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PROTOKÓŁ Nr XIX/2020 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 1 października 2020 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 

otworzył XIX 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, 

Naczelnika Wydziały Komunikacji i Transportu Dominika Gredeckiego oraz osoby oglądające 

Sesję za pomocą transmisji internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 18  

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 XIX Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie: 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XVIII Sesji Rady Powiatu. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2020. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026. 

7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji 

w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

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

Toruniu.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w 

wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Toruńskiego. 

11. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

13. Zamknięcie XIX Sesji Rady. 

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

mailową wraz z materiałami na XIX Sesję. Wobec braku uwag protokół XVII 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 2020. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 1 października 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 XVIII/114/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 

została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 23 radnych.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 6. 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 1 października 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/115/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2020-2026 została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 23 

radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 7. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 1 października 2020 

r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2020 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została 

podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 23 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

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

umorzenia należności wobec Starostwa Powiatowego w Toruniu.   
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Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 1 października 2020 

r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie umorzenia należności wobec Starostwa 

Powiatowego w Toruniu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę uchwały w sprawie umorzenia należności wobec Starostwa 

Powiatowego w Toruniu została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 9. Naczelnik Wydziały Komunikacji i Transportu Dominik Gredecki omówił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania 

dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 1 października 2020 

r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie 

i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów 

powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie i 

przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów 

powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia 

pojazdu została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 10. Naczelnik Wydziały Komunikacji i Transportu Dominik Gredecki omówił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie 

zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Toruńskiego.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 1 października 2020 

r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi 

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na 

terenie Powiatu Toruńskiego.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym 

transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 

Toruńskiego została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad 11.  

Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad 12. Przewodniczący Rady Paweł Polikowski otworzył dyskusję.  

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że kolejne sesje zaplanowane są na 29 

października oraz 17 grudnia br.  

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

Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 12.45. 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


