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PROTOKÓŁ Nr XXVII/2021 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 24 czerwca 2021 r. 
za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 12:00 

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

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

Sekretarza Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radczynie Prawne Marzennę 

Napiórkowską oraz Marię Misiak i Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Adama 

Orłowskiego. 

Ad 2. Przewodniczący Rady Paweł Polikowski 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 XXVII Sesji Rady Powiatu.  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedstawienie raportu o stanie powiatu toruńskiego za rok 2020. 

6. Debata nad raportem o stanie powiatu toruńskiego. 

a. głosy radnych, 

b. głosy mieszkańców. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego 

za rok 2020. 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego powiatu toruńskiego.  

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu powiatu toruńskiego.  

10. Przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu toruńskiego.   

11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu 

toruńskiego.  

12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Toruńskiego.  

13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.  

14. Dyskusja. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 

sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego 

za rok 2020. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2021. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026.  
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18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele niezwiązane z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia niektórych zadań  z zakresu administracji  rządowej 

związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2021. 

20. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

22. Zamknięcie XXVII 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 XXVII Sesję. Wobec braku uwag, protokół XXVI Sesji Rady 

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

Ad 5. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski przedstawił raport o stanie powiatu toruńskiego 

za rok 2020. 

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawioną informację o raporcie o stanie powiatu 

toruńskiego za rok 2020. 

Raport znajduje się w rejestrze uchwał Zarządu Powiatu Toruńskiego pod pozycją nr 399. 

Ad 6. Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem o stanie powiatu toruńskiego i 

zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos.  

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że Radni Przymierza Samorządowego oraz Koalicji 

Obywatelskiej chcieliby zgłosić uwagi. Powiedział, że tworzenie dokumentów bez udziału 

wszystkich radnych jest nieodpowiednie oraz, że nie zasięgnięto opinii radnych opozycji. 

Powiedział, że obszerność dokumentu nie przekłada się na jego jakość, ponieważ w 2018 raport 

liczył ponad 40 stron, a obecnie 118 stron. Radny zwrócił uwagę na to, że należy bardziej 

syntetycznie przedstawiać informacje. Radny krytycznie ocenił w imieniu radnych opozycji 

decyzje kadrowe, które jego zdaniem w wielu wypadkach były nietrafione. Radny zaznaczył, 

że te uwagi powodują to, że Radni Przymierza Samorządowego oraz Koalicji dla Powiatu w 

sprawie udzielenia wotum zaufania podjęli decyzję o tym, że wstrzymają się od głosu. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w zeszłym roku radny Andrzej Siemianowski 

wnioskował o rozbudowanie raportu o nowe pozycje. Podkreślił, że na jego wniosek został on 

rozbudowany, poszerzony i uszczegółowiony, co wpłynęło na jego objętość. Zwrócił uwagę, 

że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady nikt nie wniósł żadnych uwag ani 

ewentualnych rozwiązań co do raportu.  

Radny Andrzej Siemianowski zaznaczył, że były zwracane uwagi z proponowanymi 

rozwiązaniami mającymi poprawić jakość dokumentu. 

Przewodniczący przypomniał, że przez ostatni miesiąc nie były wniesione żadne sugestie i 

propozycje co do zapisu raportu, a sam raport jest napisany zrozumiale.  

Przewodniczący Rady powiedział, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie do debaty od 

mieszkańców powiatu. 
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Wobec braku dalszych dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad. 

Ad 7. Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniu 2 czerwca 2021 r. członkowie 

Komisji Rewizyjnej jednomyślnie wypracowali projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2020.  

Przewodniczący powiedział, że projekt uchwały został przesłany i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/165/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Toruńskiego 
za rok 2020 została podjęta 13 głosami „za” (przy 10 głosach „wstrzymujących się”) 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 8. Starosta Powiatu Marek Olszewski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz 

informację o stanie mienia komunalnego powiatu toruńskiego. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Przewodniczący podziękował za przedstawioną prezentację.  

Ad 9. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu toruńskiego. 

Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 10. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przedstawiła sprawozdanie finansowe 

powiatu toruńskiego. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad 11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba powiedział, że Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2021 r. jednogłośnie wydała pozytywnie pozytywną opinię w 

sprawie wykonania budżetu powiatu za 2020 r. 

Dodał, że szczegółowy tekst opinii przesłany został w formie elektronicznej.   

Opinia stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad 12. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba powiedział, że Komisja Rewizyjna na 

posiedzeniu jednogłośnie wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego za rok 2020. Szczegółowe uzasadnienie i tekst wniosku został przesłany drogą 

elektroniczną. 

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad 13. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Skiba powiedział, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Bydgoszczy zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Toruńskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Toruńskiego absolutorium za 

rok 2020. Szczegółowy tekst opinii został przesłany drogą elektroniczną. 

Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad 14. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w temacie zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu za rok 2020, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Toruńskiego. 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że w imieniu Przymierza Samorządowego i Koalicji 

dla Powiatu chciałby podzielić się uwagami na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 

rok 2020. Radny oznajmił, że bardzo wiele przedsięwzięć, o których była wcześniej mowa, 

zarówno w wystąpieniu Pana Starosty i na wcześniejszych spotkaniach Komisji, zasługuje na 

uznanie. Wiele inwestycji było i jest nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa, na jakość 

dróg powiatowych, pomoc społeczną, a więc na kluczowe zadania, które mają wpływ na jakość 

życia mieszkańców powiatu. Radny wspomniał również o inwestowaniu w oświatę, o którym 

też była wcześniej mowa. Radny powiedział, że oprócz przedsięwzięć tzw. miękkich czyli 

takich środków, które są dedykowane uczniom na zajęcia pozalekcyjne, są również w tych 

planach realizacyjnych w sprawozdaniu ujmowane zadania twarde, poprawiające infrastrukturę 

i jakość warunków do realizacji warunków oświatowych. Radny powiedział, że akceptują i 

wyrażają uznanie, jeśli chodzi o działania w obszarze pozyskiwania środków na te zadania, 

zarówno tych pozyskiwanych z funduszy krajowych jak i ze środków europejskich. Zwrócił 

uwagę, że zakres wsparcia finansowego wynika z doskonałych relacji politycznych jakie są w 

zarządzie. Radny zwrócił również uwagę, że mnogość przedsięwzięć powinna zobowiązać do 

skorzystania ze wsparcia, wiedzy i doświadczenia radnych opozycji. Poinformował, że Koalicja 

dla Powiatu i Przymierze Samorządowe wstrzyma się podczas głosowania nad uchwałą w 

sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu za rok 2020.  

 Przewodniczący podziękował za wypowiedź i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zająć głos. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.           

Ad 15. Przewodniczący Rady zarządził glosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2020. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/166/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 
czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 
sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Toruńskiego za rok 2020 została podjęta 13 głosami „za” (przy 10 głosach „wstrzymujących 

się”).  

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego ogłosił przerwę w posiedzeniu 

od godziny 13:35 do godziny 13:45. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021. 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 czerwca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021, następnie otworzył dyskusję. 
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Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Powiatu Toruńskiego 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2021 
została podjęta 19 głosami „za” (przy 2 obecnych niegłosujących). 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 

2021-2026. 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 czerwca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2021-2026, następnie otworzył 

dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XXVII/168/2021 Rady Powiatu Toruńskiego 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Toruńskiego na lata 2021-2026 została podjęta 21 głosami „za” (przy 1 obecnym 

niegłosującym). 

Raport z glosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad 18. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu Adam Orłowski omówił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami ruchu. 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 czerwca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała omówiony, następnie otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku glosowania Uchwała Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na terenie 
powiatu toruńskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu została podjęta 19 głosami „za” (przy 1 obecnym niegłosującym). 

Raport z glosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad 19. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały w sprawie przejęcia, 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacja wojskową w roku 

2021. 
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Przewodniczący powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 24 czerwca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt, następnie otworzył dyskusję. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. 

W wyniku glosowania Uchwała Nr XXVII/170/2021 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
przejęcia, niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacja 
wojskową w roku 2021 została podjęta 19 głosami „za” (przy 1 obecnym niegłosującym). 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Ad 20. Przewodniczący poinformował, że informacja Starosty o pracy Zarządu między 

posiedzeniami wraz z materiałami na sesję została przesłana drogą elektroniczną, następnie 

otworzył dyskusję. 

Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Ad 21. Starosta Powiatu Toruńskiego Marek Olszewski podziękował w imieniu Zarządu za 

pozytywną ocenę pracy w roku 2020. Podziękował głosującym za udzielenie absolutorium oraz 

wszystkim osobom współpracującym, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, pracownikom 

Starostwa Powiatowego i jednostek. Starosta podziękował również radnym i 

Przewodniczącemu Rady za pozytywną ocenę. 

Przewodniczący podziękował Panu Staroście za wypowiedź. 

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu Toruńskiego 

przewidziana jest na dzień 26 sierpnia 2021 r. Dodał, że trwają prace nad systemem 

hybrydowym, który zapewni części radnym możliwość uczestnictwa w sesji stacjonarnie, a 

innym zdalnie. Przewodniczący oznajmił, że w okolicach 20 lipca 2021 r. możliwe jest 

zwołanie sesji nadzwyczajnej w związku z tym, że toczą się dwa postępowania przetargowe. 

Pierwsze postępowanie dotyczy hali na narzędzia w Gronowie, natomiast drugie dotyczy 

ścieżki pieszo-rowerowej z Kończewic do Warszewic.  

Ad 22. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XXVII 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o 

godzinie 14:17. 

 
Protokołowała: 

Klaudia Ośkiewicz 

Agnieszka Szymborska 

 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 
 

                                                                                    Paweł Polikowski 


