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PROTOKÓŁ Nr VI/2019 

Sesji Rady Powiatu Toruńskiego 

odbytej w dniu 18 kwietnia 2019 r. 

w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu 

 

 

Przewodniczący Rady P. Polikowski o godz. 9:00 otworzył VI Sesję Rady Powiatu 

Toruńskiego. Przywitał 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  

23 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, 3 do protokołu. 

 

Ad 3. Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2026. 

6. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

7. Zamknięcie VI Sesji Rady. 

 

Porządek obrad został przyjęty w obecności 23 Radnych. 

 

Ad 4. Starosta Toruński M. Olszewski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. Wyjaśnił,  

że złożone oferty są znacznie wyższe niż zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2019. 

Dodał, że konieczne było przeprowadzenie szeregu rozmów oraz negocjacji, ponieważ 

budowa ścieżek rowerowych finansowana jest z kilku źródeł. W efekcie, mimo wszelkich 

rozbieżności osiągnięto kompromis i podpisano stosowne porozumienia. 

 

Koordynator ds. Budowy Ścieżek Rowerowych D. Wypych odniósł się do trzech inwestycji,  

a mianowicie:  

1. Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem 

do Obrowa, 

2. Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno, 

3. Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniami do Barbarki. 
 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Radny M. Graczyk powiedział, że decyzja w sprawie zwiększenia środków,  

a także zabezpieczenia brakujących środków w rozstrzygnięciu przetargowym jest efektem 
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prac, które zostały podjęte kilka lat wcześniej. Podziękował za znalezienie kompromisowych 

rozwiązań i przypomniał, że omawiane drogi są budowane zgodnie z uzgodnieniami 

negocjowanymi w ramach ZIT.  

Radny A. Siemianowski wyraził uznanie dla pracy Zarządu Powiatu.  

Radny T. Zakrzewski poprosił o harmonogram realizacji tych inwestycji.    

Starosta Toruński M. Olszewski wyjaśnił, że po podjęciu przez Wysoką Radę pozytywnej 

decyzji niezwłocznie przystąpią do rozstrzygnięcia i podpisania umów z wykonawcami,  

a całe przedsięwzięcie planowane jest do czerwca 2020 roku.    

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 18 kwietnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

Radny A. Siemianowski zwrócił uwagę, że dyskusja powinna być możliwa dopiero  

po przedstawieniu opinii Komisji.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026, został przyjęty  

w obecności 23 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad 5. Starosta Toruński M. Olszewski omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

 

Radny T. Wierzbicki powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów w dniu 18 kwietnia 2019 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, ale nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019, został przyjęty w obecności  

23 radnych. 

 

Raport z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

W wyniku głosowania Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Toruńskiego  

z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad 6. Sprawy różne, wnioski i oświadczenia. 

 

Radny A. Siemianowski zapytał o planowaną budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 

powiatowej Lubicz Dolny – Rogówko. 

   

Starosta Toruński M. Olszewski wyjaśnił, że przebieg ścieżki został skrócony do początku 

chodnika biegnącego przez Rogówko. Dodał, że początkowo wystąpiły problemy dotyczące 

wykupu gruntu na jednym z odcinków, ale po zmianach w projekcie sprawy są w trakcie 

ostatecznego uregulowania. Zaznaczył, że kwota w budżecie jest za mała, aby uruchomić 

przetarg, dlatego po rozstrzygnięciu kwestii dofinansowania z budżetu państwa jest możliwe 

podjęcie decyzji o zwiększeniu środków na to zadanie.     

 

Ad 7. Przewodniczący Rady złożył życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych  

i wobec wyczerpanego porządku obrad zamknął VI Sesję RPT o godz. 9:25. 

 

 

Protokołowała: 

Alina Paga 

 

Przewodniczył: 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Toruńskiego 

 

Paweł Polikowski 

 


