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PROTOKÓŁ Nr XX/2020 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 29 października 2020 r. 
za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 

otworzył XX 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 Marzenna Napiórkowska 

oraz Maria Misiak oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Andrzej 

Pabian oraz osoby oglądające Sesję za pomocą transmisji internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 17  
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 XX Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie: 

1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Powiatu.  

5. Analiza informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020wraz z wynikami 

sprawozdań i egzaminu.  

6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021.  

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 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji 

w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Gminy Łysomice.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

Gminy Lubicz.  

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

Gminy Chełmża.  

15. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego w 

Toruniu.  

16. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Toruńskiego.  
17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
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18. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
19. Zamknięcie XX Sesji Rady. 

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

mailową wraz z materiałami na XX Sesję. Wobec braku uwag protokół XIX Sesji Rady Powiatu 

Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5. Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Andrzej Pabian 

przedstawił informację o realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 wraz z wynikami 

sprawdzianu i egzaminu.  

Materiał stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Radny Andrzej Siemianowski zwrócił się z pytaniem o KKZ w różnych zawodach, głowienie 

zawód pod symbolem EE08 (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży), skąd tak niska 

zdawalność egzaminu zawodowego.  

Naczelnik Andrzej Pabian podkreślił, iż egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie 

były na wysokim poziomie, w części pisemnej jak i praktycznej. Zawód pod symbolem EE08 

czyli montaż i instalacja systemów informatycznych był uzależniony z pewnością od 

posiadanego sprzętu komputerowego oraz kadry nauczycielskiej. Dyrektor informowała, że 

brakowało nauczyciela na te stanowisko.  

Wicestarosta Michał Ramlau, zgodził się z wypowiedzą Naczelnika Pabiana dodał, że 

szczegółowe informacje na życzenie radnego mogą zostać przesłane w formie pisemnej.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że jest zainteresowany taką informacją. 

Ad 6. Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Andrzej Pabian 

przedstawił Powiatowy Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Toruńskiego na 

lata 2017-2022. 

Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

Ad 7. Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 29 

października 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że w programie nie ma alternatyw, ciekawych 

rozwiązań które wpisywały by się w istniejący stan prawny związany z funkcjonowaniem nas 

wszystkich. W programie jest organizacja forum pozarządowych czy zjazd kół gospodyń 

wiejskich. Jak Zarząd wyobraża sobie realizacje tych zadań w czasach pandemii i obostrzeń w 

panujących czasach.  

Wicestarosta Michał Ramlau powiedział, że radny Siemianowski mówi już o technicznych 

aspektach organizacji poszczególnych przedsięwzięć. Dodał, że jest rzeczą oczywistą, że jeżeli 

Powiat będzie w stanie przygotować te przedsięwzięcia w sposób tradycyjny to tak się stanie, 
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jeżeli nie to w współpracy z organizacjami Powiat będzie myślał o innej formie organizacji np. 

forum. Mimo panującej sytuacji Zarząd cały czas podtrzymuje współpracę z mieszkańcami.  

Radny Siemianowski powiedział, że zdaje sobie sprawę, że nie da się wszystkiego zapisać tak 

by uwzględnić istniejącą sytuację, ale należałoby zaznaczyć, iż Zarząd liczy na inwencję 

mieszkańców w dozwolonych zakresach.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że pozostanie na stanowisku, iż nie trzeba 

informować mieszkańców, że jeżeli chcą być kreatywni to mogą być i zgłaszać swoje pomysły. 

Nie da się wszystkiego przewidzieć, obostrzenia zmieniają się dynamicznie i nie jest wiadome 

jak będzie wyglądała sytuacja na wiosnę lub latem.   

Naczelnik Pabian dodał, że w Starostwie wdrażany jest obecnie generator ofert, który ułatwi 

składanie wniosków, nie pozwoli on również na złożenie niekompletnego wniosku itp.  

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XX/120/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 została 

podjęta większością głosów (17 głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się”). W 

głosowaniu brało udział 18 radnych.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 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 XX/121/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 została podjęta 

jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 18 radnych.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 29 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 XX/122/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego 



4 

 

na lata 2020-2026 została podjęta jednogłośnie(18 głosów „za”, 1.radny obecny niegłosujący). 

W głosowaniu brało udział 19  radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 10. 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 29 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 XX/123/2020 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 (18 głosów „za”, 1.radny obecny niegłosujący). W głosowaniu brało udział 19 

radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 11. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 października 

2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 
zmieniająca uchwałę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podjęta jednogłośnie (18 głosów 

„za”, 1.radny obecny niegłosujący). W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad 12. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łysomice.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 października 

2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Gminy Łysomice.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/125/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 
zmieniająca uchwałę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Gminy Łysomice została podjęta jednogłośnie (18 głosów „za”, 1.radny obecny 

niegłosujący). W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad 13. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Lubicz.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 października 

2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Gminy Lubicz.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 
zmieniająca uchwałę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Gminy Lubicz została podjęta jednogłośnie (18 głosów „za”, 1.radny obecny 

niegłosujący). W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad 14. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 października 

2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Powiatu Toruńskiego 
zmieniająca uchwałę uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Gminy Chełmża została podjęta jednogłośnie (18 głosów „za”, 1.radny obecny 

niegłosujący). W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 15. Starosta Toruński Marek Olszewski przedstawił informację w sprawie oświadczeń 

majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Ad 16. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski przedstawił informację 

w sprawie oświadczeń majątkowych radnych Powiatu Toruńskiego.  

Informacja stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Ad 17.  Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Wobec braku dyskusji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad 18. Przewodniczący Rady Paweł Polikowski otworzył dyskusję.  

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski powiedział, że kolejna sesje zaplanowana jest na 17 

grudnia br.  

Ad 19. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XX Sesji 

RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 13.45. 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


