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PROTOKÓŁ Nr XXIV/2021 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 25 marca 2021 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12:00 

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

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

Sekretarza Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radczynię Prawną Marzennę 

Napiórkowską, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Tadeusza Julke, Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Jacka Skorulskiego oraz osoby oglądające Sesję za 

pomocą transmisji internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 23  
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 XXIV Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Toruniu za 2020 rok.  

6. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Toruniu za 2020 rok. 

7. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 

rok.  

8. Informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu w 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2021.  

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

w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

11. Informacja Starosty o inwestycjach realizowanych przez Powiat Toruński.  

12. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

13. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

14. Zamknięcie XXIV Sesji Rady.  

Wobec braku uwag przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie.  

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

mailową wraz z materiałami na XXIV Sesję. Wobec braku uwag, protokół XXIII Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 
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Ad 5. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Tadeusza Julke przedłożył roczne 

sprawozdanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu za 2020 rok.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Głos zabrał radny Tomasz Wierzbicki, który podziękował za przedłożone sprawozdanie oraz 

poparł słuszność zakupu nowego samochodu służbowego przez PINB. Dodatkowo, radny zadał 

pytanie dotyczące wynagrodzeń pracowników PINB. Radny zapytał, czy w najbliższym czasie 

planowane są podwyżki dla inspektorów nadzoru budowlanego i innych pracowników 

prowadzących kontrole, tak, aby wynagrodzenia odpowiadały realiom rynkowym. 

Inspektor Nadzoru Budowlanego Tedeusz Julke odpowiedział, że niestety na chwilę obecną nie 

ma na to funduszy. Dodał, iż w zeszłym roku pracownicy PINB otrzymali podwyżkę od 

Wojewody.  

Radny Tomasz Wierzbicki powiedział, że  należy mieć świadomość, że pensje w 

budownictwie, szczególnie w nadzorach, w firmach prywatnych są znacznie wyższe od tych, 

które oferowane są pracownikom w instytucjach publicznych. Warto zwrócić uwagę, aby 

pensje inspektorów nadzoru, którzy wykonują ciężką i sumienną pracę odpowiadały  pensjom, 

które oferują prywatne przedsiębiorstwa.  

Przewodniczący Powiatu Paweł Polikowski podziękował Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego za zaprezentowanie informacji. 

Wobec braku dalszej dyskusji, sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 6. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie Jacek Skorulski przedłożył 

sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2020 rok. 

Przewodniczący podziękował za wystąpienie i  otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 7. Radczyni Prawna Marzenna Napiórkowska przedłożyła sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 rok. 

Przewodniczący podziękował za wystąpienie i  otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zarządził  przerwę od godz. 13:03 do godz. 13:15. 

Ad 8. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela poinformowała, iż Przewodniczący Rady 

Powiatu otrzymał dzisiaj sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu w 2020 roku. Wczoraj 

dokument ten trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii. Radni 

otrzymają ten dokument po Sesji, w formie elektronicznej. Komisje bądź Komisja Wspólna 

zostanie ustalona w terminie późniejszym, w celu omówienia tego dokumentu.  
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Ad 9. 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 25 marca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, Przewodniczący zarządził głosowanie.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr  XXIV/146/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 

marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego  

na rok 2021, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad 10. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

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 25 marca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXIV/147/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 

marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w 
roku 2021 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad 11. Starosta Toruński Marek Olszewski przedstawił informację o inwestycjach 

realizowanych przez Powiat Toruński.  

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Głos zabrał Radny Andrzej Siemianowski, który podziękował za tak szczegółowo 

przedstawioną informację. 

Radny Tomasz Wierzbicki również podziękował za przygotowaną informację. Zapytał, czy 

drogowa inwestycja, dotycząca przebudowy drogi powiatowej na odcinku Zębowo- Zębówiec 

w gm. Obrowo uwzględnia wykonanie utwardzeń poboczy na tym odcinku.  

Starosta Toruński powiedział, że w najbliższym czasie udzieli Radnemu odpowiedzi. 

Ad 12. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski powiedział, że 

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

Sesję. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

Informacja z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad 13. Radny T. Wierzbicki zawnioskował do Zarządu o zwiększenie wynagrodzeń 

pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz pracowników 

wydziałów Inwestycji i Remontów oraz Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Toruniu. 

Swój wniosek poparł fragmentem raportu z kontroli Najwyżej Izby Kontroli, który przedstawia 

sytuację wynagrodzeń w jednostkach inspektoratów. Radny powiedział, iż z raportu wynika, 

że grupa inspektorów zatrudnionych we wszystkich skontrolowanych inspektoratach  miała 

znacznie niższe wynagrodzenie od średniego wynagrodzenia inżynierów budownictwa. Dodał, 

że wiele osób, które odeszły z pracy w inspektoratach nadzoru budowlanego znalazła pracę w 

sektorze prywatnym. 

Ad 14. Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności przedstawienia do końca kwietnia 

b.r. oświadczeń majątkowych za rok 2020 oraz zamknął XXIV Sesję RPT o godzinie 14:10. 

 

 

Protokołowała: 

Sabina Zasadzka 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 
 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 


