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PROTOKÓŁ Nr XXIII/2021 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 25 lutego 2021 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12.00 

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

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

Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radczynię Prawną Marzennę Napiórkowską, 
Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu Macieja Lewandowskiego, Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Sławomira Reszkowskiego 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.  

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji ze swojej 

działalności oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 

roku. 

6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 roku. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2021. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

11. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

12. Zamknięcie XXIII Sesji Rady. 

Wobec braku uwag przedstawił porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.  

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

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5. Komendant Miejski Policji insp. mgr M. Lewandowski przedłożył roczne sprawozdanie 

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
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Starosta Toruński Marek Olszewski wyraził podziękowanie za bardzo dobrą współpracę oraz 

służbę policji  na rzecz Powiatu Toruńskiego. Dodał, ze pomimo dużej ilości nowych 

obowiązków w czasach pandemii, funkcjonariusze policji są w stanie te obowiązki łączyć i 
poziom służby nie zmienił się. Powiedział, że mieszkańcy Powiatu Toruńskiego mogą czuć się 
bezpiecznie.  

Przewodniczący Powiatu Paweł Polikowski podziękował za zaprezentowanie informacji i 

powiedział, że w imieniu mieszkańców powiatu także chciał wyrazić swoje podziękowanie  za 

pracę Policji w 2020 r.  

Wobec braku dalszej dyskusji, sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Ad 6. 

Z uwagi na problemy techniczne, Przewodniczący Rady zarządził  przerwę  

od godz. 12:42 do godz. 12:50. 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej  bryg. mgr inż. S. Reszkowski przedstawił 

informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych 

Powiatu Toruńskiego w 2020 r.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że chciałby szczerze podziękować panu 

Komendantowi  za współpracę w 2020 roku, oraz przygotowaną prezentację, która była 

pouczająca i ukazała całe spektrum działania PSP oraz OSP na terenie powiatu toruńskiego. 

Dodał, że współpraca Powiatu Toruńskiego, samorządów gminnych z Państwową Strażą 
Pożarną jest bardzo mocna dlatego, że cały system OSP jest dużym wsparciem dla PSP.  

Przewodniczący Rady P. Polikowski powiedział, że  w imieniu Rady Powiatu chciałby również 
podziękować wszystkim strażakom zarówno z PSP jak i OSP, życząc im jak najmniej zdarzeń 
w roku bieżącym, a także równie dobrej współpracy z samorządami. 

Ad 7. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 lutego 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 oraz otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Radny A. Siemianowski, który powiedział, że chciałby podziękować Zarządowi 

Powiatu Toruńskiemu za przyjęcie wniosku dot. pozyskania środków na utworzenie pracowni 

w CKU w Gronowie i chęć partycypacji w kosztach w kwocie prawie 0.5 mln złotych.  

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr  XXIII/143/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 

lutego 2021 r. zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego  

na rok 2021, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 8. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2026. 
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Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 lutego 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021–2026. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/144/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 

lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021–2026, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 9. Członek Zarządu Janusz Kononiuk przedstawił projekt  uchwały zmieniającej uchwałę 
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 Paweł Polikowski powiedział, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, 

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  w dniu 22 stycznia 2021 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 P. Polikowski otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIII/145/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 

lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę 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.  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 10. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski powiedział, że 

Informacja o pracy Zarządu między posiedzeniami  została przesłana wraz z materiałami na 

Sesję, następnie otworzył dyskusję.  

Informacja z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Radny A. Siemianowski zadał pytanie dotyczące posiedzenia Zarządu z dnia 27 stycznia 2021 

r., na którym Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji realizacji projektu 

„Aktywni - wygrani”, planowanego do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Toruniu. Radny A. Siemianowski zapytał, czy aktywizacja zawodowa i społeczna w 

powyższym projekcie dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, czy także niesprawnych 

intelektualnie i czy udział w tym projekcie biorą także osoby z innych samorządów. 

Dodatkowo, Radny A. Siemianowski zadał pytanie odnośnie  budowanego „Domu Światło” w 

m. Grębocin, której partnerem  jest m. in. Powiat Toruński. Radny zapytał, jaki jest stan prawny 

środka trwałego oraz kto będzie kierowany do „Domu Światło”? 

Wicestarosta Toruński Michał Ramlau powiedział, że projekt PCPR obejmuje tylko i wyłącznie 

osoby niepełnosprawne zamieszkujące jedynie teren powiatu toruńskiego. Dodał, że oddanie 

do użytku „Domu Światła” planowane jest na styczeń 2022 r. i Powiat Toruński nie uczestniczy 

w kosztach jego budowy. Fundacja dysponuje własnymi środkami, a także z Unii Europejskiej. 
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Uczestnictwo Powiatu Toruńskiego w tym projekcie odbywać się będzie tylko dzięki środkom 

z UE i dotyczy wsparcia fundacji w formie prawnej, szkoleniowej i usługach transportowych.  

A Siemianowski podziękował za odpowiedź.  

Ad 11. Radny Andrzej Siemianowski powiedział, iż na poprzedniej Sesji Rady Powiatu, 

Starosta  zadeklarował się wprowadzić do obrad punktu dotyczącego kluczowych inwestycji 

dla Powiatu w roku 2021 r. Radny zwrócił uwagę, iż kwoty przeznaczone na zadania 

inwestycyjne w budżecie są bardzo znaczące i chciałby poznać szczegółowe informacje na ich 

temat.  

Starosta Toruński Marek Olszewski powiedział, że taką prezentację na pewno przygotuje na 

najbliżej Sesji w marcu, gdyż zależy mu na przedstawieniu szczegółowych informacji 

wynikających z przygotowanych projektów oraz kosztorysów inwestycyjnych. Prezentacja, 

którą przygotuje będzie na pewno pełniejsza, niż ta która mogłaby ukazać się w dniu 

dzisiejszym. 

Przewodniczący Rady Paweł Polikowski poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 25 marca.  

Ad 12. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XXIII 

Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 13:50. 

 

Protokołowała: 

Sabina Zasadzka 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


