
PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 
z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 
odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 
 
 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 1010 otworzył XIV Sesję Rady 
Powiatu Toruńskiego. 
Powitał Radnych oraz zaproszonych gości. 
 
Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 20. 
Radnych, wobec czego Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Przewodniczący odczytał porządek obrad: 
1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu, 
b) stwierdzenie prawomocności obrad, 
c) przyjęcie porządku obrad, 
d) przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Podjęcie uchwały Rady w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Gminy 
Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.   

3. Zmiany do budżetu na rok 2015.  
4. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

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

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

celowej Gminie Zławieś Wielka. 
7. Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 

a.  wystąpienie Starosty Toruńskiego, 
b.  opinia RIO, 
c.  opinie Komisji, 
d.  dyskusja, 
e.  podjęcie uchwały. 

8. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016-
2021. 

9. Określenie zadań przyjętych do realizacji w roku 2016 w ramach środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 
11. Interpelacje i zapytania radnych. 
12. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
13. Zamknięcie XIV Sesji Rady. 
 
 
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji. 
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Komendant Miejski Policji Antoni Stramek powiedział, iż mija kolejny rok w związku z 
czym z satysfakcją stwierdza, że nie był to rok zmarnowany, a mieszkańcy mogli czuć się 
bezpieczni, co również przełożyło się  na dobre wyniki w działaniach policji. Dzięki wsparciu 
Starosty możliwy był  remont jednostki w Chełmży oraz rozpoczęcie budowy jednostki w 
Dobrzejewicach. Antoni Stramek złożył życzenia noworoczne wszystkim Radnym i 
zgromadzonym gościom.  
 
Przewodniczący podziękował za wystąpienie.  
 
d) 
Przewodniczący poinformował, iż wpłynęły uwagi do protokołu, które zostały już częściowo 
poprawione.  
 
Radny Dariusz Meller powiedział, że jego wcześniej zgłoszona uwaga została poprawiona,                                                           
ale w Ad. 8. protokołu z poprzedniej sesji prosi o sprostowanie wypowiedzi dotyczącej 
ironicznego przedstawienia komisji oceniającej potrzebę wykonywania remontów w 
jednostkach organizacyjnych.   
 
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski powiedział, że uwagi zostaną poprawione, a 
następnie zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XIII Sesji Rady Powiatu został przyjęty 
większością głosów : 19. głosami „za” przy 1. głosie „wstrzymującym się” z uwzględnionymi 
poprawkami.   
 
Ad. 2. 
Sekretarz Powiatu Toruńskiego omówił projekt uchwały Rady w sprawie delegowania 
radnego do wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku oraz poprosił Radę o wskazanie przedstawiciela. 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Radny Andrzej Walczyński zgłosił kandydaturę Radnego Mariana Rzeszotka.  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy Radny Rzeszotek wyraża zgodę na ewentualne 
przystąpienie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Marian Rzeszotek wyraził zgodę na swoją kandydaturę.   
 
Radny Paweł Polikowski zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Jałochę.  
 
Andrzej Jałocha zgodził się na udział w wyborze członka Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku. 
  
Radny Michał Ramlau zapytał dlaczego Rada wybiera tylko jednego radnego do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku skoro według ustawy o samorządzie powiatowym powinno być to 
dwóch przedstawicieli Powiatu. 
 
Sekretarz Powiatu odpowiedział, że skład Komisji jest również uzależniony od 
wcześniejszych ustaleń zawartych w porozumieniu, na mocy którego zostaje wybrany jeden 
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radny. Dodał również, że porozumienie zostało przyjęte przez Radę Miasta Torunia oraz Radę 
Powiatu Toruńskiego. 
 
Radny Ramlau zapytał czy zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie powiatowym oba organy 
powinny delegować po dwóch przedstawicieli Rady.  
 
Sekretarz odczytał treść ustawy i wyjaśnił wątpliwości. Dodał, iż  porozumienie  zakłada 
wybór jednego Radnego.  
 
Michał Ramlau nie zgodził się z tymi wyjaśnieniami oraz przytoczył zapis z ustawy o 
samorządzie powiatowym oraz zakwestionował poprawność porozumienia. 
 
Czesław Makowski odpowiedział, że porozumienie jest zgodne z ustawą i zostało przyjęte 
przez obie Rady. Dodał również, że muszą zostać zachowane proporcje w wyborze 
przedstawicieli, które uzależnione są od tego czy Komisja jest wspólna czy też nie. 
 
Michał Ramlau zaproponował aby przejść do głosowania, ale dodał, że warto byłoby 
przyjrzeć się  przepisom. 
 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów po czym zarządził 
głosowanie nad kandydaturą Mariana Rzeszotka oraz kandydaturą Andrzeja Jałochy do 
delegowania radnego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Czesław Makowski wyjaśnił, że tryb głosowania nie jest ustalony w ustawie, a ostateczny 
wybór formy głosowania należy do Rady.   
 
W związku z powstaniem ogólnego zamieszania Przewodniczący Rady ponowił głosowanie.  
 
Michał Ramlau powiedział, iż w ustawie zawarty jest ściśle określony zapis dotyczący 
wyboru dwóch przedstawicieli Rady Powiatu.   
 
Sekretarz ponownie wyjaśnił, że na mocy tej ustawy wybiera się dwóch radnych : jeden z 
Rady Powiatu Toruńskiego, a jeden z Rady Miasta Torunia, bo tak mówi porozumienie z 
Miastem Toruniem. 
 
Radny Michał Ramlau powiedział, że te argumenty go przekonują.  
 
Przewodniczący Rady ponownie zarządził głosowanie nad kandydaturą Mariana Rzeszotka 
oraz Andrzeja Jałochy do delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i 
Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 20. Radnych nad kandydaturami 
Mariana Rzeszotka oraz Andrzeja Jałochy, kandydat Marian Rzeszotek otrzymał 11 głosów, 
kandydat Andrzej Jałocha otrzymał 8 głosów. 1 osoba wstrzymała się od głosu.    
 
Wobec powyższego głosowania Radny Marian Rzeszotek został wybrany przez Radę Powiatu 
Toruńskiego większością głosów. 
 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały Rady.  
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Uchwała Nr XIV/71/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w 
sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu 
Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 2. do protokołu.  
 
Ad. 3. 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła zmiany do budżetu Powiatu 
Toruńskiego na rok 2015 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 20. radnych Uchwała Nr 
XIV/72/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2015 została przyjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 3. do protokołu.  
 
Ad.4.  
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 20. Radnych Uchwała Nr 
XIV/73/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża 
została przyjęta 19. głosami  „za” przy  1. głosie „wstrzymującym”. 
Uchwała stanowi załącznik nr 4. do protokołu.  
 
Ad.5.  
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 20. Radnych Uchwała Nr 
XIV/74/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża została przyjęta 19. „za” 
przy 1. „wstrzymującym”.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 5. do protokołu.  
 
Ad. 6.  
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 20. radnych Uchwała Nr 
XIV/75/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka została przyjęta 
jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6. do protokołu.  
 
Przewodniczący Rady zarządził przerwę miedzy 11 a 11:10. 
 
Ad. 7. 
Uchwalenie budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 : 

a) Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił projekt budżetu na 2016 rok, 
b) Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska – Drążela odczytała opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
c) Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

publicznego dla Gminy miasta Torunia oraz Powiatu Toruńskiego. Następnie 
Przewodniczący Rady powiedział, że w związku z tym, że dnia 4.12.2015 r Komisje 
zaopiniowały pozytywnie projekt budżetu na 2016 rok  oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 -2021, następnie poprosił o obligatoryjne odczytanie opinii 
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów, Łukasza Kowalskiego, 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Łukasz Kowalski przedstawił 
pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  

d) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, 
 

Radny Michał Ramlau zapytał czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie powinna wydać 
kolejnej opinii po wprowadzeniu przez Zarząd zmian do projektu budżetu.  
 
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że RIO wydaje tylko jedną opinie do projektu budżetu.  
Radny Ramlau powiedział, że zmiany wprowadzone przez Zarząd 4.12.2015 r. niosą ze sobą 
zmiany wskaźników oraz taki stan rzeczy może pozwolić Zarządowi na wprowadzenie 
niekorzystnych zmian w budżecie. 
 
Danuta Jabłońska – Drążela odpowiedziała, że każda z uchwał dotycząca zmian w budżecie 
jest przekazywana do RIO w celu jej zweryfikowania.   
 
Radny Dariusz Meller powiedział, że były prowadzone dyskusje na ten temat na posiedzeniu 
wspólnym Komisji oraz zwrócono uwagę na kilka kwestii w tym zakresie. Budżet z punktu 
formalnego jest poprawny. Dodał, że podtrzymują decyzję z Komisji Wspólnej i podczas 
głosowania jako klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymają się od głosu.   
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Wobec braku dalszej dyskusji przewodniczący przeszedł do kolejnego podpunktu. 
 

e) Tomasz Zakrzewski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Toruńskiego na 2016 rok oraz zarządził głosowanie. 
 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20. Radnych Uchwała Nr 
XIV/76/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została przyjęta 12. głosami „za” 
przy 8. głosach „wstrzymujących” . 
Uchwała stanowi załącznik nr 7. do protokołu.  
 
Ad. 8. 
Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016 - 2021. 
  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały.  
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
  
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20. Radnych Uchwała Nr 
XIV/77/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016 - 2021  została 
przyjęta 12. głosami  „za”, przy 8. głosach „wstrzymujących”.  
Uchwała stanowi załącznik nr 8. do protokołu.  
 
Ad. 9.  
Skarbnik Powiatu Toruńskiego omówiła projekt uchwały Rady w sprawie określenia zadań 
przyjętych do realizacji w roku 2016 w ramach środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 
Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 
projekt uchwały i zarządził głosowanie. 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20. Radnych Uchwała Nr 
XIV/78/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
zadań przyj ętych do realizacji w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych została przyjęta 12. głosami „za” przy 8. głosach 
„wstrzymujących się”.  
Uchwała stanowi załącznik nr 9.  do protokołu.  
 
Ad.10.  
Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali informację z prac Zarządu 
i otworzył dyskusję. 
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Informacja stanowi załącznik nr 10. do protokołu. 
 
Radny Michał Ramlau zapytał o punkt dotyczący założeń budżetu obywatelskiego z 
posiedzenia Zarządu w dniu 16.12.2015 r.  
 
Radny Dariusz Meller zapytał o temat poruszany na posiedzeniu Zarządu w dniu 4.12.2015r. 
dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług prawnych, gdzie nie wybrano 
żadnej organizacji pozarządowej.  
 
Sekretarz odpowiedział, że w związku z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców 
powiatu toruńskiego połowę punktów obsadza się według wskazania Izby Radców Prawnych 
oraz Izby Adwokackiej.  Natomiast na drugą połowę punktów udzielania takiej pomocy 
wybiera się organizacje pozarządowe w drodze konkursu. Dodał, że w konkursie brała udział 
jedna organizacja, która złożyła ofertę terminowo na wykonanie całości zadania, jednak 
została ona odrzucona gdyż nie spełniała wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.  
Sekretarz dodał, że zwrócono się  ponownie do Izby Radców Prawnych oraz Izby 
Adwokackiej. Izba Adwokacka nie przekazała żadnego w związku z czym zostali 
przydzieleni radcy prawni  oraz tym samym wszystkie punkty udzielania pomocy prawnej 
zostały obsadzone i będą funkcjonowały.  
 
Starosta Toruński w nawiązaniu do pytania o budżet obywatelski powiedział, że Zarząd jest 
na  etapie tworzenia założenia budżetu obywatelskiego, które wstępnie zostało przedstawione 
na forum organizacji pozarządowych. Na początku stycznia Zarząd bazując na podstawie 
opinii i uwag ze strony przedstawicieli organizacji będzie rozmawiał na temat utworzenia 
regulaminu, a następnie zostanie on przedstawiony na Sesji oraz poddany dyskusji i opinii 
Radnych. Dodał, że założenia przewidują pulę środków przeznaczonych na gminy oraz pulę 
na zadania ponad gminne czyli powiatowe.  Starosta Toruński powiedział, że omawiana jest 
metodologia wyboru projektu czyli miedzy innymi wygląd formularza aplikacyjnego. 
Powiedział także, że jeżeli chodzi o tryb głosowania to należałoby zwrócić uwagę na rolę 
mieszkańców przy wyborze inicjatywy. Dodał, że klucz internetowy zostanie wyłączony z 
możliwych form głosowania, natomiast tryb papierowy wraz z listą poparcia ma umożliwi ć 
pomysłodawcy wyjście z inicjatywą do dalszego grona odbiorców.  Starosta uwzględnił, że 
istnieje już harmonogram na kolejne lata dotyczący naboru i weryfikacji najtrafniejszych 
inicjatyw. W rok 2016 tryb naboru i weryfikacji rozpocznie się w drugim kwartale.  
Wszystkie wydatki będą finansowane na poziomie Starostwa Powiatowego. Dodał, że 
oczekuje od pomysłodawców bez względu czy będą oni osobami fizycznymi czy osobami 
prawnymi, realizacji danego projektu. Nadmienił, że na najbliższej Sesji Rady Powiatu temat 
budżetu obywatelskiego zostanie przedstawiony, a następnie zweryfikowany przez Radę.  
 
Radny Michał Ramlau stwierdził, że jest trochę rozczarowany odejściem od formy 
elektronicznej, ale rozumie taką decyzję. Zapytał również o ilość możliwych do oddania 
głosów.  
 
Starosta Toruński odpowiedział, że prawo do oddania głosu będą miały osoby pełnoletnie, a 
ich dane będą weryfikowane na podstawie numeru PESEL. Każda osoba pełnoletnia będzie 
mogła oddać jeden głos.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 10.  do protokołu. 
 
Ad. 11.  
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Radny Paweł Polikowski skierował pytanie do Zarządu w sprawie ewentualnego nagrywania 
Sesji. Zadał także pytanie czy istnieje potrzeba aby złożył formalny wniosek w tej sprawie.  
 
Starosta Toruński odpowiedział, że nie było to tematem dotychczasowych posiedzeń Zarządu,  
a także nie ma stanowiska w tej sprawie. 
 
Paweł Polikowski zapytał czy ma złożyć interpelację oraz co mogłoby przyspieszyć 
rozpatrzenie tej sprawy.   
 
Starosta powiedział, że będzie to poruszane na Zarządzie, oraz udzieli odpowiedzi w tym 
temacie na przyszłej Sesji.   
 
Radny Leszek Syroka zapytał o koszty utrzymania małego szpitala w skali roku, a także czy 
jest on prawidłowo zabezpieczony oraz czy nie ulega dewastacji. Zapytał także o to czy jest 
nabywca na jego kupno. 
 
Starosta Toruński odpowiedział, że sprzedaż obecnie nie jest możliwa, ze względu na brak 
chętnych. Dodał, że zgłosiło się stowarzyszenie z Chełmży, które chce tam prowadzić 
działalność. Powiedział również, że Burmistrz Chełmży wykazuje się chęcią prowadzenia ze 
Starostwem „Inkubatora Przedsiębiorczości” oraz, że są na tym etapie prowadzone rozmowy, 
sprawdzanie możliwych do pozyskania środków między innymi z Funduszu Pracy, w ramach 
RPO i LGD oraz możliwości techniczne. Następne spotkanie z burmistrzem odbędzie się w 
styczniu. Mirosław Graczyk powiedział, że są założenia aby nie tworzyć własnego inkubatora 
ale przystąpić do sieci Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości prowadzonych przez 
Marszałka. Dodał również, że Zarząd zmierza do wprowadzenia w życie tego pomysłu 
zamiast przekazywania budynku stowarzyszeniu oraz, że budynek jest odpowiednio 
zabezpieczony. 
 
Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska – Drążela powiedziała, że koszty utrzymania szpitala są 
niewielkie.  
 
Ad. 12.  
Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
Na ręce Przewodniczącego wpłynął wniosek Wójta Gminy Obrowo, który dotyczył 
wybudowania chodnika we wsi Łążyn II w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 
Przewodniczący Rady powiedział, że wniosek zostanie przekazany Zarządowi.  
 
Michał Ramlau oświadczył, iż zgadza się w pełni ze złożonym wnioskiem przez Wójta 
Gminy Obrowo.  
 
Ad. 13.  
Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 
porządku obrad zamknął  XIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 30 grudnia 2015 r.  
o godzinie 12:10. 
 
Protokołowała 
stażystka Biura Rady 
Kinga Lewandowska  
 


