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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu 

tj. od 24.12.2015 r. do 20.01.2016 r. 

 

 

 

1. Posiedzenie Zarządu z dnia 29 grudnia 2015 r. 

Zarząd przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2015 r. 
 

(Materiał przesłany na XIV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego) 

 

2. Posiedzenie Zarządu z dnia 7 stycznia 2016 r. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: 

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów. 

 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy 

Dyrektora DPS w Dobrzejewicach. Podjęcie stosownej uchwały wynika z 

przejścia Dyrektor Marii Wolskiej na emeryturę. 
 

 

Zarząd ustalił, że należy przygotować wycenę przedsięwzięcia związanego z 

upublicznianiem nagrań z Sesji Rady w sieci. 
 

3. Posiedzenie Zarządu z dnia 13 stycznia 2016 r. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej w Pigży. Nowe zapisy dotyczą realizacji zaleceń 

pokontrolnych dokonanych przez pracownika Starostwa Powiatowego w 

Toruniu. W związku z tym, że zlecano usługi dotyczące bezpieczeństwa i 

higieny pracy podmiotowi zewnętrznemu (umowa zlecenie) usunięto ze 

schematu organizacyjnego zapis dotyczący samodzielnego stanowiska pracy, tj.  

inspektora BHP. Uaktualniono podstawę prawną  - §2 oraz  pracownikowi 

zatrudnionemu na stanowisku magazynier – celem efektywniejszego 

wykorzystania stanowiska zaproponowano - za jego zgodą - pracę w wymiarze 

½ etatu magazynier i ½ etatu pomoc kuchenna – powyższa zmiana nie generuje 

dodatkowych kosztów. 

 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie określenia zasad udzielania 

zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
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placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz szczegółowych zasad 

zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku realizacji 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych. 
 

(Materiał przesłany na XV Sesję Rady Powiatu) 

 

 

4. Posiedzenie Zarządu z dnia 20 stycznia 2016 r. 

Zarząd przyjął  projekt uchwały Rady w sprawie zamiaru likwidacji Filii w 

Czernikowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Chełmży z Filią w Lubiczu i z Filią w Czernikowie. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w 

powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Gminą Miasto Toruń a 

Powiatem Toruńskim. 

 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne inne niż powiat Toruński dla szkół i placówek oświatowych oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
 

(Materiały  przesłane na XV Sesję Rady Powiatu) 

 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska  

 

 

 

 


