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PROTOKÓŁ Nr XXI/2020 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 14 grudnia 2020 r. 
za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 

otworzył XXI 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 oraz 

Naczelnika Wydziału Środowiska Annę Krupską oraz osoby oglądające Sesję za pomocą 
transmisji internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 20  
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.  

Sekretarz Powiatu Czesław Makowski, w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego, wystąpił z 

wnioskiem o wycofanie z porządku obrad punktu 12. Powiedział, że ze względu na panującą 
pandemię Wojewoda Kujawsko-Pomorską wstrzymał kwalifikację wojskową w roku 2021.  

Wobec powyższego, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski poddał pod głosowanie 

wyżej przedstawiony wniosek. 

W wyniku  głosowania wniosek zastał przyjęty 21 głosami „za” (2 głosy „obecni 

niegłosujący”), w obecności 23 radnych. Raport z głosowania stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.  

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad otrzymał następujący kształt: 

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Powiatu.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2020-2026.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2020.  

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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 
a) omówienie projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na 2021 rok, 

b) opinia RIO, 

c) opinie Komisji, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2021-2026.  
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a) omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 

2021-2026, 

b) opinia RIO, 

c) opinie Komisji, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2021 w 

ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku na obszarze Powiatu Toruńskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

14. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
15. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
16. Zamknięcie XXI Sesji Rady.  

Zmieniony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 23 radnych.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Ad 4. Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został przesłany drogą 
mailową wraz z materiałami na XXI Sesję. Wobec braku uwag, protokół XX Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5. 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 14 grudnia 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 XXI/128/2020 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 6. 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 14 grudnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny Andrzej Siemianowski zwrócił się z pytaniem o bonusy, które omawiała pani Skarbnik. 

Czy ten brak wydatkowania środków jest efektem pandemii czy jest to efekt rygorów 

regulaminowych nieadekwatnych do dzisiejszych czasów. Czy sytuacja była analizowana.  

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela powiedziała, iż temat był analizowany na 

posiedzeniu Zarządu, niewykorzystane środki wynikają z panującej pandemii. Dodała, iż nie 

były realizowane szkolenia dla kierowców. Wznowione zostaną na przełomie stycznia i lutego 
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2021 roku. Podkreśliła, że bonusy są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020-2026 

wobec czego nie ma problemu by tegoroczne bonusy realizować 2021 r.  

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau potwierdził słowa Skarbnik, dodał również, że kryteria 

przyznawania bonów nie zostały w żadnym stopniu zmienione.  

Rady Andrzej Siemianowski podziękował za odpowiedź.  

Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Powiatu Toruńskiego zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020 została podjęta 

jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 21 radnych.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 14 grudnia 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 XXI/130/2020 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 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.  

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 
została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 23 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w posiedzeniu od 12.50 do 13.05. 
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Ad 9. Starosta Toruński Marek Olszewski przedstawił projekt budżetu Powiatu Toruńskiego 

na 2021 rok.  

Skarbnik Powiatu omówiła projekt budżetu wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Zarząd 

Powiatu. Przedstawiła pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu.   

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski powiedział, iż Komisje Stałe 

Rady Powiatu Toruńskiego na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. wydały 

pozytywną opinię o projekcie budżetu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Tomasz Wierzbicki powiedział, że Komisja 

wydała pozytywną opinie w sprawie budżetu na 2021 rok.  Następnie odniósł się do projektu 

budżetu Powiatu Toruńskiego na 2021 rok zwracając uwagę na inwestycje w nim zawarte oraz 

niższy poziom deficytu.  

Radny Andrzej Siemianowski podziękował Zarządowi oraz poinformował mieszkańców, iż w 

budżecie na 2021 rok planowana jest realizacja zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

Lubicz Dolny-Jedwabno-Rogówko” oraz modernizacja drogi powiatowej Mierzynek-Młyniec. 

Następnie poprosił o uszczegółowienie realizacji zadań przeciwpożarowych w szkołach 

powiatowych. Zabezpieczone zostały spore środki finansowe, czy w szkołach są jakieś 
problemy przeciwpożarowe.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że nie są to nowe zadania, są to pozostałości 

po poprzedniej kadencji. Zalecania straży pożarnej nie były wykonane. Zarząd wystąpił o 

prolongowanie terminu, teraz gdy pojawiły się środki zewnętrzne są możliwości by je wykonać. 
Zalecenia dotyczą przede wszystkim Zespołu Szkół im. UE w Chełmży oraz Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży.  

Członek Zarządu Kazimierz Kaczmarek powiedział, iż zalecenia przeciwpożarowe w ZS im. 

UE są sprzed 9 lat, należy wykonać kilka remontów w tym budynku by uzyskać to co jest 

oczekiwane od Straży. W ZSP w Chełmży jest problem ze względu na to, że wyremontowana 

część strychu jest w oddzielnym systemie przeciwpożarowym  niż stara część budynku. Te dwa 

systemy należy w sposób elektroniczny połączyć i stworzyć wspólna centrale. 

Radny Mirosław Graczyk poinformował, iż ma problemy z łączem internetowym, w związku 

z tym poprosił o  odnotowanie w protokole, głosu „za” podczas głosowania przy projekcie 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.  Następnie odniósł 

się do budżetu na 2021 rok. Podkreślił, iż w budżecie ujęte zostało sporo zadań inwestycyjnych, 

jest finansowany w znacznej części ze środków zewnętrznych, nie ma wzrostu zadłużenia 

Powiatu. Dodał, że niestety nie każde zadanie, które zostało zgłoszone przez radnych zostało 

ujęte w budżecie. Ma jednak nadzieje, że w kolejnych budżetach również inne gminy zostaną 
uwzględnione. Powiedział, iż zadaje sobie sprawę, że zadania inwestycyjne są również 
uzależnione od potrzeb samorządów gminnych oraz możliwości ich finansowania, ponieważ w 

tych zadaniach potrzebni są również partnerzy finansowi. Czuje również duży niedosyt ze 

względu na kontakty radnych, brakuje rozmów i współuczestniczenia w przygotowywaniu 

budżetu i jego wcześniejszym uzgadnianiu. Na koniec dodał, iż dla radnych opozycyjnych 

budżet ten jest bardzo inwestycyjny, bardzo bezpieczny w związku z niezadłużaniem się, a 

wykorzystując instrumenty zewnętrzne. Dodał, iż ta pozytywna ocena również tyczy się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata przyszłe.  

Radny Andrzej Siemianowski zwrócił się z pytaniem o wzrost etatów w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Toruniu, czym jest spowodowany, czy są dodatkowe zadania.   
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Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że wzrost etatów wynika z potrzeby 

utrzymania coraz większej sieci ścieżek rowerowych. Prowadzone są rozmowy z samorządami 

gminnymi w sprawie stworzenia zespołu, który w sposób kompleksowy będzie mógł się zająć 
porządkowaniem terenów wokół ścieżek rowerowych. Na chwile obecnie sieć ścieżek to już 
blisko 160 km, istnieją spore szanse by w przyszłym roku powiększyła się ona o kolejne 40 km. 

Nawiązując do pytania w sprawie zabezpieczeń przeciwpożarowych, dziwi się tym pytaniem, 

ponieważ Radny Siemianowski sam podpisywał pisma, iż te uchybienia będą naprawione. 

Teraz m.in. dzięki środkom rządowym Zarząd będzie mógł te inwestycje poczynić i 

zabezpieczyć te szkoły. Dodał, iż Zarząd może pochwalić się dużą skutecznością pozyskiwania 

środków zewnętrznych. Następnie odnosząc się do wypowiedzi radnego Mirosława Graczyka, 

powiedział, że w wnioski Radnego Mirosława Graczyka, Radnego Mirosława Nawrotka oraz 

Radnego Tomasza Zakrzewskiego częściowo powielała się z działaniami Zarządu podjętymi 

wcześniej m.in. droga Zębowo-Zębówiec, na którą to został złożony wniosek o 

dofinansowanie. Kolejne zadanie to budowa drogi rowerowej Dobrzejewice-Łążyn-Mazowsze, 

jest to bardzo duża inwestycja, która również jest na uwadze Zarządu, wymaga ona 

dofinansowania zewnętrznego. Prawdopodobnie powstanie szansa na uzyskania 

dofinansowania na ten odcinek. Dodał, że pozostałe wnioski, są potrzebne, aczkolwiek poprosił 

o składanie wniosków do budżetu na kolejne lata zgodnie z procedurą uchwalania budżetu 

podjęta uchwałą Rady w 2010 roku. Wniosek taki powinien również zawierać wysokość 
nakładów oraz planowane źródła finansowania.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, iż zgadza się z opinią Wicestarosty. Nawiązał 

do nierównomiernego rozłożenia inwestycji. Powiedział, iż zgadza się z tym, aczkolwiek 

należy pamiętać, że kadencja trwa pięć lat, niecałe  trzy lata jeszcze przed tym Zarządem. 

Dodał, że w na różnych terenach powiatu toruńskiego są różne zadania. Wiąże się to również z 

ilością dróg powiatowych na terenie gmin, czy DPS-em. Zgodził się co do wypowiedzi o 

ograniczonym kontakcie, dyskusje za pomocą wideokonferencji toczą się zupełnie inaczej, 

liczy na to, że rozmowy nad kolejnym budżetem odbędą się już w bardziej sprzyjających 

okolicznościach. 

Radny Mirosław Graczyk podziękował, Staroście M. Olszewskiemu za wystąpienie, dodał, iż 
dziwią go emocje w wypowiedzi Wicestarosty. Powiedział, iż jest byłym Starostą, stara się 
oceniać prace obecnego Zarządu w sposób wyważony. Poprosił o „nie robienie wycieczek i 

niepotrzebnych dyskusji, które do niczego nie prowadzą”.  

Wicestarosta Michał Ramlau podziękował, za wypowiedź radnego Graczyka, dodał, iż 
delikatnie prowokuje swoimi wypowiedziami, na tej jak i na poprzedniej Sesji, z jednej strony 

chwaląc działania Zarządu, z drugiej strony negując je.   

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela odniosła się do pytania dot. zwiększenia etatów 

w PZD. Powiedziała, że nastąpi zwiększenie o 2 etaty.  

Ze względu na problemy techniczne, które pojawiły się u 2 radnych Przewodniczący Rady 

ogłosił 10 minut przerwy w posiedzeniu. 

Przewodniczący wznowił obrady, wobec braku dyskusji zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/131/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 została podjęta jednogłośnie (22 

głosów „za”). W głosowaniu brało udział 22 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Starosta Toruński Marek Olszewski podziękował za pozytywną opinię na temat budżetu na 

2021 rok oraz jednogłośne przyjęcie.  

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026. 

Przedstawiła pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia stanowi załącznik nr 

13 do protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski powiedział, iż Komisje Stałe 

Rady Powiatu Toruńskiego na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 r. wydały 

pozytywną opinię o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026 
została podjęta jednogłośnie (19 głosów „za”). W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż Radny Tomasz Zakrzewski poprosił o zapisanie jego 

głosu „za” przy głosowaniu nad budżetem na 2021 rok.   

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

określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji 

w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie (18 głosów 

„za”). W głosowaniu brało udział 18 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad 12. Naczelnik Wydziału Środowiska Anna Krupska omówiła projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2021 roku na obszarze Powiatu Toruńskiego.   

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 

przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku na obszarze Powiatu 

Toruńskiego.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2021 roku na obszarze Powiatu Toruńskiego została podjęta jednogłośnie 

(19 głosów „za”). W głosowaniu brało udział 19 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba omówił projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok została podjęta jednogłośnie (20 

głosów „za”). W głosowaniu brało udział 20 radnych. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Ad 14. Informacja z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radna Edyta Zakrzewska wyraziła swoje niezadowolenie w związku z odesłaniem w informacji 

na stronę BIP w celu uzyskania informacji o zmianach w budżecie jakie podjął Zarząd. 

Następnie dodała, iż cieszy ją zrównoważony rozwój powiatu, cieszy ją przygotowywanie 

dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Bierzgłowo-Zamek Bierzgłowski, 

dodała, iż miała nadzieję, że będą prowadzone prace projektowa na rzecz dokończenia drogi 

powiatowej Rzęczkowo-Zarośle Cienkie, ale ufa Zarządowi, że ta droga do końca kadencji 

będzie wyremontowana.   

Członek Zarządu Janusz Kononiuk powiedział, że projekt na remont drogi Rzęczkowo-Zarośle 

Cienkie jest, tak jak Starosta powiedział, wszystkie powiatowe drogi gruntowe będą wykonane.  

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego powiedział, że przy okazji prac remontowych w 

Starostwie podczas budowy windy został wyodrębniony pokój, który jest przypisany 

Przewodniczącemu Rady, a Przewodniczący Rady oddaje go do dyspozycji wszystkich 

Radnych.  

Starosta Toruński Marek Olszewski, w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej E. Zakrzewskiej  

powiedział, że jest ostatnia osoba, która chciałaby ograniczać informacje z prac zarządu. 

Podkreślił, że zawsze udzieli informacji na te temat. Dodał, iż zmiany budżetowe zazwyczaj są 
obszernym materiałem, na życzenie będzie zawsze przekazywany kompletnym materiał.  

Wobec braku dyskusji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad 18. Przewodniczący Rady Paweł Polikowski otworzył dyskusję.  

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia wszystkim Radnym oraz mieszkańcom powiatu toruńskiego.  

Starosta Toruński Marek Olszewski podziękował Skarbnik oraz całemu zespołowi 

pracowników, którzy wykonali wielka pracę przy tworzeniu budżetu na 2021 rok. Następnie w 

imieniu swoim oraz całego Zarządu złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne  

mieszkańcom oraz Radnym powiatu.   
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Ad 19. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XXI 

Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 15.20. 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


