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PROTOKÓŁ Nr XXV/2021 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2021 r. 
za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12:03 

otworzył XXV 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 Marię Misiak, 

Naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Andrzeja Pabiana, 

Przedstawicielkę firmy Verte Annę Mówińską, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu Jacka Skorulskiego oraz osoby oglądające Sesję za pomocą transmisji 

internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 22  
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 XXV Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedłożenie sprawozdania z Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2020 r. 

6. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego za lata 

2017 – 2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-

2030. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 

2021-2030. 

10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu 

Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkól 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2021. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026. 

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

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

Gminie Chełmża. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Chełmża. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Lubicz. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Łubianka. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Łysomice. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania publiczną 
drogą powiatową. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością petycji z dnia 15 i 17 

lutego 2021 r. dotyczących sposobu gospodarowania powiatowym zasobem 

nieruchomości. 

21. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

22. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

23. Zamknięcie XXV 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 XXV Sesję. Wobec braku uwag, protokół XXIV Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

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

roczne sprawozdanie z Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

2020r. 

Przewodniczący podziękował za wystąpienie i otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad 6. Starosta Toruński Marek Olszewski przedłożył sprawozdanie z realizacji Programu 

Rozwoju Powiatu Toruńskiego za lata 2017-2020. 

Przewodniczący podziękował za wystąpienie i  otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 7. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  Jacek Skorulski omówił 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata  2021-2023. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/148/2021 Rady Powiatu Toruńskiego  dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-
2023 została podjęta 21 głosami za (przy 1. głosie „obecnym niegłosującym”)  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 8. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Jacek Skorulski  omówił 

Ocenę zasobów pomocy społecznej.  

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji, informacja została przyjęta przez Radnych. 

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad 9. Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Andrzej Pabian oraz 

Przedstawicielka firmy Verte Anna Mówińska omówili projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego  na lata 2021-2030.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje Stałe Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 28 

kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowały projekt w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 

Powiatu Toruńskiego  na lata 2021-2030 oraz otworzył dyskusję. 

Starosta Toruński Marek Olszewski podziękował wszystkim tym, który brali czynny udział w 

tworzeniu i korygowaniu Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego  na lata 2021-2030.  

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/149/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 
2021-2030 została podjęta 14 głosami „za” (przy 8. głosach „wstrzymujących się”). 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego ogłosił przerwę w posiedzeniu Rady 

 od 13.45 do 14.00. 

Ad 10. Wicestarosta Toruński Michał Ramlau omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania 

stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Edukacji, Kultury i  Sportu w dniu 27 kwietnia 

2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/150/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  
29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu 
Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół 
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ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych została podjęta 18 głosami „za” (przy 2 

obecnych niegłosujących) 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 r. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 r. oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/151/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  
29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Toruńskiego na rok 2021 została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 

2021-2026 . 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026 oraz otworzył 

dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/152/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 
kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Toruńskiego na lata 2021-2026 została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

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

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża  na realizację zadania 

inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej nr 2016 C Kończewice- Warszewice”. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Chełmża oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 
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W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/153/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Chełmża została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej  Gminie Chełmża na realizację zadania 

inwestycyjnego o nazwie: „Wykonanie dokumentacji projektowej i wykupy gruntów – zadanie 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019 C poprzez budowę drogi rowerowej w m. 

Brąchnówko”. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Chełmża oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/154/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Chełmża została podjęta 20 głosami za (przy 1 obecnym niegłosującym) 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad 15. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża na realizację zadania 

inwestycyjnego o nazwie: „Zakup nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

Skąpe”.  

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Chełmża oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 
kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 
Chełmża została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad 16. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lubicz  na realizację projektu 

o nazwie „Transport uczniów z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół CKU Gronowo”. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Lubicz oraz otworzył dyskusję. 
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Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  
29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Lubicz została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad 17. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka na realizację zadania 

inwestycyjnego o nazwie: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1050 mb. wzdłuż 
drogi powiatowej Łubianka – Zamek Bierzgłowski na odcinku od ścieżki rowerowej Toruń – 

Unisław do centrum Zamku Bierzgłowskiego (wzdłuż ul. Przedzamcze)”.  

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Łubianka oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  
29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Łubianka została podjęta 20 głosami za (przy jednym obecnym niegłosującym). 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Ad 18. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łysomice na realizację zadania 

inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi 

rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz”. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Łysomice oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  
29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Gminie Łysomice została podjęta jednogłośnie. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Ad 19. Członek Zarządu Janusz Kononiuk omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia 

Gminie Chełmża zadania zarządzania publiczną drogą powiatową polegającego na czas 

realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez rozbudowę drogi polegającą na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
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powiatowej 2016C Kończewice – Warszewice o dł. 0,910 km, od km 0+249,92 do 1 +155,08 

km”, szacowany koszt zadania 1 260 101,48 zł. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska w dniu 28 kwietnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania publiczną drogą powiatową oraz 

otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  
29 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmża zadania zarządzania 
publiczną drogą powiatową została podjęta jednogłośnie. 

Raport z glosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Ad 20. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przekazania 

zgodnie z właściwością petycji z dnia 15 i 17 lutego 2021 r. dotyczących sposobu 

gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości. 

Przewodniczący poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 

22 kwietnia 2021 r. opracowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXV/160/2021 w sprawie przekazania zgodnie z 
właściwością petycji z dnia 15 i 17 lutego 2021 r. dotyczących sposobu gospodarowania 
powiatowym zasobem nieruchomości została podjęta 18 głosami za (przy 1 głosie 

wstrzymującym się i 2 obecnych niegłosujących). 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik 30 do protokołu. 

Ad 21. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski powiedział, że 

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

Sesję.  

Wobec braku dyskusji, informacja została przyjęta przez Radnych. 

Informacja z pracy Zarządu stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Ad 22. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że w budżecie powiatu znalazły się środki na 

budowę Centrum Wieloletniej Kultury Dawnego Pogranicza, zapytał czy były prowadzone 

jakiekolwiek rozmowy oraz konsultacje społeczne w tej sprawie.  

Starosta Toruński powiedział, że został podpisany list intencyjny miedzy Powiatem Toruńskim, 

Gminą Lubicz, Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytetem Mikołaja 

Kopernika w Toruniu oraz Instytutem Dziedzictwa Wsi Polskiej w Warszawie.  

Radny Andrzej Siemianowski podziękował za informację.  
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Przewodniczący Rady poinformował, że jutro jest ostatni dzień na złożenie oświadczeń 
majątkowych. Następnie zwrócił się do Radnych, którzy jeszcze tego nie zrobili, by dotrzymali 

terminu. Dodał, że kolejna Sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 maja 2021 r.   

Ad 23. Przewodniczący Rady zamknął XXV Sesję RPT o godzinie 15:00. 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 
 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 

 

 


