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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu 

tj. od 18.09.2015 r.do 14.10.2015 r. 

 

 

I. Posiedzenie Zarządu z dnia 23 września 2015 r. 

Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę Nr XXIV/132/2012 

z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest Powiat Toruński udostępnionych dla operatorów i przewoźników, 

warunków i zasad opłat za korzystanie z przystanków. 

(uchwałę wraz z autopoprawką Radni otrzymali na XI Sesję RPT) 

II. Posiedzenie Zarządu z dnia 30 września 2015 r. 

1. Zapoznanie się z modelem organizacji dostaw ciepła na przykładzie kotłowni ZS CKU 

Gronowo i DPS Browina.  

Członkowie Zarządu zapoznali się z przykładowym modelem dostaw ciepła opracowanym 

dla ZS CKU w Gronowie oraz DPS w Browinie, przygotowanym przez Fundację 

Regionalnego Rozwoju Energii Odnawialnej. 

2. Opinia Zarządu w sprawie powołania w drodze awansu wewnętrznego pana Pawła 

Przyjemskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora PUP dla Powiatu Toruńskiego. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował kandydaturę  Pana Pawła Przyjemskiego na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w drodze awansu 

wewnętrznego. Jest to osoba z  długoletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym 

w PUP. Dotychczas pracował w PUP na stanowisku Kierownika Centrum Aktywizacji 

Zawodowej oraz w zastępstwie pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora. Spełnia wymogi 

kwalifikacyjne wynikające z ustawy, posiada wiedzę w zakresie zarządzania jednostką 

organizacyjną i w zakresie polityki lokalnego rynku pracy. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Dla Gminy Łysomice działka nr 113/7 w miejscowości Wytrębowice - uzgodnienia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu 

publicznego. 
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III. Posiedzenie Zarządu z dnia 8 października 2015 r. 

1. Propozycja przystąpienie do LGD Podgrodzie Toruńskie.  

Powiat realizuje wiele inicjatyw w partnerstwie, dlatego Zarząd rozważa podjęcie inicjatywy 

przystąpienia do  LGD Podgrodzie Toruńskie. 

 

2. Zmiana koncepcji zbycia nieruchomości w Browinie.  

Zarząd wyraził zgodę na wydzielenie budynku mieszkalnego z działki nr 57/39 oraz 

dokonanie ponownej wyceny pozostałej części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Z wnioskiem do Zarządu wystąpiła Pani Dyrektor, prosząc o wydzielenie z w/w działki 

budynku mieszkalnego. Cała nieruchomość w pierwszym przetargu wyceniona została  na 

kwotę 357 tyś zł. i nie znalazła nabywcy. Po dokonaniu podziału, część do sprzedaży będzie 

poddana ponownej wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 

IV. Posiedzenie Zarządu z dnia 14 października 2015 r. 

 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Toruńskiego na 2015 rok.  

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015 – 2021. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie  udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Chełmża 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej Gminie Obrowo 

6. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2014/2015 wraz z wynikami 

sprawdzianu i egzaminów.  

(materiały przesłane na XII Sesję RPT – dot. pkt 1-6) 

7. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016.  

Projekt przyjęty przez Zarząd, poddany zostanie konsultacjom społecznym. Materiał 

przesłany zostanie Radnym na sesję Rady PT, która odbędzie się w listopadzie. 
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8. Informacja dotycząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Na spotkaniu Zarządu ZIT, które odbyło się 12.10.2015 r. omówiono sprawy wewnętrzne, 

dotyczące zapisów regulaminowych. Podjęto uchwały w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu pracy Zarządu ZIT BTOF, Regulaminu pracy Komitetu Sterującego, 

zatwierdzono projekt dokumentu „Plan Komunikacji Wewnętrznej” oraz dokonano podziału 

wkładu własnego (15%) w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu 

realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, Ustalono, że Powiat Bydgoski i Toruński 

do końca roku zostanie zwolniony z kosztów wsparcia. Decyzja taka została podjęta,  

ponieważ powiaty partycypowały w kosztach finansowania przy tworzeniu Strategii ZIT.  

Prace koordynowane przez Bydgoszcz postępują w wolnym tempie. Nadal nie podjęto 

Strategii dokumentu, który powinien na tym etapie być już przyjęty. 

9. Informacja dotycząca skargi na Starostę z zakresu wykonywania zadań zleconych 

rządowych 

W dniu 6 października 2015 roku do Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego wpłynęła 

skarga na działania Starosty Toruńskiego w sprawach należących do zadań zleconych z 

zakresu administracji rządowej z obszaru prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zgodnie z 

art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zadań lub działalności organów wykonawczych w sprawach należących do zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda lub organ wyższego stopnia.  

W związku z powyższym skargę należy przesłać do rozparzenia Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Przygotowała: 

     Katarzyna Machalewska 


