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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu 

tj. od 15.10.2015 r. do 18.11.2015 r. 

 

 

1. Posiedzenie Zarządu z dnia 21 października 2015 r. 

1.  Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 

szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 

euro.  

 

Umowa zawarta pomiędzy Powiatem Toruńskim a Towarzystwem Ubezpieczeń 

Wzajemnych S.A. InterRisk, została zawarta na okres 36 miesięcy, termin ten 

upływa z końcem 2015 roku. Z uwagi na powyższe, wskazane było 

uruchomienie procedury przetargowej na ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie 

komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego, począwszy od 1 stycznia 2016 r. na okres 36 miesięcy. 

 

2. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok.  

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

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

formie dotacji celowej Gminie Czernikowo. 

(materiały przesłane na XII Sesję RPT – dot. pkt 2-4) 

5. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu.   

6. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu  do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

projektów wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

7. Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu  do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji 

projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji 

Rozwój.  

Punkty 4-7 dotyczą pełnomocnictwa przekazanego dla Pawła Przyjemskiego w 

związku z objęciem funkcji Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu.  



2 

 

8. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie 

zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom 

Powiatu Toruńskiego 

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie 

Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

2. Posiedzenie Zarządu z dnia 30 października 2015 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 

inwestycji drogowej. 

Zarząd przyjął uchwałę  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 

inwestycji drogowej. Wniosek złożony przez Wójta Gminy w Wielkiej 

Nieszawce, dotyczy budowy ulicy Kalinowej w Małej Nieszawce, na działkach 

o numerach geod. 26/5, 26/19, 26/30 w obrębie Mała Nieszawka, gm. Wielka 

Nieszawka. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie uzgodnienia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice dla działek  nr 158/17-18 

położonych w miejscowości Papowo Toruńskie, gm. Łysomice w zakresie 

zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym,  

służącym realizacji inwestycji celu publicznego. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację projektu przez Zespół Szkół w Chełmży w ramach programu 

Erasmus plus. 

 

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i 

realizację projektu przez Zespół Szkół w Chełmży w ramach programu 

Erasmus plus, upoważniając Dyrektor Katarzynę Komakowską do 

reprezentowania interesów Powiatu Toruńskiego, organu prowadzącego Zespół 

Szkół w Chełmży we wszelkich sprawach dotyczących programu Erasmus+ 

4. Omówienie projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na 2016 rok.  

Zarząd rozpoczął pracę nad przygotowaniem projektu budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2016.  

 

3. Posiedzenie Zarządu z dnia 10 listopada 2015 r.  
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2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn.: „Dostawa 

lekkiego oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego”.  

Podjęcie w/w uchwały umożliwi dostawę oleju, w celu zaspokojenia potrzeb 

grzewczych w jednostkach w 2016 r. 

3. Przyjęcie projektu Rady w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2016.  

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia opłat na 2016 rok za 

usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach 

strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a 

następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

5. Przyjęcie informacji dotyczącej przebiegu i wyników konsultacji projektu 

Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2016. 

 (materiały przesłane na XIII Sesję RPT - dot. pkt  3-5) 

6. Omówienie projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 oraz projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2016-2021.  

Projekt Budżetu na 2016 oraz WPF na lata 2016 – 2021 zostanie przedłożony 

Radnym  w celu zaopiniowania. 

 

 

4.Posiedzenie Zarządu z dnia 13 listopada 2015 r.  

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu 

Toruńskiego na 2016 rok.  

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2016 – 2021.  

 

5.Posiedzenie Zarządu z dnia 18 listopada 2015 r. 

1. Przyjęcie informacji dot. zimowego utrzymania dróg. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok. 

(materiał przesłany na XIII sesję Rady – dot. pkt. 1 – 2) 

3.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wydania opinii pozbawienia drogi nr 

100850 C (4421141) kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania. 

(Gm. Lubicz) 

Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję pozbawienia drogi nr.100850 C 

(4421141) oznaczonej jako ul. Świerkowa w Złotorii Gmina Lubicz, kategorii 

drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania.  

4.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. (Gm. Wielka Nieszawka) 

Zarząd wyraził  pozytywną opinię o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych 

Gminy Wielka Nieszawka o znaczeniu lokalnym, nie zaliczonych do innych 
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kategorii, a stanowiących uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym 

potrzebom. 

5.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej ul. 

Skandynawskiej w Bydgoszczy 

Zarząd Wyraził pozytywną opinię w sprawie nadania kategorii drogi 

powiatowej ulicy Skandynawskiej w Bydgoszczy, stanowiącej bezpośrednie 

połączenie z drogą krajową Nr 80 przez węzeł Fordońska – Rejewskiego – 

Skandynawska. 

6. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania 

publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej w roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 

zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu 

Toruńskiego. 

W myśl art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) organ ogłaszający otwarty konkurs ofert 

powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład 

komisji poza przedstawicielem organu wykonawczego jednostki wchodzą także 

osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. Chcąc spełnić ustawowe 

wymogi ogłoszony został w BIP nabór do komisji konkursowej dla organizacji 

pozarządowych, jednak żadna organizacja nie wskazała kandydata do udziału w 

pracach komisji. W takiej sytuacji w/w ustawa zezwala aby komisja działała bez 

udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe. 

7.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: 

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Toruniu  

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur udzielenia zamówień 

publicznych na w/w zadanie.  

8.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa 

sprzętu i oprogramowania komputerowego  

Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedur udzielenia zamówień 

publicznych na w/w zadanie. 

 
Przygotowała: 

K. Machalewska  

 

 

 

 


