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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu 

tj. od 19.11.2015 r. do 23.12.2015 r. 

 

 

1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 r.  

(materiały przesłane na XIII Sesję RPT) 

 

1. Posiedzenie Zarządu z dnia 4 grudnia 2015 r. 

1. Wyrażenie zgody na zbycie samochodu osobowego marki Ford Mondeo – 

środka trwałego będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Toruniu.   
Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie 

samochodu marki Ford Mondeo nr rej. CT 88330 rok prod. 2006, środka 

trwałego będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Toruniu, na potrzeby 

Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

na świadczenie usług na wykonanie zadania publicznego związanego z 

realizacją zadania zleconego z zakresy administracji rządowej w roku 2016 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego.  

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na 

świadczenie usług na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją 

zadania zleconego z zakresy administracji rządowej w roku 2016 przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie udzielenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego.  
 

3. Przyjęcie przez Zarząd autopoprawek do projektu budżetu na 2016 r.  

W toku dyskusji ustalono, że przy uwzględnieniu możliwości finansowych 

Powiatu Zarząd przychylił się do: 

- wniosku Komisji Zdrowia, ujmując do realizacji w 2016 roku zakup karetki 

pogotowia oraz wykonania instalacji hydrantowej, zgodnie z zaleceniami 

pokontrolnym, w sumie na kwotę 250.000 zł. - udział Powiatu w w/w zadaniach 

stanowi 50% kosztów; 

- w ZS CKU w Gronowie pomniejszono o 10.000 zł. koszty związane z 

wprowadzonym zadaniem o nazwie: „Oświetlenie terenu internatu” do kwoty 

20.000 zł. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednogłośnie przyjął 

autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok z wprowadzoną korektą.  

 

 

 



2 

 

2. Posiedzenie Zarządu z dnia 9 grudnia 2015 r.  

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi 

dla Powiatu Toruńskiego. 

Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie nadania Honorowej 

Odznaki dla Powiatu Toruńskiego dla wieloletniej i zaangażowanej w sprawy 

społeczne Pani Kazimiery Woźny. Powiedział, że wniosek złożony został przez 

5 Radnych i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Statutowo – 

Regulaminową. 

Zarząd przyjął uchwałę w sprawie nadania Honorowej Odznaki dla Powiatu 

Toruńskiego. 

 

2. Podjecie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 

inwestycji drogowej. 

Członek Zarządu Mirosław Nawrotek omówił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej. Dodał, że wniosek 

złożony został  przez P. Filipa Grzelak z Firmy KFG sp. z o. o sp. k., ul. 

Wilczak 16a, 61-623 Poznań, występującego  

z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ul. Polna 113, 

działającego w imieniu zarządcy drogi t. j. Zarządu Powiatu Toruńskiego, 

dotyczący realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

2011C Turzno-Papowo Toruńskie, poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w 

km 4+071 do km 7+171 o długości 3,1 km, w miejscowości Papowo Toruńskie i 

Gostkowo, gm. Łysomice. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 

inwestycji drogowej. 
 

 

3. Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie złomowania pojazdu.  

Członek Zarządu Wiesław Kazaniecki przedstawił operat szacunkowy dla 

samochodu osobowego Opel Astra F nr. rej. CB941AA, którego wartość 

rynkowa wynosi 383 zł. Dodał, że pojazd przejęty jest przez Powiat wyrokiem 

sądu, opinia biegłego rzeczoznawcy kwalifikuje go do likwidacji. 

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o złomowaniu pojazdu Opel Astra F 1.7 TD, 

rok prod. 1993 nr rej. CB941AA. 

  

4. Posiedzenie Zarządu z dnia 16 grudnia 2015 r. 

2. Założenia budżetu obywatelskiego.  

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 

roku 2016 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, 

edukacji ekologicznej oraz turystyki i krajoznawstwa.  
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4. Podjęcie uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 rok. 

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

formie dotacji celowej Gminie Chełmża.  

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Chełmża.  

7 .Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2016 w ramach środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie delegowania radnego do 

wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

9. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zasad reprezentacji Powiatu 

Toruńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

10. Zarząd udzielił jednorazowego pełnomocnictwa Andrzejowi 

Siemianowskiemu Wicestaroście Toruńskiemu  do jednorazowego 

reprezentowania Powiatu Toruńskiego na XI Zgromadzeniu  Związku Powiatów 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego  

(materiały przesłane na XIV Sesję RPT – dot. pkt. 5-8) 

 

3. Posiedzenie Zarządu z dnia 23 grudnia 2015 r.  

1. Diagnoza zapotrzebowania szkół pod kątem realizacji staży i praktyk 

zawodowych 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. : 

„Powiatowa Akademia Profesjonalistów”  

3.  Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2016  

4.  Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2016 – 2021.  

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na  rok 2015.  

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

formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka.   
(materiały zostały przesłane na XIV Sesję RPT dot. pkt. 4-7) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska  
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