
PROTOKÓŁ Nr XVI/2016 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 31 marca 2016 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12
00

 otworzył XVI Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego oraz powitał Radnych i zaproszonych gości. 

 

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 17. 

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 XVI Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu. 

2. Przedłożenie rocznego sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2015 roku. 

3. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie 

bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu 

Toruńskiego w 2015 r. 

4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 

2015 roku. 

5. Przedłożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Toruniu za 2015 rok. 

6. Informacja o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu w 2015 roku. 

7. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2016.  

8. Podjęcie uchwały Rady w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Toruńskiego instrumentem płatniczym.  

9. Podjęcie uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby 

fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat toruński oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

10. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.  

11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu ochrony 

Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017. 

12. Podjęcie uchwały Rady  w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.  

13. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa na 

drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2023.  

14. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Chełmży. 

15. Podjęcie uchwały Rady w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Chełmży. 
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16. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii 

Europejskiej w Chełmży.  

17. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 

19. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

20. Zamknięcie XVI Sesji Rady. 

 

 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

d) 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XV Sesji Rady Powiatu. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół z XV Sesji Rady Powiatu został przyjęty 

większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.  

 

Ad. 2. 

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Toruniu Stanisław Maciejewski przedłożył 

sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w 2015 roku.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2. do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny Andrzej Walczyński podziękował za przedłożenie sprawozdania oraz zapytał o 

wznowienie działalności posterunku w Złejwsi Wielkiej.  

 

Stanisław Maciejewski odpowiedział, że w chwili obecnej trwa remont w budynku 

posterunku i nie można dokładnie określić terminu jego wznowienia. Dodał, że jeżeli dyżury 

w posterunku będzie pełniło 15 policjantów to będzie on działał całodobowo. 

 

Radny Walczyński zapytał, czy komisariat będzie podlegał Komisariatowi w Chełmży czy 

Komendzie w Toruniu. 

 

Stanisław Maciejewski odpowiedział, że będzie należał do Chełmży. 

 

Michał Ramlau zapytał, czy posterunek w Złejwsi Wielkiej będzie obejmował tylko teren 

gminy Zławieś Wielka czy także gminę Łubianka. 

 

 Stanisław Maciejewski odpowiedział, że posterunek będzie obejmował tylko gminę Zławieś 

Wielka.   

 

Radny Ramlau zapytał o to czym spowodowana jest taka ilość wakatów.  

 

Naczelnik Wydziału Prewencji odpowiedział, że chętnych na stanowiska jest wiele osób, ale 

są pewne limity z Komendy Głównej, których należy przestrzegać. Dodał, że obecny Rząd 

planuje sfinansować większą ilość wakatów.  

 

Dariusz Meller zapytał kto decyduje o wprowadzeniu policji na teren imprezy masowej.  
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Stanisław Maciejewski odpowiedział, że  przypadku imprezy masowej decyduje o tym fakt 

czy został złożony pisemny wniosek w imieniu organizatora przez kierownika do spraw 

bezpieczeństwa takiej imprezy. W przypadku imprezy niemasowej policja może się 

znajdować na jej terenie i podjąć decyzję samodzielnie o ewentualnej interwencji.   

 

Tomasz Zakrzewski zapytał o realizację końcową inwestycji w Dobrzejewicach.   

 

Naczelnik Wydziału Prewencji odpowiedział, że inwestycja zostanie zakończona w 

przyszłym roku. 

 

Starosta Toruński powiedział, że sprawozdanie omawiane było na Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku publicznego oraz zostało zaopiniowane pozytywnie.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Do posiedzenia dołączyła Radna Honorata Żeglarska, zwiększając tym samym kworum z 17 

do 18 radnych.  

 

Ad. 3.  

St. Bryg. Państwowej Straży Pożarnej Stanisław Kamiński przedłożył informację 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Toruńskiego w 2015 r. 

Podziękował wszystkim OSP z Powiatu Toruńskiego.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 3. do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Honorata Żeglarska zapytała czy i w jakim zakresie jednostki straży pożarnej będą korzystać 

z obiektu w Łubiance.  

 

Stanisław Kamiński odpowiedział, że jest to obiekt wojewódzki, w którym organizowane 

będą szkolenia i ćwiczenia dla wszystkich jednostek na terenie województwa. 

 

Mirosława Kłosińska złożyła podziękowania za pomoc przy usuwaniu szkód po katastrofie 

naturalnej w imieniu mieszkańców wsi Zawały oraz całej Gminy Obrowo.  

 

Marian Rzeszotek powiedział, że informacja omawiana była na Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku publicznego oraz zostało zaopiniowane pozytywnie.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w godzinach 13:05 – 13:15. 

 

Ad.4.  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Marzenna Napiórkowska przedłożyła sprawozdanie z 

działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2015 roku. 
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Informacja stanowi załącznik nr 4. do protokołu.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, wobec czego 

przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

 

Ad. 5. 
Dyrektor PCPR Jolanta Zielińska przedłożyła sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2015 rok. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5. do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

 Michał Ramlau zapytał, o to czy mieszkańcy powiatu toruńskiego oczekujący w kolejce na 

przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej są brani pod uwagę w pierwszej kolejności. 

 

Jolanta Zielińska odpowiedziała, że o kolejności przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej 

decyduje kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego oraz w niektórych przypadkach 

względy zdrowotne 

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Ad. 6. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela przedstawiła informację o sprawozdaniu  z 

wykonania budżetu Powiatu w 2015 roku.  Powiedziała, że sprawozdanie zostało przekazane 

Przewodniczącemu Rady oraz RIO. Po zatwierdzeniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

zostanie skierowane na posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Powiatu.    

 

Ad. 7. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały Rady zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016.  

 

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 18. Radnych Uchwała Nr 

XVI/92/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została przyjęta 

jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6. do protokołu.  

 

Ad. 8. 

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały Rady w 

sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Toruńskiego 

instrumentem płatniczym.  
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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 14. Radnych Uchwała Nr 

XVI/93/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Toruńskiego 

instrumentem płatniczym została przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7. do protokołu.  

 

Ad.9.  

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały Rady w sprawie 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat toruński 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

 

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 15. Radnych Uchwała Nr 

XVI/94/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat 

toruński oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

została przyjęta jednogłośnie  

Uchwała stanowi załącznik nr 8. do protokołu.  

 

Ad.10.  

Joanna Rybitwa, Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych omówiła projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z 

organizacjami pozarządowymi w 2015 r.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 

projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 16. Radnych Uchwała Nr 

XVI/95/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi w 2015 r. została przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9. do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w godzinach 14:25 – 14:35. 
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Ad. 11.  
Joanna Walkowiak Kierownik Zespołu Projektowego Green Key przedłożyła raport z 

wykonania Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z 

perspektywą do roku 2017. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie odczytał 

projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 16. Radnych Uchwała Nr 

XVI/96/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

raportu z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 

2010-2014 z perspektywą do roku 2017 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10. do protokołu.  

 

Ad. 12. 

Joanna Walkowiak Kierownik Zespołu Projektowego Green Key omówiła Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Michał Ramlau 

przedstawił pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Michał Ramlau zapytał o kwestię osuwiska ziemi w Lubiczu Górnym, która była już 

wcześniej poruszana na Sesjach Rady oraz jakie czynności podjął powiat w tym kierunku.   

 

Geolog Powiatowy Wanda Lorenc odpowiedziała, że Państwowy Instytut Geologiczny od 

tego roku będzie przeprowadzał kolejny etap opracowywania map osuwających się terenów 

więc powiat nie jest w stanie nic zrobić w tym kierunku. Dodała, że dalsze czynności w tej 

sprawie będą podejmowane przez Instytut Geologiczny ze środków pozyskanych z 

Ministerstwa.  

 

Radny Ramlau zapytał czy istnieje zagrożenie na terenie tego osuwiska.   

 

Wanda Lorenc odpowiedziała, że zostało stwierdzone niebezpieczeństwo, które zostało 

odpowiednio zabezpieczone.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 17. Radnych Uchwała Nr 

XVI/97/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

raportu z wykonania Programu ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 

2010-2014 z perspektywą do roku 2017 została przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11. do protokołu.  
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Ad. 13. 

Członek Zarządu Wiesław Kazaniecki omówił projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia 

Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2023.   

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XVI/98/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016-

2023 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12. do protokołu.  

 

Ad. 14. 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały Rady w sprawie 

zmiany nazwy Zespołu Szkół w Chełmży.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Honorata Żeglarska przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18 Radnych Uchwała Nr 

XV/99/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zamiaru 

zmiany nazwy Zespołu Szkół w Chełmży została przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13. do protokołu.  

 

Ad. 15.  

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały rady w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmży. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Honorata Żeglarska przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XV/100/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie utworzenia 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chełmży została przyjęta jednogłośnie  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14. do protokołu.  

 

 



8 

 

Ad. 16. 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały Rady w sprawie 

zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Honorata Żeglarska przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu, następnie 

odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie.   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 18. Radnych Uchwała Nr 

XVI/101/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany 

nazwy Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15. do protokołu.  

 

Ad. 17. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy Radni otrzymali Informację z prac Zarządu 

między posiedzeniami.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 16. do protokołu. 

 

Michał Ramlau zapytał o następujące kwestie:  

- zakup sprzętu dla niektórych jednostek OSP,  

- podział środków na nakładki oraz dokończenia naprawy odcinka drogi Kawęczyn - Łążyn,  

- spotkanie z wójtem gminy Obrowo, dotyczące kwestii własności drogi we wsi Skrzypkowo.  

 

Sekretarz Powiatu Czesław Makowski odpowiedział, że zakup sprzętu został uwzględniony w 

zmianach do budżetu, w dziale 900 i nie został jeszcze zakupiony. Celem zakupu sprzętu jest 

wynagrodzenie jednostek, które uczestniczyły w akcjach ratowniczych i porządkowych po 

katastrofie w Zawałach. Dla nagrodzonych jednostek Zarząd zadecydował zakupić piły do 

drewna i metalu. Wyróżnione zostały jednostki OSP z gminy Obrowo i jedna z Gminy 

Łysomice oraz z Czernikowa.  

 

Michał Ramlau zapytał czy wszystkie jednostki, które brały udział w akcji w Zawałach 

otrzymają sprzęt.  

 

Czesław Makowski  odpowiedział, że było 7 jednostek OSP, które bardzo zaangażowały się 

w akcje ratownicze, a także jedna jednostka, która także brała czynny udział w pomocy, ale 

nie jest to jednostka czynna w innych akcjach, dlatego nie ma możliwości żeby ją 

wynagrodzić w taki sposób jak pozostałe jednostki. Dodał, że będą szukane inne możliwości 

nagrodzenia tej jednostki.   

  

Starosta Toruński zabrał głos w kwestii nakładek. Powiedział, że w tej chwili Zarząd nie 

podjął decyzji ze względu na brak propozycji nakładkowej ze strony Powiatowego Zarządu 

Dróg.  Dodał, że nie wiadomo jakie uszkodzenia zostały po minionej zimie, a także nie 

nastąpiło rozstrzygniecie wniosków na inwestycje drogowe. Powiedział również, że w 

związku z tzw. „schetynówkami” w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na 

wykonanie tego zadania oraz na zadanie z PROW.  Starosta powiedział, że nakładki będą 

wykonywane w sezonie letnim od czerwca do sierpnia.  
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Mirosław Graczyk ustosunkował się również do kwestii spotkania z wójtem gminy Obrowo. 

Powiedział, że do danego spotkania jeszcze nie doszło.  

 

Dariusz Meller zapytał o kwestię Powiatowego Szpitala w Chełmży. Zacytował treść 

informacji na temat wymagań Ministerstwa, które powodują braki specjalistów. 

 

Starosta Toruński odpowiedział, że w tym przypadku głównie chodzi o specjalistów. Szpital 

w Chełmży posiada dwóch anestezjologów, których szczególnie brakuje oraz wiążą się z tym 

duże koszty oraz rosnące wymagania. W przypadku utraty anestezjologa, będzie konieczne 

zamknięcie Oddziału Intensywnej Terapii.   

 

Ad. 18.  

Radni nie podjęli dyskusji w tym punkcie porządku obrad, wobec czego Przewodniczący 

przeszedł do kolejnego punktu. 

 

Ad. 19.  

Andrzej Walczyński powiedział, że 23 czerwca br. o godz. 11:00 w CEM w Górsku odbędą 

się obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Zaprosił również wszystkich Radnych oraz 

pracowników Starostwa na obchody tego wydarzenia.  

 

Ad. 20.  

Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 

porządku obrad zamknął  XVI Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 31 marca 2016 r.  

o godzinie 15:20.  

 

Protokołowała: 

stażystka Kinga Lewandowska 

 
 


