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PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 19 czerwca 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 13:00 otworzył VIII Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego. Przywitał posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej A. Myrchę, Radnych, Zarząd 

ze Starostą M. Olszewskim na czele, pracowników Starostwa Powiatowego, jak również 

pozostałe osoby obecne na sali i oglądające Sesję za pomocą transmisji internetowej.   

 

Ad 2. Przewodniczący Rady 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. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radny M. Graczyk dołączył do posiedzenia zwiększając kworum do 21 osób.  
 

Ad 3. Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.  

6. Przedstawienie raportu o stanie powiatu toruńskiego za rok 2018. 

7. Debata nad raportem o stanie powiatu toruńskiego 

a. głosy radnych, 

b. głosy mieszkańców. 

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

za rok 2018. 

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

komunalnego powiatu toruńskiego.  

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu powiatu toruńskiego.  

11. Przedstawienie sprawozdania finansowego powiatu toruńskiego.   

12. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu 

toruńskiego.  

13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.    

14. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej  

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.  

15. Dyskusja. 

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

sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego za rok 2018. 
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17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych  

do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania 

przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata  

2019-2023. 

20. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami. 

21. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

22. Zamknięcie VIII Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 21 Radnych. 

 

Ad 4.  
Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do protokołu, który został wysłany drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami na VIII Sesję. Wobec braku uwag protokół VII Sesji 

Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty przez Radnych. 

 

Ad 5.  

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży L. Pluciński omówił 

sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży.  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i zapytał, dlaczego kobieta z jakimkolwiek 

zagrożeniem czy ryzykiem ciąży nie może rodzić w omawianym szpitalu. 

  

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży L. Pluciński wytłumaczył,  

że w położnictwie występują trzy poziomy referencyjne, które mają prawo do wykonywania 

pewnych procedur, a ich wykonanie niezgodnie z zasadami powoduje stuprocentową 

odpowiedzialność bez zabezpieczenia ubezpieczeniowego. Dodał, że są ubezpieczeni i biorą 

pełną odpowiedzialność finansową, która w przypadku niepowodzenia w położnictwie 

kształtuje się w przedziale 0,5 – 1,5 mln zł, a więc jedno zdarzenie powoduje upadłość 

szpitala.     

Przewodniczący Rady zapytał, czy jest możliwe rozszerzenie zakresu obowiązków szpitala 

bez tak dużej odpowiedzialności. 

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży L. Pluciński  powiedział, że mają 

problem, aby przetrwać około pół roku z obecną grupą pediatrów, ponieważ opierają się 

jedynie na emerytach, a nie można otworzyć drugiego poziomu referencyjnego  

bez przynajmniej dwóch neonatologów. Wyjaśnił, że od kilku lat szukają pediatrów i mimo 

pomocy firmy pośredniczącej nie mogą nikogo znaleźć. Dodał, że oddziały pediatryczne  

w województwie są cały czas zamykane, a pomysł zatrudnienia neonatologa jest niemożliwy, 

ponieważ przy zaledwie 450 porodach położnictwo przyniosłoby straty. Zaznaczył,  

że problemów jest bardzo dużo i prosi o debatę w celu przygotowania dwóch czy trzech 

scenariuszy, aby zapewnić prawidłowe działanie szpitala oraz zachować zakres świadczeń. 

Wobec braku dalszej dyskusji sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad 6.  

Sekretarz Powiatu Cz. Makowski przedstawił raport o stanie powiatu toruńskiego za rok 

2018. 

 

Raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 7. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z art. 30a ust. 7 pkt 2 oraz ust. 8 ustawy  

o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu również mieszkańcy 

mogą zabrać głos debacie, jednak do dnia wczorajszego nie wpłynęło żadne zgłoszenie. 

Następnie, rozpoczął debatę nad raportem o stanie powiatu toruńskiego. 

 

Radny M. Graczyk powiedział, że po raz pierwszy w samorządach w Polsce jest   

dokument – raport o stanie danej jednostki samorządowej, dlatego występuje trudność przy 

jego opracowaniu i analizie. Zauważył, że Zarząd Powiatu Toruńskiego nie skorzystał  

z uprawnienia do wypowiedzenia się przez radę w zakresie stopnia szczegółowości tego 

dokumentu, ale powiedział, że to nie jest zarzut, ponieważ nie ma wzorców, doświadczeń  

czy jakichkolwiek spostrzeżeń. Dodał, że dokument pozwala także mieszkańcom na aktywny 

udział w debacie i wyraził zdziwienie, że nikt z tego uprawnienia nie skorzystał. W imieniu 

klubu radnych Koalicja dla Powiatu i Przymierze Samorządowe powiedział, że nie wnoszą 

uwag ani do zawartości merytorycznej, ani do struktury dokumentu, ponieważ w dużej części 

byli za tą pracę odpowiedzialni w roku ubiegłym. 

Starosta Toruński M. Olszewski powiedział, że materiał został przygotowany po raz pierwszy 

i mimo wszelkich publikacji ostateczny kształt dokumentu to inwencja własna każdego 

samorządu. Wyjaśnił, że zostały zebrane wszystkie dostępne informacje o najważniejszych 

przedsięwzięciach prowadzonych przez powiat toruński, ale przypuszcza, że w kolejnych 

latach sposób formułowania tego dokumentu będzie się zmieniał. 

 

Ad 8.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego za rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 9.  

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela przedstawiła szczegółowo sprawozdanie z wykonania 

budżetu oraz informacje o stanie mienia komunalnego powiatu toruńskiego. Wyjaśniła,  

że dokument został opracowany według schematów obowiązujących w ustawie o finansach 

publicznych i zawiera oprócz dochodów, wydatków, struktury tych dochodów  

oraz wydatków, elementy opisowe, elementy dotyczące stanu mienia komunalnego  

i dochodów związanych z tym mieniem także elementy związane z dotacjami i ich 

rozliczaniem. Powiedziała, że 20.03.2019 r. dokument został przyjęty przez Zarząd Powiatu 
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Toruńskiego, 27.03.2019 r. przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem wydania 

opinii, a 28.03.2019 r. do Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego i Radnych. 

 

Starosta Toruński M. Olszewski stwierdził, że przed udzieleniem absolutorium Zarządowi 

Powiatu Toruńskiego, kiedy formalnie absolutorium ma otrzymać nowy Zarząd, a oceniana 

jest również praca poprzedniego Zarządu nadarzyła się okazja, aby powiedzieć kilka słów  

o roku ubiegłym i zapewnił, że więcej nie będzie o tym mówił. Zauważyli, że budżet  

był prowadzony zawsze ostrożnie i poprawnie, administracja funkcjonowała właściwie  

i dobrze kształtowano wizerunek powiatu toruńskiego. Przyznał, że zastali ciekawie 

realizowane programy, ścieżki rowerowe, dobrą współpracę z samorządami w zakresie 

budowy dróg, ciągów pieszo-rowerowych czy chodników. Natomiast zaznaczył, że zostały 

przejęte wymagane zobowiązania na lata 2019-2026 w wysokości 31.645.185 zł, a struktura 

tej kwoty jest złożona – 11 mln zł obligacji, niecałe 9 mln zł środków przyrzeczonych  

na inwestycje czy również umowa wynajmu budynku siedziby Starostwa Powiatowego  

w Toruniu na 10 lat bez możliwości negocjacji. Dodał, że zaskoczyły ich również inwestycje 

oświatowe, a mianowicie Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży czy Zespół Szkół 

im. Unii Europejskiej w Chełmży z uwagi na błędnie zaprojektowane m.in. pracownie  

na strychu stuletniej szkoły czy sale dobudowane do budynku, gdzie trzeba było zamurować 

okna w trzech izbach lekcyjnych lub też dwa różne projekty – jeden uzgodniony przez straż 

pożarną, a drugi przez sanepid. Zaznaczył, że radzą sobie z wszelkimi problemami i dążą,  

aby projekty były właściwe, a przede wszystkim zgodne z przepisami prawa, ale poprawki 

będą kosztowały prawdopodobnie około 200.000 zł. Zwrócili również uwagę  

na niedostrzeganie problemów związanych z likwidacją barier architektonicznych, dlatego  

w tym celu uruchomiony zostanie program. Dodał, że nie zakładają niczyjej złej woli,  

ale faktem jest, że odkryli rzeczy, o których nie mogli wcześniej wiedzieć, dlatego czuł się 

zobowiązany o powyższych problemach powiedzieć.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Graczyk odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Powiedział, że w imieniu klubu 

radnych Koalicja dla Powiatu i Przymierze Samorządowe będą głosowali za udzieleniem 

absolutorium. Przyznał, że rok ubiegły w porównaniu do lat wcześniejszych był rekordowy  

w inwestycjach i z punktu widzenia poziomu zadłużenia plasujemy się w ścisłej czołówce. 

Dodał także, że zostały użyte sfomułowania, z którymi nie może się zgodzić np. poziom 

zobowiązań wymagalnych, czyli poziom zaangażowanych środków na przyszłe lata  

czy zabezpieczenie pomieszczeń. Wyjaśnił, że trudno jest funkcjonować w sposób właściwy 

nie planując w cyklu wieloletnim, a potrzeby inwestycyjne to zaległości wielopokoleniowe 

czy także rosnąca potrzeba poprawy jakości życia mieszkańców. Powiedział, że ocena 

zarówno sytuacji finansowej, jak i kondycji zadłużenia oraz realizacji zadań powinna być 

oceniona pozytywnie. Jednocześnie wyraził nadzieję na zamknięcie dyskusji. 

Starosta Toruński M. Olszewski przyznał, że jest przekonany, iż w przyszłości będą unikać 

powrotów do poruszanych kwestii i stwierdził, że do swoich uwag przyjął najłagodniejszą 

formę. 
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Ad 10.  

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu toruńskiego wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11.  

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela przedstawiła sprawozdanie finansowe powiatu 

toruńskiego, czyli bilans z wykonania budżetu. Przyznała, że najważniejsze są cztery kwoty,  

a mianowicie poziom środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 r. – 11.096.386 zł  

(z czego 2.402.000 zł to środki pochodzące z nadwyżki budżetowej, a pozostałe to środki 

wolne z lat ubiegłych), poziom należności – 1.590.000 zł, zobowiązań – 10.994.000 zł i stan 

nadwyżki. Wynik wykonania budżetu wynosi 2.037.000 zł deficytu pokrytego wolnymi 

środkami z lat ubiegłych i emisją obligacji na poziomie 1.600.000 zł.  

 

Ad 12.  

Radny P. Skiba przedstawił istotę opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu 

powiatu toruńskiego.  

 

Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 13.  

Radny P. Skiba przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.    

 

Wniosek stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 14.  

Radny P. Skiba przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji 

rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Toruńskiego.  

 

Opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 15.  

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Graczyk powiedział, że istotnym dokumentem przy ocenie sprawozdania   

z wykonania budżetu jest ocena zewnętrzna organu, a mianowicie opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, dlatego poprosił, aby następnym razem dokument został wysłany drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował 15-minutową przerwę. 

Ad 16.  

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady zarządził reasumpcję głosowania z uwagi na prośbę radnego  

A. Jałochy. 

 

W wyniku reasumpcji głosowania Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, 

sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego za rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Radny Ł. Kowalski opuścił posiedzenie zmniejszając kworum do 20 osób.  

 

Ad 17. 

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 wraz z poprawkami 

Zarządu Powiatu Toruńskiego. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 19 czerwca 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 wraz z poprawkami. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radny M. Graczyk zapytał, czy jest decyzja wojewody w sprawie wprowadzenia trzech zadań 

drogowych, a także czy oprócz ustaleń odnośnie drogi rowerowej Lubicz – Jedwabno – 

Rogówko następują zmiany finansowe w ramach poprawki.  

 

Starosta M. Olszewski wyjaśnił, że rozstrzygnięcia wojewody nie są oficjalnie znane,  

ale procedury zostały już uruchomione. Dodał, że podczas rozmowy z wójtem Gminy Lubicz 

ustalono, że kwota w przetargu za odcinek jest za wysoka – 1.250.000 zł i zostanie on na 

początku przyszłego roku powtórzony. 

  

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela dodała, że w budżecie nie ma jeszcze stosownych 

zmian z uwagi na brak porozumienia. Wyjaśniła, że wówczas gdy zostanie podpisane 

porozumienie z Gminą Lubicz na przełomie sierpnia/września wprowadzona będzie zmiana 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 

Wobec braku dalszej dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem 

uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad 18. 

Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 19 czerwca 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali głosu. Następnie, zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały.  

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych 

do realizacji w roku 2019 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad 19. 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu M. Marnurowicz 

omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania  

przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata  

2019-2023”. 

 

Radny M. Graczyk powiedział, że Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 13 czerwca 

2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu 

przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim 

na lata 2019-2023”. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak Radni nie zabrali głosu. Następnie, zarządził 

głosowanie nad projektem uchwały. 

 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania 

przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata  

2019-2023” została podjęta jednogłośnie. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Ad 20. 

Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana drogą 

mailową wraz z pozostałymi materiałami na VIII Sesję, po czym otworzył dyskusję. 
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Radny M. Nawrotek zadał pytanie odnośnie posiedzenia Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 

5.06.2019 r., na którym Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu pierwszego etapu realizacji prac 

porządkowych, a także zabezpieczenia środków w budżecie z przeznaczeniem na projekt 

techniczny przedsięwzięcia.  

 

Radny K. Kaczmarek wyjaśnił, że w sytuacji powstania nowej części ZOL-u pojawiła się 

koncepcja oddzielenia tych podmiotów stwarzając nowy wjazd dla Domu Pomocy Społecznej 

od drogi gminnej. Przy porządkowaniu terenu stworzona zostanie nowa droga  

dojazdowa dla mieszkańców znajdujących się za Domem Pomocy Społecznej  

oraz nowa brama wjazdowa od strony drogi gminnej. Dodał, że wyburzeniu będą podlegać 

wszystkie garaże czy altana śmietnikowa, a także rozważana jest likwidacja zbiornika. 

Pozostawiony będzie natomiast budynek dolegający do drugiego pawilonu z przeznaczeniem 

na dużą świetlicę. 

 

Informacja z prac Zarządu stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Ad 21.  

Radny M. Graczyk wyraził prośbę w imieniu klubu radnych Koalicja dla Powiatu  

i Przymierze Samorządowe o dokonanie analizy zaproszeń w Biurze Rady, ponieważ nie 

wszyscy je otrzymują, a odbywa się szereg imprez wydarzeń organizowanych przez Zarząd 

Powiatu Toruńskiego czy też Starostę Toruńskiego.  

 

Przewodniczący Rady zapewnił, że lista mailowa w Biurze Rady jest stała. Dodał, że jest 

stosowana do wysyłania materiałów na sesję, zaproszeń czy pozostałych dokumentów,  

ale poprosił o ustalenie błędu. Podzielił również zdanie, że zaproszenia powinny być 

wysyłane do wszystkich zainteresowanych.  

 

Radny R. Lewandowski zapytał, czy z dniem 1 września 2019 r. dzieci i młodzież rozpoczną 

naukę w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży czy może istnieje zagrożenie,  

że termin oddania inwestycji zostanie wydłużony.    

 

Radny K. Kaczmarek przyznał, że zostały rozpoczęte procedury odbiorcze w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Chełmży i są przed inspekcjami straży, a w Zespole Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży zakończenie inwestycji jest planowane zgodnie z umową na koniec 

lipca. Wyraził przekonanie, że w obu szkołach nie ma zagrożenia, aby rozpocząć zajęcia  

z dniem 1 września. 

 

Radny M. Nawrotek zapytał o harmonogram prac na ścieżkach rowerowych Różankowo – 

Lulkowo, a także Osiek nad Wisłą – Czernikowo z odgałęzieniem do Obrowa. 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu R. Gilewski wyjaśnił, że w dniu  

25.06.2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu zostało zaplanowane spotkanie  

z wykonawcami robót oraz przedstawicielami gmin, na którym zostaną szczegółowo 

przedstawione harmonogramy.   

 

Radna A. Jankierska-Wojda złożyła interpelację o udzielenie informacji dotyczącej kolejnych 

działań w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej (odcinek Kowróz – Ostaszewo). 

 

Starosta Toruński M. Olszewski wyjaśnił, że inwestycja będzie realizowana w 2020 roku.  
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Ad 22.  

Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął VIII Sesję Rady 

Powiatu Toruńskiego o godz. 15:25. 

 

 

Protokołowała: 

Alina Paga 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 
 


