku, teraz 

trzech. Poprosił o danie możliwości wypowiedzenia się radnym przed składaniem wniosków.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, iż rozumie co ma na myśli radny Mirosław 

Graczyk. Następnie dodał, że dotychczas tak to wyglądało, że Zarząd przygotowywał 

wniosek inwestycyjny, a Rada na sesji podejmowała decyzje podczas przyjmowania budżetu 

lub zmian do budżetu.  

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 

została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na 

lata 2020-2026. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/111/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2020-2026 została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 10. Wicestarosta Toruński Michał Ramlau omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawę ustalenia plany sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na 

terenie Powiatu Toruńskiego.  

Przewodniczący Rady powiedział, ze Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 27 sierpnia 

2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia plany sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego została podjęta 

jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

powierzenia Gminie Łysomice zadania zarządzania publiczną drogą powiatową. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2020r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łysomice zadania 

zarządzania publiczną drogą powiatową. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Łysomice zadania zarządzania 

publiczną drogą powiatową została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 12.  

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Radny Andrzej Siemianowski zwrócił się z pytaniem o Uchwałę Zarządu Powiatu 

Toruńskiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części Nowej Wsi w Gminie Lubicz, jednocześnie wykazano zastrzeżenia dotyczące ekologii 

w obrębie rzeki Drwęcy. Poprosił o uszczegółowienie tych wątpliwości.  

Wicestarosta Michał Ramlau powiedział, iż posiedzenie Zarządu na którym podjęta została ta 

uchwała odbyło się już jakiś czas temu dlatego nie pamięta szczegółów dyskusji w tym 

temacie. Zmiany które proponuje Wójt prowadzą do większego zagęszczenia tego terenu oraz 

podziału na mniejsze działki co znacznie zmienia obecny sposób zagospodarowania tego 

terenu.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że odpowiedź jest bardzo lakoniczna, interesuje go 

jaki to konkretnie teren oraz na jakiej podstawie oraz jaki specjalista wniósł uwagę dot. 

ekologii.  

Wicestarosta Michał Ramlau powiedział, iż zobowiązuje się do przesłania uchwały w tej 

sprawie z którą radny będzie się mógł zapoznać.  

Radny Tomasz Zakrzewski powiedział, że w sprawozdaniu Zarządu z pracy miedzy 

posiedzeniami Rady znajduje się informacja o przejściu na emeryturę Ryszarda Gilewskiego 

Dyrektora Powiatowego Zarządu w Toruniu. Zapytał czy nowy dyrektor został już wybrany.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że Zarząd udzielił pełnomocnictwa do 

bieżącego zarządzania Powiatowym Zarządem Dróg  Panu Sebastianowi Kannenberg, 

pracownikowi PZD. Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu uruchomione zostały procedury 

konkursowe związane z wyborem nowego dyrektora.  

Ad 13. Przewodniczący Rady Paweł Polikowski otworzył dyskusję.  

Radny Andrzej Siemianowski złożył wniosek o zmiany w organizacji ruchu na części drogi 

powiatowej 2035 we wsi Jedwabno (zwiększenie tonażu drogi). Następnie zwrócił się z 

pytaniem na jakim etapie realizacji inwestycji jest budowa drogi pieszo-rowerowej Lubicz 

Dolny – Jedwabno - Rogówko. Jakie są szanse na realizacje tego zadania. Ponadto zapytał 

czy w jednostkach powiatu lub samym starostwie pojawiły się przypadki wirusa Covid-19. 

Zapytał również o stan przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Następnie poinformował o tym, iż razem z radną Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowską złożą 

wniosek do budżetu na 2021 rok.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, iż droga pieszo-rowerowa będzie 

realizowana w latach 2020 – 2021. Przesunięcie było na prośbę Wójta Marka Nicewicza. 

Przetarg został ogłoszony, zostanie rozstrzygnięty w przeciągu najbliższych 14 dni. Jesienią 

tego roku powinny rozpocząć się prace. Następnie poinformował, że w jednostkach oraz 

Starostwie nie było przypadków zachorowań na Covid-19. Powiedział, że odbyło się 

spotkanie z Dyrektorami wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest powiat 

toruński oraz z Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jednostki te przygotowane 

są zgodnie z wytycznymi.  

Przewodniczący Rady poprosił o złożenie wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej.  

Radny Mirosław Nawrotek zwrócił się z pytaniem o proces projektowy ścieżki rowerowej 

Dobrzejewice – Zębowo. Jakie są plany Zarządu co do realizacji tego zadania.  

Wicestarosta Michał Ramlau potwierdził zakończenie procesu projektowego, Zarząd będzie 

zabiegał o środki zewnętrzne na realizacje tego zadania. Dodał, iż jest to inwestycja bardzo 

ważna, Zarząd jest do niej najlepiej przygotowany, dzięki pracy poprzedniego Zarządu.   
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Radny Tomasz Zakrzewski nawiązał do wypowiedzi radnego Mirosława Nawrotka, następnie 

poprosił o więcej szczegółów w tej sprawie.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że biorąc pod uwagę realia formalne 

zatwierdzenie wszystkich dokumentów, złożenie wniosków i przeprowadzenie przetargów z 

pewności odbędzie się w 2021 roku, realizacja najwcześniej w roku 2022. Jest to 

uwarunkowane wieloma czynnikami.  

Radny Mirosław Nawrotek zapytał czy proces projektowy zakończył się na etapie 

dokumentacji projektowej czy uzyskania pozwolenia na budowę czy decyzji ZRIT. 

Wicestarosta Michał Ramlau powiedział, że sprawdzi to, a odpowiedź przygotuje pisemnie. 

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że kolejne sesje zaplanowane są na 1 

października oraz 5 listopada br. Dodał, że wraz z Zarządem podjął decyzje o zakupie 

laptopów dla radnych, które to będą zawierały oprogramowanie z którego radni korzystali 

podczas sesji stacjonarnych.  

Ad 14. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XVIII 

Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 15.00. 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


