PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2018
Sesji Rady Powiatu Toruńskiego
odbytej w dniu 29 maja 2018 r.
w Zespole Szkół CKU w Gronowie
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył XXXVIII Sesję
Rady Powiatu Toruńskiego, powitał Radnych, Zarząd i Starostę Mirosława Graczyka,
zaproszonych gości, Powiatowego Lekarza Weterynarii Dorotę Stankiewicz, dyrektorów i
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, naczelników wydziałów,
media oraz pozostałe osoby obecne na sali.
Następnie Przewodniczący poinformował, 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.
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu,
b. stwierdzenie prawomocności obrad,
c. przyjęcie porządku obrad,
d. przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Powiatu.
2. Przedłożenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarnoweterynaryjnego w powiecie toruńskim w 2017 r.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu toruńskiego za 2017 rok.
4. Zmiany do WPF powiatu toruńskiego na lata 2018 – 2026.
5. Zmiany do budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego, położonej przy ulicy Gen. Józefa
Hallera 7 w Chełmży.
8. Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Toruńskiego za rok 2017.
9. Informacja o powołaniu Rady Seniorów Powiatu Toruńskiego.
10. Informacja Starosty o pracy Zarządu między posiedzeniami.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
Przerwa
12. Uroczyste wręczenie Odznak za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego.
13. Wręczenie nagród laureatom „Konkursu wiedzy o powiecie”
14. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia.
15. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych.
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu XXXVII Sesji
Rady Powiatu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 17 radnych protokół XXXVII Sesji
Rady Powiatu Toruńskiego został przyjęty jednogłośnie.
M. Ramlau zaproponował, by punkt 14 porządku obrad stał się punktem 12.
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Wszyscy radni jednogłośnie zgodzili się.
Ad 2. Powiatowy Lekarz Weterynarii Dorota Stankiewicz przedstawiła informacje o stanie
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego w powiecie toruńskim w 2017 r.
Do posiedzenia dołączyła Agnieszka Jankierska-Wojda, zwiększając tym samym kworum do
18 radnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski otworzył dyskusję.
M. Ramlau zapytał, czy w istniejących siedliskach świń (ponad 1300 w Powiecie Toruńskim)
przebywają zwierzęta.
D. Stankiewicz odpowiedziała, że tak. Dodała, że istnieje ok. 300 stad pustych, które również
należy skontrolować.
M. Ramlau zapytał, czy należy poddać kontroli wszystkie stada świń.
D. Stankiewicz odpowiedziała, że należy kontrolować wszystkie świnie ze stada, mimo że
tylko jedna z nich jest zarażona.
M. Ramlau zapytał, czy takie kontrole odbywają się 2-3 razy w tygodniu.
D. Stankiewicz odpowiedziała, że tak.
T. Zakrzewski zapytał, czy stado kwalifikuje się do wybicia w momencie, gdy jest
zabezpieczone, a w odległości 1 km od gospodarstwa znajduje się chory dzik.
D. Stankiewicz odpowiedziała, że niekoniecznie. Wybiciu podlega stado, którego świnie są
zainfekowane. Dodała, że na wschodzie każdy odstrzelony dzik jest badany, każde stado
przed przemieszczeniem również podlega badaniu.
T. Zakrzewski zapytał, czy obecnie nie ma ściśle określonych przepisów, które mówiłyby, że
stado podlega wybiciu, gdy w promieniu paru kilometrów od gospodarstwa rolnego znajduje
się zarażony dzik.
D. Stankiewicz odpowiedziała, że nie. Stado podlega wybiciu, jeżeli stwierdzono wirusa u
świni hodowlanych, a nie u dzika.
T. Zakrzewski zapytał, czy rolnik może liczyć na odszkodowanie w przypadku konieczności
wybicia stada.
D. Stankiewicz odpowiedziała, że tak. Odszkodowania nie dostanie natomiast rolnik, który
będzie miał problemy ze sprzedażą trzody chlewnej.
T. Zakrzewski zapytał, na jakim etapie jest Polska, jeśli chodzi o chorobę Aujeszkego – czy
mamy urzędową wolność i możemy sprzedawać zwierzęta żywe do pozostałych krajów Unii
Europejskiej.
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D. Stankiewicz odpowiedziała, że jesteśmy coraz bliżej urzędowej wolności. Należy poczekać
na inne powiaty, jeśli chodzi o składanie wniosków.
M. Ramlau zapytał, czy przytoczone Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerza obostrzenia
dla rolników na cały kraj oraz jak wygląda kontrola na terenach, na których stwierdzono
przypadki zakażenia.
D. Stankiewicz powiedziała, że na terenach, na których istniało zakażenie, przyznano do
kontroli 57 nowych etatów dla lekarzy weterynarii, ale przez ostatnie 3 miesiące zgłosiło się
zaledwie 7 lekarzy. Do przeprowadzania kontroli oddelegowani są nie tylko pracownicy
inspekcji, ale również wyznaczeni lekarze weterynarii.
A. Siemianowski zapytał czy regularnym badaniom podlegają punkty skupu trzody chlewnej
oraz czy pracownicy skupów są zobowiązani uczestniczyć w szkoleniach organizowanych
przez ARiMR.
D. Stankiewicz powiedziała, że punkty skupu trzody chlewnej znajdują się pod nadzorem
inspekcji. Każdy punkt skupu posiada wyznaczonego lekarza weterynarii, który nadzoruje
cały proces. Dodała, że duże firmy transportowe muszą mieć uprawnienia i regularnie odbyte
szkolenia dla przewoźnika oraz kierowcy, natomiast małe gospodarstwa w takich szkoleniach
nie muszą uczestniczyć.
A. Siemianowski dopytał, czy szkolenia obejmują również pracowników skupów trzody
chlewnej.
D. Stankiewicz powiedziała, że kierowca oraz konwojent muszą mieć odpowiednie
certyfikaty, które wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
L. Syroka powiedział, że pracę inspekcji weterynaryjnej utrudnia niska cena żywca
wieprzowego (cena 3,90 zł za kg), która negatywnie wpływa na rolnika i jego chęć hodowli
trzody chlewnej.
D. Stankiewicz powiedziała, że kontrole będą także odbywały się w gospodarstwach, w
których trzody chlewnej jest poniżej 50 sztuk, a więc u rolników, którzy z hodowli będą
prawdopodobnie chcieli zrezygnować.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. Dyrektor PCPR Jolanta Zielińska omówiła Ocenę zasobów pomocy społecznej powiatu
toruńskiego za 2017 rok.
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski otworzył dyskusję.
M. Ramlau zapytał, czy są prowadzone indywidualne programy pomocy dla osób
wychowujących się w rodzinach zastępczych, ponieważ w informacjach widnieje brak osób
korzystających z nich.
J. Zielińska odpowiedziała, że istnieją indywidualne programy usamodzielnienia, które
dotyczą osób będących na etapie opuszczania rodzin. Brak danych wynika z błędu systemu.
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A. Siemianowski powiedział, że system wsparcia dla osób opuszczających rodziny zastępcze
stworzył Minister. Dodał, że system generuje błędne informacje.
M. Ramlau zapytał o placówki opiekuńczo-wychowawcze. Powiedział, że liczba wykazanych
placówek oraz liczba osób korzystających z placówek wynosi zero, natomiast roczny koszt
utrzymania to 1 mln 359 tys. zł. M. Ramlau zapytał czy te dane również wynikają z błędu
systemu.
J. Zielińska odpowiedziała, że w Powiecie nie istnieją placówki opiekuńczo-wychowawcze.
W przypadku kosztu utrzymania placówek, system wykazuje koszty utrzymania dzieci w
innych placówkach.
M. Ramlau zapytał, czy kwestia powyższa była zgłaszana do Ministerstwa.
J. Zielińska odpowiedziała, że tak. Dodatkowo sprawę tą zgłaszano do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej.
Ocena stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 4. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na
lata 2018-2026.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 29 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 20182026.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr
XXXVIII/235/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego
na lata 2018-2026, została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 5. Skarbnik Powiatu Danuta Jabłońska-Drążela omówiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Łukasz Kowalski powiedział, że Komisja na
posiedzeniu 29 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, jednak nikt nie zabrał głosu.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr
XXXVIII/243/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018, została
podjęta jednogłośnie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 6. Sekretarz Powiatu Czesław Makowski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie okręgów wyborczych.
Wiceprzewodniczący Komisji Statutowo-Regulaminowej Leszek Syroka powiedział, że
Komisja w dniu 18 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie okręgów wyborczych.
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski otworzył dyskusję.
P. Polikowski powiedział, że należy się cieszyć ze wzrostu liczby mieszkańców w Powiecie
Toruńskim, jednak w przypadku Miasta Chełmża przyrost naturalny maleje. Liczba
mieszkańców spadła z 15 tys. do 13 tys. 700 mieszkańców.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 18 Radnych Uchwała Nr
XXXVIII/244/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie okręgów wyborczych, została podjęta jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
A. Jankierska-Wojda i Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska opuściły posiedzenie zmniejszając
kworum do 16 osób.
Ad 7. Sekretarz Powiatu Cz. Makowski omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Toruńskiego, położonej przy ulicy Gen. Józefa Hallera 7 w Chełmży.
Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej powiedział, że Komisja w dniu 28 maja
2018 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego,
położonej przy ulicy Gen. Józefa Hallera 7 w Chełmży.
Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski otworzył dyskusję.
M. Ramlau zapytał, czy nie byłoby zasadne, żeby obwarować darowiznę, by w razie
niezrealizowania celu, nieruchomość wróciła do Powiatu.
P. Polikowski powiedział, że jeżeli Powiat nie miał przez wiele lat pomysłu na wykorzystanie
nieruchomości, to decyzja o jej przekazaniu jest jak najbardziej słuszna.
Starosta powiedział, że Zarząd analizował możliwość ograniczenie celu tej darowizny, jednak
uznał, że jest to ograniczenie samorządności. Starosta ponadto dodał, że przez okres 10 lat nie
będzie można zbyć nieruchomości. Powiedział, że w przypadku nie powstania Inkubatora,
nieruchomość będzie musiała zostać przeznaczona na inne cele publiczne.
M. Ramlau powiedział, że cel publiczny będzie realizowała Gmina Miasto Chełmża a nie
Powiat Toruński.
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Starosta powiedział, że istnieje możliwość zburzenia nieruchomości. Dodał, że Starówka oraz
całe Miasto Chełmża jest objęte opieką konserwatora zabytków. Wojewódzki Konserwator
Zabytków będzie musiał wyrazić zgodę na remont omawianej nieruchomości, jej zburzenie
bądź przebudowę.
Sekretarz Powiatu Cz. Makowski powiedział, że można wyburzyć i wykorzystać działkę,
jednak jej powierzchnia oraz wartość jest niewielka (914 m2 , 90 zł./1 m2), w związku z czym
nieopłacalne jest wyburzanie nieruchomości.
M. Ramlau zapytał, czy Szpital Powiatowy w Chełmży nie jest zainteresowany rozbudową
budynku.
Sekretarz Powiatu Cz. Makowski powiedział, że Szpital przekazał nieruchomość do zasobów
Powiatu Toruńskiego twierdząc, że budynek nie spełnia szpitalnych wymogów.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 16 Radnych Uchwała Nr
XXXVIII/245/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego, położonej przy ulicy Gen. Józefa Hallera 7
w Chełmży, została podjęta jednogłośnie 15 głosami, 1 głos wstrzymujący.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 8. Skarbnik Powiatu D. Jabłońska-Drążela powiedziała, ze sprawozdanie finansowe
Powiatu Toruńskiego za rok 2017 w dniu dzisiejszym zostanie przekazane
Przewodniczącemu Rady Powiatu Tomaszowi Zakrzewskiemu. Dokument ten został również
przekazany Komisji Rewizyjnej, która tworzyła opinie do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za 2017 rok.
Ad 9. Wicestarosta Andrzej Siemianowski powiedział, że Zarząd Powiatu Toruńskiego
uchwałą Nr 458/2018 z dnia 16 maja 2018 r. powołał Radę Seniorów Powiatu Toruńskiego.
Dodał, że przy opracowywaniu założeń statutowych pracowało ponad 20 osób
(przedstawiciele środowisk senioralnych z Powiatu Toruńskiego) przez okres kilku miesięcy.
Wicestarosta dodał, że Rada Seniorów ma na celu zaangażowanie osób starszych do udziału
w różnych przedsięwzięciach, by mieli oni możliwość wywierania wpływu na pewne decyzje.
Dodał, że każdy Samorząd musi posiadać w Radzie swojego przedstawiciela.
Na posiedzenie wróciła A. Janiaczyk-Dąbrowska
M. Ramlau poprosił o przesłanie drogą elektroniczną statutu Rady Seniora oraz Uchwałę
Zarządu Powiatu Nr 458/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
Ad 10. Przewodniczący Rady powiedział, że Informacja z prac Zarządu została wysłana
drogą mailową wraz z pozostałymi materiałami na XXXVIII Sesję, po czym otworzył
dyskusję.
P. Polikowski zapytał o postępowanie administracyjne, które zostało wszczęte o uchylenie
ostatecznej decyzji Starosty z dnia 2 lutego 2018 r. Mieszkańcy ul. Słowackiego w
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Czernikowie wystąpili do Starosty z wnioskiem o uchylenie decyzji dotyczącej inwestycji pn.
,,Rozbudowa drogi powiatowej Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek w miejscowości
Czernikowo, polegająca na budowie drogi rowerowej”. Zarząd Powiatu Toruńskiego nie
udzielił zgody na uchylenie decyzji Starosty. P. Polikowski poprosił o rozwinięcie
zagadnienia.
Członek Zarządu M. Nawrotek powiedział, że jest to procedura ZRID-owska, w której
wnioskodawcą decyzji był Zarząd Powiatu Toruńskiego. W momencie wszczęcia
postępowania, mieszkańcy Gminy Czernikowo wystąpili z wnioskiem o uchylenie tej decyzji.
Zarząd jednak, podobnie jak Powiatowy Zarząd Dróg, nie wyrazili zgody na uchylenie
decyzji.
M. Ramlau zapytał o kwestie związane z wynajmem budynku, w którem obecnie mieści się
Starosto Powiatowe.
Starosta powiedział, że umowa nie została jeszcze podpisana. W dniu jutrzejszym, tj.
30.05.2018 r. zostaną przeprowadzone rozmowy w tej sprawie, natomiast wstępne dyskusje
były prowadzone z właścicielem budynku. Starosta dodał, że wszystko wskazuje na wybranie
wariantu trzeciego. W przypadku wysokości stawki czynszu – będą w tej kwestii prowadzone
rozmowy. W umowie zostanie zmieniony przedmiot wynajmu, ponieważ dodatkowo w
umowie będzie znajdował się lokal gastronomiczny (Starostwo chce lokal wykorzystać na
potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Starosta dodał, że dalsze decyzje
związane z wynajmem powinni podjąć Radni nowej kadencji.
M. Ramlau zapytał, czy nadal są prowadzone rozmowy dotyczące podwyższenia budynku
Starostwa.
Starosta odpowiedział, że właściciel budynku chce go rozbudować na potrzeby Starostwa,
jednak kluczowe decyzje podejmą Radni nowej kadencji. Decyzja o rozbudowie obiektu nie
jest obecnie możliwa, ponieważ trwają prace nad zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W tej sprawie musi zostać podjęta Uchwała Rady Miasta
Torunia. Dopóki nie ma Rady, nie są zlecone żadne działania związane z rozbudową.
M. Ramlau zapytał, czy umowa wynajmu budynku Starostwa Powiatowego jest ważna do
końca bieżącego roku.
Starosta odpowiedział, że umowa obowiązuje do końca listopada br. , natomiast obecnie
Zarząd prowadzi rozmowy nad przedłużeniem umowy na kolejny okres 10-letni, ale na tych
samych warunkach, bez powiększania powierzchni. Ewentualne decyzje o rozbudowie
odkłada się dla nowej Rady przyszłej kadencji.
M. Ramlau zapytał o wysypisko śmieci w Witowężu.
Starosta odpowiedział, że na ostatniej Sesji Rady Powiatu Toruńskiego, została podjęta
decyzja by zabezpieczyć środki finansowe na poziomie 65 tys. zł. Gmina Czernikowo
również zabezpieczyła takie same środki finansowe. Zostało zawarte porozumienia, z którego
wynika, że Powiat Toruński oraz Gmina podzielą się kosztami i wspólnie postarają się
rozwiązać problem nielegalnego gospodarowania odpadami poprzez wykonawstwo zastępcze.
Odbyło się spotkanie egzekucyjne, zostały nałożone odpowiednie kary. Kwoty szacowane
były na podstawie ilości odpadów przekazanych Starostwu Powiatowemu przez WIOŚ w
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formie protokołu pokontrolnego. Na tej podstawie możliwy był szacunek kosztów
przedsięwzięcia stworzony przez jedną z firm na poziomie 120 tys. zł. Następnie Zarząd
Powiatu wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu by zabezpieczyć odpowiednie środki
finansowe. Po przystąpieniu do postępowania zamówieniowego, firma, która początkowo
oszacowała wartość przedsięwzięcia na poziomie 120 tys. , obecnie wycenia przedsięwzięcie
na 550 tys. zł (Analiza odpadów prowadzona przez przedsiębiorstwo podała odmienne
wartości niż te, które znajdowały się w protokole opracowanym przez WIOŚ). W tej sytuacji
Zarząd Powiatu, jak i Gmina Czernikowo uznali, że nie ma upoważnienia Rady na
prowadzenie postępowania na tak wysoką kwotę.
Ad 11. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce wnieść interpelacje lub zapytania.
L. Syroka powiedział, że mieszkańcy Gminy Lubicz zadawali pytanie, czy istnieje Powiatowa
Rada Działalności Pożytku Publicznego, ponieważ taka informacja nie widnieje na stronie
Starostwa Powiatowego.
Ponadto mieszkańcy pytają, czy istnieje uchwała oraz zarządzenie organu wykonawczego
Powiatu w sprawie organizacji i regulaminu konkursu ,,najciekawsza inicjatywa społeczna”.
Uczestnicy skarżą się na brak możliwości zapoznania się z regulaminem konkursu,
dokumentu również nie można wyszukać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Toruniu. Dodatkowo L. Syroka powiedział, że dla mieszkańców
Gminy Lubicz niejasna jest forma powołania członków Komisji do wyłonienia laureatów
konkursu ,,najciekawsza inicjatywa społeczna”.
Wicestarosta A. Siemianowski powiedział, że Rada Działalności Pożytku Publicznego
funkcjonuje, a informacje z nią związane są zamieszczone na stronie internetowej Starostwa.
Wicestarosta dodał, że w przypadku konkursu ,,najciekawsza inicjatywa społeczna” Zarząd
Powiatu powoływał spośród grupy radnych oraz członków organizacji pożytku publicznego
zespół, który dokonywał wyboru projektów. Informacje dotyczące konkursu są dostępne w
wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu.
L. Syroka powiedział, że prosi o przekazanie informacji o konkursie oraz Powiatowej Radzie
Pożytku Publicznego w formie pisemnej.
Wicestarosta A. Siemianowski zgodził się.
Ad 12. Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś chce poruszyć sprawy różne oraz wnieść
wnioski bądź oświadczenia.
M. Ramlau powiedział, że w związku z ostatnią serią podpaleń wysypisk śmieci, pragnie
zwołać w czerwcu posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska, by móc
wspólnie z radnymi przedyskutować ww. temat. Dodał, że Radni zostaną poinformowani o
terminie spotkania, jak również poprosił o przygotowanie stosownych informacji związanych
z podpaleniami wysypisk śmieci.
L. Syroka powiedział, że odbywają się kursy promem z Nieszawy na drugi brzeg Wisły.
Dodał, że na promie nie ma Flagi Powiatu Toruńskiego. Po rozmowie z osobą
odpowiedzialną za kursy promem dowiedział się, że gdyby Flaga Powiatu Toruńskiego była
obecna na promie, dodatkowo należałoby wywieszać Flagę Nieszawy oraz Aleksandrowa
Kujawskiego, dlatego na promie widnieje tylko Flaga Polski.
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Ad 13. Przewodniczący Rady wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął XXXVIII Sesję
RPT o godz. 14:00.
Przewodniczył:
Przewodniczący Rady
Powiatu Toruńskiego
Protokołowała:
Tomasz Zakrzewski
Paulina Szymańska
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