
PROTOKÓŁ Nr XVII/2016 

z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 19 maja 2016 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12
00

 otworzył XVII Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego oraz powitał Radnych i zaproszonych gości. 

 

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w chwili obecnej w obradach bierze udział 19 

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 XVII Sesji Rady Powiatu, 

b. stwierdzenie prawomocności obrad, 

c. przyjęcie porządku obrad, 

d. przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu. 

2. Przedłożenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2015 r.   

3. Przedłożenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa 

sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie w 2015 r.  

4. Analiza informacji nt. rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz 

aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 r. 

5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego w 2015 r. 

6. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Toruńskiego”.  

7. Przedłożenie sprawozdania finansowego powiatu toruńskiego za 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych 

do realizacji w roku 2016 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

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

Toruńskiego na rok 2016.  

10. Podjęcie uchwały Rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miastu 

Nieszawa.  

11. Podjęcie uchwały Rady w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu utworzenia 

Inkubatora Przedsiębiorczości. 

12. Podjęcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

13. Podjęcie uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie 

Toruńskim na lata 2015-2018.  

14. Podjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

15. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

16. Interpelacje i zapytania radnych. 

17. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 
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18. Zamknięcie XVII Sesji Rady. 

 

Ad 1.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

d) 

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

 

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

większością głosów:  18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” w brzmieniu 

opracowanym. 

 

Ad 2. 

Powiatowy Inspektor Sanitarny Hanna Wolska przedłożyła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2015 r.   

 

Posiedzenie opuściła Radna Kłosińska, zmniejszając tym samym kworum do 18 Radnych. 

 

Do posiedzenia dołączyła Radna Honorata Żeglarska, zwiększając tym samym kworum do 19 

radnych. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny Łukasz Kowalski zwrócił się z pytaniem o przeprowadzone kontrole w 4 zakładach, 

gdzie jest zatrudnionych powyżej 250 osób oraz zapytał jakie to zakłady.  

 

Dyrektor Wolska odpowiedziała, iż na chwilę obecną nie jest w stanie powiedzieć, 

aczkolwiek może te informacje uzupełnić.  

 

Radny Kowalski powiedział, że nie ma takiej potrzeby. Następnie zapytał o wspomniany w 

prezentacji zamknięty sklep z dopalaczami.  

 

Dyrektor Wolska powiedziała, że sklep nie znajdował się na terenie powiatu toruńskiego, ale 

uczniowie w szkołach toruńskich w dużej mierze pochodzą z powiatu toruńskiego i mogli 

korzystać z niego, dlatego  wspomniała o takiej sytuacji. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

 

Ad 3.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii Dorota Stankiewicz przedłożyła informację o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnym w Powiecie w 2015 r.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Janusz Kononiuk zapytał o występowanie i następstwa i choroby Aujeszkyego u świń.  
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Dorota Stankiewicz odpowiedziała, że wystąpienie jednego przypadku zachorowania na tę 

chorobę, dla hodowcy skutkuje tym, że zarażona trzoda zostaje oddana do ubojni po 

wcześniejszym zbadaniu i udokumentowaniu kraju pochodzenia. W takiej sytuacji 

obowiązuje brak możliwości sprzedaży trzody w inne regiony kraju przez okres dwóch lat. 

 

Tomasz Zakrzewski zapytał, czy nadal istnieje zakaz wywożenia żywych zwierząt poza 

granice kraju.  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiedziała, że nie ma możliwości wywożenia zwierząt  do 

urzędowo wolnych regionów, w których wystąpiły przypadki chorobowe. Dodała, że coraz 

więcej sprowadza się prosiąt do hodowli. Zwróciła również uwagę na większe korzyści dla 

rolników z kupna świń spoza granic kraju, niż wyhodowanie własnych. Dodała również, że 

większość mięs dostępnych na półkach sklepowych pochodzi z innych krajów.  

 

Radny Zakrzewski powiedział, że  temat ten poruszany jest od dłuższego czasu. Dodał 

również, że taka sytuacja występuje często przez zastosowanie systemu nakładczego.  

 

Dorota Stankiewicz zwróciła uwagę na coraz częstsze występowanie antybiotyków w wodzie, 

która jest podawana zwierzętom hodowlanym. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

 

Ad 4.  

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Waldemar Bartkowiak przedłożył analizę informacji nt. 

rynku pracy w powiecie toruńskim oraz programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 

w 2015 r. 

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

 

Paweł Polikowski zwrócił uwagę na dane w wykresach dotyczące spadku liczby 

bezrobotnych i wzrostu liczby ofert. Zapytał o spadek liczby osób podejmujących pracę w 

roku 2015, który jest niższy w odniesieniu do roku 2014. Powiedział,  że jego zdaniem jest to 

wobec siebie niespójne.  

 

Waldemar Bartkowiak odpowiedział, że musiały sprawdzić dany wskaźnik sprawozdania, 

uwzględniając rosnące środki i koszty dofinansowania. Dodał, że nie jest w stanie podać 

takiego stanu, przy uwzględnieniu wszystkich osób, które podjęły zatrudnienie, ponieważ nie 

wszyscy bezrobotni zgłaszają fakt podjęcia pracy do tutejszego Urzędu Pracy.  

 

Radny Polikowski powiedział, że być może jest to spowodowane migracją osób 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedział, że dane zawarte w prezentacji odnoszą 

się tylko do osób bezrobotnych z terenu powiatu toruńskiego oraz wielkości zatrudnienia. 

 

Radni nie podjęli dalszej dyskusji w tym punkcie porządku obrad.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy w godzinach 13:20 - 13:30. 

 

 

Ad 5. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jolanta Zielińska przedłożyła ocenę 

zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego w 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

 

Michał Ramlau zwrócił uwagę na jakość przekazanych materiałów. Stwierdził, że w 

przesłanym materiale brakuje  wielu danych w tabelach. Zgłosił uwagi dotyczące 

przedstawionej sytuacji demograficznej w powiecie. 

 

Dyrektor PCPR Jolanta Zielińska odpowiedziała, że przygotowując materiał sama miała wiele 

wątpliwości,  jednak materiał został sporządzony zgodnie z instrukcją. „X – y” oznaczają, że 

danej części w tabeli się nie wypełnia.  

 

Radny Ramlau stwierdził, że jeżeli materiał na podstawie którego przygotowuje się ocenę 

zasobów pomocy społecznej jest nierzetelny, to prognozy także są nierzetelne. 

 

Dyrektor Zielińska powiedziała, że zgłaszała już problem z wypełnieniem instrukcji do 

Regionalnego Ośrodka  Polityki Społecznej, ale  nie otrzymała satysfakcjonującej 

odpowiedzi. 

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

obrad.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad 6. 

Marcin Gromadzki omówił „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Powiatu Toruńskiego”.  

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek przedstawił 

pozytywną opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Andrzej Walczyński zapytał o obowiązujące przepisy Ministra Edukacji Narodowej 

dotyczące transportu uczniów, z uwzględnieniem omawianego dokumentu.  

 

Marcin Gromadzki odpowiedział, że decyzja w tej sprawie leży w gestii gminy.  

 

Dariusz Meller podziękował Panu Gromadzkiemu za sprawne omówienie przygotowanego 

planu.  

 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 20 Radnych Uchwała Nr 

XVII/102/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r.  w sprawie uchwalenia 

„Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu 

Toruńskiego”,  została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

 

Ad 7. 

Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska - Drążela przedłożyła sprawozdanie finansowe powiatu 

toruńskiego za 2015 r. Powiedziała, że Przewodniczący Rady przekaże sprawozdanie na ręce 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Radnej Edycie Zakrzewskiej.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali w niej głosu.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad 8. 

Skarbnik Powiatu Toruńskiego Danuta Jabłońska - Drążela omówiła projekt uchwały Rady 

zmieniającej uchwałę 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.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XVII/103/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2016 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta 

jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

 

Ad 9.  

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.  

 

Janusz Kononiuk zapytał o decyzję Wojewody w sprawie korekty  dotacji na utrzymanie osób 

w DPS.   

 



6 

 

Skarbnik Powiatu powiedziała, że zapis wynika ze zmiany sposobu obliczania kosztu 

utrzymania, który skorygowany został w związku z przeprowadzonymi kontrolami NIK, a 

wynika z włączenia kosztów ponoszonych z tytułu amortyzacji.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności  19 Radnych Uchwała Nr 

XVII/104/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad.10.  

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

udzielenia dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Dariusz Meller zapytał o to, który z samorządów obsługuje przeprawy promowe.  

 

Starosta Toruński odpowiedział, że w chwili obecnej prom obsługuje Miasto Nieszawa.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XVII/105/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie udzielenia 

dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa została podjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Ad 11.  

Starosta Toruński, Mirosław Graczyk omówił projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia 

woli współpracy w celu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. 

 

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Marian Rzeszotek 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 19 radnych Uchwała Nr 

XVII/106/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia 

woli współpracy w celu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
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Ad 12. 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski omówił projekt uchwały Rady w sprawie 

uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo – Regulaminowej Dariusz Meller przedstawił pozytywną 

opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Paweł Polikowski zapytał o różnicę kwotową wynikającą z wprowadzonych zmian w 

strukturze organizacyjnej. 

 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski powiedział, że wprowadzone zmiany w 

strukturze wpływają finansowo na korzyść mieszkańców, bo w ten sposób zmniejsza się koszt 

utrzymania mieszkańca i jest to kwota ok. 2 tyś w skali roku.  

 

Starosta Toruński Mirosław Graczyk powiedział, że kwestia wynagrodzeń pracowników w 

DPS leży w gestii dyrektorów, nie zmniejszono etatyzacji ani środków przeznaczonych na 

etaty w DPS Dobrzejewice, zmieniła się wewnętrzna struktura zatrudnieniowa. Oszczędności 

z tego tytułu pozostają na płacach w placówce, a rozdysponowane będą zgodnie z decyzją 

Dyrektora. 

 

Radny Michał Ramlau  powiedział, że konkluzja jest taka, że mieszkaniec nic nie zyskał. 

 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że mieszkańcy zyskali bardzo wiele poprzez 

podjęte działania min. wybudowanie pomp ciepła, które generują oszczędności.  

 

Radny Michał Ramlau powiedział, że nie wątpi w prowadzenie działań, które prowadzą z 

perspektywy czasu do wprowadzania oszczędności, jednak twierdzi, że na tej operacji w 

konsekwencji żaden mieszkaniec DPS nic nie zyskał. 

 

Wicestarosta Toruński Andrzej Siemianowski powiedział, że na tej operacji zyskali 

pracownicy placówki, ale to kompetencja Dyrektora, który podejmuje decyzje w jaki sposób 

zagospodarować wygenerowane środki. 

 

Radny Dariusz Meller stwierdził, że mieszkańcy zyskali na wynalezieniu elektryczności.  

 

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 19 radnych Uchwała Nr 

XVII/107/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach została 

przyjęta jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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Ad 13. 

Jolanta Zielińska Dyrektor PCPR omówiła projekt uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia 

Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2015-2018.  

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Jankierska - Wojda 

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 19 Radnych Uchwała Nr 

XVII/108/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2015-2018 została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Ad 14. 

Starosta Toruński Mirosław Graczyk omówił projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w 

sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Przewodniczący Komisji Statutowo - regulaminowej Dariusz Meller przedstawił pozytywną 

opinię Komisji na temat omawianego projektu uchwały. 

 

Leszek Syroka zapytał czy działania ZIT obejmują cały powiat toruński.  

 

Mirosław Graczyk powiedział, że zakres działań terytorialnych został określony Uchwałą 

Zarządu Województwa 1,5 roku temu i  obejmuje swoim zasięgiem, 25 samorządów, w tym 

cały powiat toruński oraz wszystkie gminy.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził 

głosowanie. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, w obecności 19 Radnych Uchwała Nr 

XVII/109/2016 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego została przyjęta 

jednogłośnie.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

 

Ad 15. 

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

między posiedzeniami.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Michał Ramlau podziękował za decyzję Zarządu z 15 maja 2016 dotyczącej środków na 

wykonanie nakładek na drodze  Kawęczyn - Łążyn.  

 

Radny Dariusz Meller zapytał, czy zmiany w Regulaminie Sołtys Roku” dotyczyły tylko 

jednego zapisu mówiącego o tym, że laureat konkursu nie może ubiegać się kolejny raz o 

tytuł i jaka jest wysokość nagród.   

 

Radny Andrzej Siemianowski powiedział, że  laureat konkursu nie może ubiegać się kolejny 

raz o tytuł Sołtysa Roku, natomiast osoby wyróżnione, zgodnie z wprowadzoną zmianą, mają 

taką możliwość. Natomiast kwoty nagród nie zostały zmienione i wynoszą 700  i 350zł. 

Dodał, że w Regulaminie konkursu innych zmian nie wprowadzono.  

 

 

 

Ad 16.  

Radny Paweł Polikowski nawiązał do sprawy konfliktu firmy Piotra Guranowskiego z firmą 

STRABAG. Zapytał, czy zostały w tym kierunku podjęte jakieś działania.   

 

Starosta Mirosław Graczyk odpowiedział, że odbyło się wiele spotkań w tej sprawie. 

Powiedział, że nie doszło do porozumienia miedzy stronami. Dodał, że w chwili obecnej 

sprawa najprawdopodobniej będzie rozwiązywana za pośrednictwem Sądu. Powiedział także, 

że pojawiły się kolejne wątki, które nie mają nic wspólnego z inwestycją Powiatu.  

 

Michał Ramlau zapytał, czy odbyła się rozmowa z wójtem Gminy Obrowo w sprawie uznania 

własności drogi we wsi Skrzypkowo.  

 

Starosta Toruński odpowiedział, że rozmowy w tym temacie w chwili obecnej zostały 

zawieszone. Dodał, że prowadzone są negocjacje w sprawie własności ziemi przy plaży w 

Obrowie.   

 

Radny Dariusz Meller zapytał o to, czy na Majowe Spotkania Amatorów Kultury zostali 

zaproszeni posłowie. Radny zapytał również, jak podzielone jest finansowanie „Piątkowych 

Spotkań z Kulturą”  pomiędzy Starostwem a Senatorem Termińskim.  

 

Mirosław Graczyk odpowiedział, że Majowe Spotkanie Twórców Amatorów Kultury było 

imprezą otwartą. Natomiast w przypadku Piątkowych Spotkań to właśnie Przemysław 

Termiński zaproponował udział Staroście oraz wójtom. Starosta Toruński powiedział, że 

wkładem ze strony Starostwa jest rozpowszechnienie zaproszeń oraz ewentualne pokrycie 

części kosztów cateringu. Dodał również, że planowane jest włączenie pozostałych 

podmiotów do wspólnej organizacji tego przedsięwzięcia.  

 

 

Ad 17.  

W tym punkcie porządku obrad Rani nie podjęli dyskusji. 
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Ad 18.  

Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Zakrzewski wobec braku dyskusji i wyczerpanego 

porządku obrad zamknął  XVII Sesję Rady Powiatu Toruńskiego w dniu 19 maja 2016 r.  

o godzinie  

 
Protokołowała: 

K. Machalewska 

 


