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PROTOKÓŁ Nr XVI/2020 
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 28 maja 2020 r. 

za pomocą wideokonferencji 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Paweł Polikowski o godzinie 11.00 otworzył 

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

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

Powiatu Toruńskiego Czesława Makowskiego, Radców Prawnych - Marię Misiak i Marzennę 
Napiórkowską, zaproszonych gości oraz osoby oglądające Sesję za pomocą transmisji 

internetowej. 

Ad 2. Przewodniczący Rady poinformował, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 21 

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. Wobec braku uwag przesłany porządek obrad XVI 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych w następującym kształcie: 

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Powiatu. 

5. Przedstawienie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu toruńskiego.  

6. Przedłożenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa 

sanitarno-weterynaryjnego w powiecie w 2019 r.  

7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 

2015 – 2020 (za lata 2017 – 2018). 

8. Bieżąca informacja na temat funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w okresie 

pandemii.   

9. Przekazanie sprawozdania finansowego za 2019 rok.  

10. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2019 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2019. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do 

realizacji w roku 2020 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

13. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

14. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

15. Zamknięcie XVI Sesji Rady. 

 

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

Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 
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Ad 5.  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu Ewa Nowak-

Wąsicka przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu toruńskiego.  

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski zapytał o efekty działań profilaktycznych przeprowadzonych w 

placówkach oświatowych i realizację wszystkich planowanych w tej kwestii zadań. Poprosił 

też o krótką informację na temat bieżącej sytuacji zakażeń koronawirusem w powiecie. 

Dyrektor E. Wąsicka odpowiedziała, że działania w placówkach oświatowych zostały 

wykonane zgodnie z planem w 2019 roku, natomiast realizacja zadań na rok 2020 będzie 

opóźniona ze względu na panującą sytuację epidemiczną. Dodała, że obecnie na terenie 

miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego jest potwierdzonych 140 przypadków zarażenia 

koronawirusem (z czego 29 osób jest z terenu powiatu toruńskiego), 16 osób zmarło, 110 

wyzdrowiało, a około 300 osób znajduje się w kwarantannie. 

Starosta Toruński M. Olszewski podziękował Pani Dyrektor za zaangażowanie i pracę jaką 
wykonała w ostatnim okresie. Starosta docenił sprawny przepływ informacji oraz współpracę 
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Przewodniczący przyłączył się do 

podziękowań. 

Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Jankierska-Wojda zmieniając liczbę obecnych 

radnych z 21 na 22. 

Ad 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu Dorota Stankiewicz przedstawiła informację 
o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie w 2019 roku oraz skierowała 

również swoje podziękowania za współpracę dla Dyrektor Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny T. Zakrzewski zapytał o możliwość sprzedaży bydła pourazowego. 

Dyrektor D. Stankiewicz powiedziała, że jeśli jest to zwierzę, które nie jest w stanie samo 

wejść do środka transportu – nie wolno go tam umieszczać siłą. Gospodarz powinien znaleźć 
rzeźnię mobilną, która dojedzie na gospodarstwo oraz powiadomić o tym lekarza weterynarii. 

Radny A. Siemianowski zapytał o to, kto i na jakich warunkach może dokonać uboju 

zwierzęcia z konieczności. 

Dyrektor odpowiedziała, że musi się on odbyć w miejscu przebywania zwierzęcia, w 

określonych wyjątkowych przypadkach i może go dokonać tylko wykwalifikowana osoba 

pracująca w rzeźni. 

Ad 7. Naczelnik Wydziału Środowiska Anna Krupska omówiła Raport z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015 – 2020 (za lata 2017 – 

2018). 

Raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Ad 8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego omówił bieżącą 
informację na temat funkcjonowania jednostki. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Duszyńskiemu oraz wszystkim 

pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy za zaangażowanie włożone w pracę jaką wykonują 
w obecnej sytuacji. 

Przewodniczący zarządził 15-minutową przerwę. 

Ad 9. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela przekazała sprawozdanie finansowe za 

2019 rok. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący powiedział, że sprawozdanie zostanie dokładnie omówione na posiedzeniu 

wspólnym Komisji Rady, które odbędzie się 4 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00 w formie 

wideokonferencji. Dodał, że po posiedzeniu wspólnym, odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej. 

Ad 10. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił Raport o stanie powiatu za 2019 rok. 

Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, ale nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Posiedzenie opuścił radny Piotr Skiba zmieniając liczbę obecnych radnych z 22 na 21. 

Ad 11. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Andrzej Pabian omówił projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu 

toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w roku 2019. 

 

Przewodniczący powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 26 maja 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. 
 

Wobec braku dyskusji przewodniczący zarządził głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr XVI/102/2020 Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w roku 2019 została podjęta jednogłośnie. 
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Raport z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad 12. 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 powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 28 maja 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 XVI/103/2020 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. 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 13. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana 

drogą mailową po czym otworzył dyskusje, ale żaden z radnych nie zabrał głosu. 

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad 14. Przewodniczący otworzył dyskusję. 

Radny A. Siemianowski zawnioskował o przeprowadzanie posiedzeń Komisji oraz Sesji RPT 

w formie spotkań w budynku Starostwa Powiatowego. Spytał o to, od kiedy takie spotkania 

będą przeprowadzane. 

Przewodniczący odpowiedział, że najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady 

odbędzie się na pewno w formie wideokonferencji. Zachęcił jednak, by przewodniczący 

Komisji w miarę możliwości starali się organizować posiedzenia stacjonarnie, spotykając się 
z radnymi w budynku Starostwa Powiatowego, ponieważ sala konferencyjna jest 

przystosowana do tego, by przyjąć ograniczoną liczbę osób. Spotkania radnych podczas 

posiedzeń Sesji Rady Powiatu Toruńskiego w Starostwie będą możliwe wtedy, kiedy wszyscy 

ich uczestnicy będą mogli czuć się bezpiecznie. 

Radny A. Siemianowski dodał, że IV wariant likwidacji obostrzeń pozwala już na 

gromadzenie się pewnej liczby osób. 

Przewodniczący przypomniał o wniosku złożonym przez radnych, by sesje odbywały się w 

trybie on-line, gdy liczba stwierdzonych przypadków zakażeń była jeszcze stosunkowo 

niewielka. Dodał, że kwestia powrotu do tradycyjnych spotkań zostanie rozważona. 

Przewodniczący przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.  
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Dodał, że najbliższa sesja RPT odbędzie się 25 czerwca. 

Ad 15. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym Radnym za udział  w XVI 

Sesji RPT za pomocą wideokonferencji i zamknął posiedzenie o godzinie 13.20. 

 

 

Protokołowała: 

Agata Lewandowska 

                                                                                  Przewodniczył: 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 
                                                                                                    Powiatu Toruńskiego 

                                                                                    Paweł Polikowski 

 


