
1 

 

INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu 

tj. od 28.01.2016 r. do 21 .03.2016 r. 

 

 

 
1. Posiedzenie Zarządu z dnia 2 lutego 2016 r. 

Zarząd przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2016 r. 

(Materiał przesłany na XV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego) 

 

2. Posiedzenie Zarządu z dnia 3 lutego 2016 r. 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Toruńskiego. 

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie skargi na Starostę Toruńskiego.  

(Materiał przesłany na XV Sesję Rady Powiatu Toruńskiego) 

 

2. Wyrażenie zgody na wyrównanie płacy pracownikom administracyjno – obsługowym 

oświaty, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 

2016r.Członkowie Zarządu ustalili, że należy zapoznać się z potrzebami wszystkich placówek 

oświatowych Powiatu Toruńskiego,  a następnie zabezpieczyć środki w budżecie.  

 

3. Wyrażenie zgody na zatrudnienie na ¼ etatu pracownika do ZS w Chełmży do obsługi 

platformy e-learningowej. 

Dyrektor ZS w Chełmży złożyła wniosek do Zarządu o wyrażenie zgody na zatrudnienie na ¼ 

etatu pracownika do obsługi platformy e – learningowej w związku z uruchomieniem w 

placówce kursów zawodowych dla osób dorosłych. Koszt miesięczny kształtowałby się na 

poziomie 744,71 zł.  Zarząd jednogłośnie przychylił się do wniosku Dyrektor ZS w Chełmży. 

 

4. Zarząd omówił protokół z przebiegu konsultacji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, które 

przeprowadzono w terminie od 27 stycznia do 02 lutego 2016 r. Organizacje pozarządowe nie 

wniosły uwag w sprawie. 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do udziału w pracach 

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 

Zarząd wyznaczył przedstawiciela do udziału w pracach stowarzyszenia w osobie Sekretarza 

Powiatu Czesława Makowskiego. 

 

6. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020 planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 

roku życia (osoby, które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin), należące co 

najmniej do jednej z poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia, 
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- kobiety, 

- osoby z niepełno sprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach.  

Cel projektu realizuje zadanie powiatu: przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 

lokalnego rynku pracy. 

W ramach projektu zakłada się: organizację staży, prac interwencyjnych, szkoleń, refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

8. Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planowanego do realizacji przez 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

Cel projektu realizuje zadanie powiatu: przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja 

lokalnego rynku pracy. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez 

pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. 

W ramach projektu zakłada się: organizację staży, prac interwencyjnych, szkoleń oraz 

przyznanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

8. Informacja na temat planowanych remontów, modernizacji i adaptacji w domach pomocy 

społecznej z wykorzystaniem środków PFRON.  

Członkowie Zarządu zapoznali się z planami inwestycyjnymi w podległych domach pomocy 

społecznej, które opracowane zostały po konsultacjach z dyrektorami jednostek oraz 

dokładnej analizie potrzeb pod kątem  zabezpieczenia potrzeb mieszkańców. 

 

 

3. Posiedzenie Zarządu z dnia 10 lutego 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w  sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży.  

Zarząd przychylił się do wniosku Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Chełmży wyznaczając Panią Ewę Ładysz nauczyciela (psychologa), do zastępowania 

dyrektora tej poradni, podczas jej nieobecności. Wyznaczenie zastępstwa nie wiąże się z 

kosztami osobowymi dla jednostki. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali 

mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego, mieszczącymi się w budynkach 

wielofunkcyjnych oraz budynkach spełniających funkcje mieszkalne na terenie Domu 

Pomocy Społecznej w Browinie.  

Stawki na terenie Gminy Chełmża za czynsz lokali wynoszą 10,08 zł. Zarząd podjął decyzję 

ustalając  stawkę czynszu z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych położonych na terenie Domu 

Pomocy Społecznej w Browinie będących własnością Powiatu Toruńskiego w wysokości 

4,37 zł/m2.  

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Kiełbasinie, gm. Chełmża w 
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zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym 

realizacji inwestycji celu publicznego  

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w Mirakowie (kolonia Grodno), gm. 

Chełmża w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym,  

służącym realizacji inwestycji celu publicznego.   

 

5. Zarząd wyznaczył dwóch przedstawicieli do prac w Komisji Konkursowej w związku z 

wyborem ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

powiatowego w roku 2015 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: 

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

ekologicznej oraz turystyki i krajoznawstwa. W pracach komisji uczestniczyła Agnieszka – 

Janiaczyk Dąbrowska oraz Wiesław Kazaniecki. 

  

4. Posiedzenie Zarządu z dnia 18 lutego 2016 r.  

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany nazwy (przebiegu) drogi powiatowej nr 

1604C Brzozowo – Nawra. 

Wniosek zmiany nazwy nr 1604C Brzozowo – Nawra na  Chełmno – Nawra wpłynął od 

Zarządu Powiatu w Chełmnie, ze względu na przejęcie przez Powiat Chełmiński drogi 

Wojewódzkiej nr 55 Chełmno –Unisław. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali 

mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego, mieszczącymi się w budynkach 

wielofunkcyjnych oraz budynkach spełniających funkcje mieszkalne na terenie w ZS CKU w  

Gronowie. 

3. Podjęcia uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali 

mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego, mieszczącymi się w budynkach 

wielofunkcyjnych oraz budynkach spełniających funkcje mieszkalne na terenie Obwodu 

drogowego w Małej Grzywnie.  

4 Podjęcia uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali 

mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego, położonych w Toruniu przy ulicy 

Nad Strugą 2. 

Stawki przeliczone zostały o wskaźnik inflacji, dlatego Zarząd podjął decyzję o wysokości 

stawek czynszu, które  kształtują się następująco: na terenie ZS w Gronowie – 2,20 zł., w 

Małej Grzywny 1,50 zł. oraz w Toruniu przy ul Nad Strugą 4,23 zł. 

 

5. Zarząd zapoznał się z bieżącymi informacjami dotyczącymi  Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.  

15 lutego br. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, na której przyjęto najważniejszy dokument jakim jest Strategia. Trwają 

rozmowy pozwalające oszacować środki o jakie będzie mógł ubiegać się powiat i tak też na 

szkolnictwo zawodowe środki na poziomie ok 880 tyś euro, na drogi rowerowe ok. 3.5 mln 

euro oraz  290 tyś euro na gospodarkę niskoemisyjną.  
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6. Zarząd zapoznał się z informacją dotycząca bieżącej sytuacji Szpitala Powiatowego Sp. z o. 

o w Chełmży. 

Zarząd odbył wyjazdowe posiedzenie, które odbyło się w Szpitalu Powiatowym w Chełmży. 

Zapoznał się z  bieżącą sytuację Szpitala,  omówił gospodarkę finansową podsumowującą  

2015 rok oraz rosnące trudności i zagrożenia wynikające z kosztów osobowych i braku 

specjalistów,  które wiążą się z nakładanymi wymaganiami Ministerstwa. Członkowie 

Zarządu dokonali wizji lokalnej przeprowadzonych inwestycji na terenie szpitala. 

 

7. Na wniosek Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zarząd wyraził 

zgodę na zmianę stawek specjalistów PZOON na 2016 rok. Różnica wydatków związanych 

ze zmianą stawek wyniesie w skali roku 13175 zł. Środki na ten cel są zabezpieczone w 

budżecie Zespołu. 

 

 

5. Posiedzenie Zarządu z dnia 24 lutego 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia składki członkowskiej Powiatu Toruńskiego 

w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na rok 2016. 

Ustalono, że  składka członkowska na 2016 rok  kształtować się będzie w wysokości 350 zł. 

zgodnie z przyjętym przez Stowarzyszenie algorytmem naliczania. 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Powróćmy jak 

za dawnych lat – Otwarci na historię, tradycję i naturę” planowanego do realizacji przez 

Powiat Toruński. 

Projekt ten  kierowany jest do mieszkańców czterech domów pomocy społecznej oraz 

uczestników zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu 

toruńskiego – osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością 

intelektualną. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców domów pomocy społecznej 

oraz uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy dotyczących aktywizacji 

społecznej. Celem udziału wymienionych w opisie grup jest integracja uczestników projektu z 

otaczającym środowiskiem, mieszkańcami innych domów pomocy społecznej oraz 

środowiskowych domów samopomocy, a także seniorów z terenu powiatu. Wartość całkowita 

projektu wynosi  125.000 PLN przy wymaganym wkładzie własnym 25.000 PLN. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powierzenia Panu Mieczysławowi Kasprowiczowi 

stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach.  

Pan Kasprowicz z DPS w Dobrzejewicach związany jest od 16 lat, posiada nieposzlakowaną 

opinię, cieszy się szacunkiem współpracowników. Posiada także odpowiednie kwalifikacje 

oraz doświadczenie do pracy na kierowniczym stanowisku, dlatego w ramach awansu Zarząd 

powierzył Panu Mieczysławowi Kasprowiczowi stanowisko dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Dobrzejewicach. 

 

4. Przyjęcia projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Programu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016 – 2023. 

(Materiał przesłany na XVI Sesję RPT) 

 

5. Podjęcia uchwały Zarządu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły. 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 

25.11.2015 r. stwierdzającym nieważność zaskarżonej Uchwały Nr 66/2015 Zarządu Powiatu 

Toruńskiego z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu 
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Szkół w Chełmży. Zarząd powierzył na okres od  dnia 19.02.2016 r. do dnia 31.08.2016 r. 

pełnienie obowiązków dyrektora szkoły Pani Katarzynie Annie Komakowskiej, do czasu 

powierzenia powyższego stanowiska osobie wyłonionej w drodze konkursu.  

 

 

6. Omówienie zakresu porozumienia w sprawie założenia Filii Szkoły Muzycznej w 

Łysomicach. 

Członkowie Zarządu zaakceptowali treść  porozumienia w sprawie założenia Filii Szkoły 

Muzycznej w Łysomicach, która została omówiona z Radnymi Gminy Łysomice. 

Uruchomienie kolejnej Filii Szkoły Muzycznej umożliwi lepszy dostęp dzieciom i młodzieży 

z terenu powiatu toruńskiego do bogatej oferty edukacyjnej placówki. 

 

7. Wyrażenie zgody na wynajęcie dwóch pomieszczeń w budynku przy ulicy Szosa 

Chełmińska 30/32. 

Wojewódzki Urząd Pracy wyraził wolę wynajęcia pomieszczeń dwóch pomieszczeń w 

budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32, które zostały zwolnione przez byłego posła 

SLD. Zarządu wyraził zgodę na podpisanie z WUP aneksu do umowy i wynajem dwóch 

pomieszczeń w budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32 na dotychczasowych warunkach.  

 

8. Zarząd wyraził  zgodę na zakup sprzętu dla 7 jednostek OSP z terenu powiatu, które 

aktywnie uczestniczyły w ostatnich akcjach ratowniczych. Podział sprzętu dokonany został na 

podstawie faktycznych potrzeb, pod kątem przyszłego wykorzystania a uzgodniony został z 

KM PSP Na ten cel przeznaczono kwotę 35 000 zł.  

 

6. Posiedzenie Zarządu z dnia 3 marca 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko         

dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży przy ul. Hallera 23, 87-100 Chełmża. 

Ogłoszenie konkursu na kandydata podlegać będzie zamieszczeniu w prasie lokalnej, na 

stronie internetowej Starostwa oraz na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa.  

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie określenia podziału wysokości środków 

przeznaczonych na realizację budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego oraz ustalenia 

szczegółowego harmonogramu jego realizacji w 2016 roku. 

Koordynatorem w związku z realizacją budżetu obywatelskiego została Joanna Rybitwa 

Inspektor WEiSS,  poza tym każdy projekt otrzyma opiekuna, a służby finansowe będą 

pełniły nadzór nad prawidłowością finansową projektów. Cały proces wymaga sprawnego 

postępowania, ponieważ zgodnie z harmonogramem do 13 czerwca nastąpi ogłoszenie listy 

zwycięskich zadań i w konsekwencji zabezpieczenie środków, które będą skutkowały 

zmianami do budżetu. 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie starostwa. 

 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Gm. Chełmża).  

Dla terenów położonych: 

 we wsi Strużal, gm. Chełmża, w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o 

znaczeniu ponadlokalnym,  służącym realizacji inwestycji celu publicznego, 



6 

 

  w Głuchowie, gm. Chełmża (tereny o symbolu P i Z) w zakresie zgodności z 

zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji 

inwestycji celu publicznego, 

 w Głuchowie, gm. Chełmża (tereny o symbolu UP) w zakresie zgodności z zadaniami 

samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym,  służącym realizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ( Gm. Zławieś Wielka). 

Dla działki nr 498, położonej w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka 

 

5. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Gm. Lubicz). 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz 

obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa, dla obszaru o szerokości 250-300 m 

przylegającego od północnego zachodu do drogi powiatowej nr 2009 c, między 

działkami nr 155/5 i 155/7 (od południa) a 179 (od północy)   w miejscowości 

Młyniec Drugi (nr 1),  

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, 

Lubicz Górny   i Mierzynek, dla obszaru obejmującego działki nr: 255/1, 255/2, 

254/3, 254/2 i 279/1  i część działki nr 280/7 w miejscowości Krobia (nr 2), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na 

obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, 

dla obszaru obejmującego działki:  35/1, 35/2, 38, 39, 40, 42/3, 42/2, 585/2, 585/1, 

37/6 oraz część działek nr 612/2, 36/2, 36/4, 37/4, 44, 43 położone w miejscowości 

Lubicz Dolny (nr 3), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Górny  i Krobia dla działki nr 440 w Lubiczu Górnym (nr 4), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec, dla działki 

nr 4/12                  w  miejscowości Grabowiec (nr 5), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Dolny, dla całego obszaru objętego w/w planem (nr 6), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Dolny- Małgorzatowo, dla obszaru leżącego przy ul. Antoniewo w Lubiczu Górnym i 

obejmującego Część działek nr 414/6, 414/10, 414/8 i 414/2 (nr 7), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Dolny  dla obszaru obejmującego działki nr 635/11 i 635/12 w miejscowości Lubicz 

Dolny (nr 9)                

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, 

dla obszaru obejmującego działkę nr 565/10 z Grębocinie (nr 10), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grębocin i Jedwabno – tereny 

komercyjne, dla obszaru graniczącego od zachodu z autostradą A1, od północy 

obejmującego drogę gminną (działka nr 527/3 w Grębocinie i nr 5 w Jedwabnie) oraz 

drogę powiatową nr 2035C, od wschodu drogę gminną (działka nr 40/1 w Jedwabnie), 

a od południa graniczy z drogą gminną (działka nr 776 w Lubiczu Dolnym), granicą 

administracyjną z Toruniem i drogą wojewódzką nr 552 (nr 11), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. 

terenów komercyjnych, położonych przy drodze nr 52 na obszarze wsi: Grębocin, 

Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo dla obszaru obejmującego działki 
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nr: 37/21, 37/20, 37/19 oraz część działek nr 33/13, 33/15, 33/16, 30/18, 35/5, 35/7, 

36/2, 33/14, 33/5, 33/12, 37/9, 37/11, 37/7, 37/18, 152/4 w miejscowości Rogówko (nr 

12), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na 

obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, 

dla obszaru obejmującego działki nr 107/7 i 107/22 w miejscowości Lubicz Dolny (nr 

13), 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin dla obszaru 

obejmującego część działki nr 432/11 i 424 w miejscowości Grębocin (nr 14), 

 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, 

Lubicz Górny, Mierzynek, dla obszaru obejmującego działki nr: 171/19, 171/18 i 

części działek nr 171/8, 171/9, 171/10 w miejscowości Krobia (nr 15), 

w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu o znaczeniu ponadlokalnym,  

służącym realizacji inwestycji celu publicznego. 

 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Toruńskiego instrumentem płatniczym.  

(Materiał przesłany na XVI  Sesję RPT) 

 

7. Omówienie stawek dla zawodowych rodzin zastępczych. 

Zawodowe Rodziny Zastępcze zwróciły się z wnioskiem do Zarządu o podniesienie stawki 

wynagrodzenia.  Zarząd podjął decyzję w sprawie podniesienia stawki o 200 zł. brutto 

(łącznie ze składką ZUS). 

 

8. Podjęcie decyzji Zarządu w sprawie podniesienia stawek wynagrodzenia dla pracowników 

administracyjno - obsługowych  oświaty.  

Zarząd wyraził zgodę na podniesienie limitów na etaty administracyjno – obsługowe 

pracowników jednostek oświatowych w związku z podniesieniem od stycznia br. stawki za 

najniższe wynagrodzenie.  

Koszty z tego tytułu kształtują się na poziomie 39.517,00 zł. w skali roku. 

 

 

9. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 

Zarząd udzielił pełnomocnictwo właścicielowi Firmy INWEST – PROJ, do wykonywania 

wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu inwestora przy 

wszelkich uzgodnieniach dot. projektowanej inwestycji pn. „Budowa budynku dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku/Wisła na działce nr 524 w gm. Obrowo”. 

 

 

6. Posiedzenie Zarządu z dnia 4 marca 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych 

związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2016 przez organizacje 

pozarządowe.  

Ogółem wpłynęło 80 ofert, z których 6 nie spełniło wymogów formalnych, a 4 oferty nie 

uzyskały minimalnej liczby punktów umożliwiających przyznanie dotacji.  

Złożone oferty w ramach zadania Turystyka i krajoznawstwo przyznano dotacje wszystkim 

organizacjom, na ogólną kwotę 5 500,00 zł.  ma zadanie Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i tradycji, ogółem dotację w wysokości 18 900,00 dla 13 podmiotów,  na zadanie 

Upowszechnianie kultury fizycznej, ogółem dotację w wysokości 57 200, 00 zł. dla 30 
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podmiotów, na zadnie Edukacja ekologiczna  dla 13 podmiotów ogółem dotację w wysokości 

56 300,00. 

 

7. Posiedzenie Zarządu z dnia 8 marca 2016 r. 

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego przez osoby  

fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat Toruński oraz trybu i zakresu kontroli  

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

(Materiał przesłany na XVI Sesję RPT) 

 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.  

Konkurs przewidywany jest na połowę kwietnia br. w związku z zakończeniem kadencji 

obecnego Dyrektora.  

 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Chełmży. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Chełmży.  

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych w  

im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

(Materiały dotyczące punktów 3-5 zostały przesłane na XVI Sesję RPT) 

 

 

8. Posiedzenie Zarządu z dnia 16 marca 2016 r. 

1.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017, 

uchwalonego Uchwałą Nr VI/35/2011Rady Powiatu Toruńskiego, z dnia 31 marca 2011r. 

oraz przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015 – 2020 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu 

ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 

2017, uchwalonego Uchwałą Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Toruńskiego, z dnia 31marca 

2011 r.  

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015 – 2020 wraz prognozą oddziaływania na środowisko. 

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu  

5. Omówienie  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego z uwzględnieniem 

stopnia realizacji programów wieloletnich oraz przyjęcia informacji o stanie mienia 

komunalnego Powiatu Toruńskiego.  

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

Powiatu Toruńskiego na 2016 r.  

( pkt 1-6 materiał przesłany na XVI Sesję Rady Powiatu) 

 

7. Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  

Zarząd udzielił pełnomocnictwa Spółce z o.o. EURO - STRADA z  siedzibą w Radzyniu 

Podlaskim, do wykonywania wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w 

imieniu inwestora przy wszelkich uzgodnieniach w zakresie przywracania bezpieczeństwa 

drogowego oraz doprowadzenia stanu czystości dróg  po zaistniałych zdarzeniach drogowych. 
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Pełnomocnictwa udzielone zostało  na czas oznaczony tj. od dnia 15 marca 2016 roku do dnia 

1 kwietnia 2017 roku,  zgodnie z podpisaną umową. 

 

8.Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.  

Zarząd udzielił pełnomocnictwa właścicielowi firmy „Jagodziński Projekt, w celu 

wykonywania wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu 

inwestora przy wszelkich uzgodnieniach dot. projektowanej inwestycji pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003 

C Siemoń – Łążyn  oraz droga nr 2015 C Siemoń – Wybcz”. Pełnomocnictwo udzielone 

zostało na czas określony to jest od dnia 16 marca 2016 r. do czasu uzyskania pozwolenia na 

budowę.  

 

9.Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, 

niezabudowanej położonej we wsi Browina, gm. Chełmża.  

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej  KW nr TO1T/00014838/4, prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Toruniu. Działka o powierzchni 0,0622 ha. jest gruntem 

niezabudowanym i nieuzbrojonym, bez możliwości zabudowy, ze względu na powierzchnię 

działki i przebieg sieci wodociągowej. Zbycie nieruchomości nastąpi stosownie do zapisów 

ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Wartość 

nieruchomości ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym 

na kwotę 5.000,00 zł (określenie wartości na dzień 12 lutego 2016 r.). Ponadto nabywca 

poniesie koszty sporządzenia operatu oraz koszty umowy sprzedaży w formie aktu 

notarialnego. 

 

10.Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod drogę powiatową.  

Decyzją Wójta Gminy Lubicz zatwierdzono podział nieruchomości, w wyniku której 

powstała m.in. działka 33/26 o pow. 0,0059 ha, położona w Krobii przeznaczona pod drogę 

powiatową, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Toruńskiego, za 

odszkodowaniem. Przeprowadzono negocjacje, w wyniku których ustalono cenę 19 zł/m2, 

Zarząd wyraził zgodę na wypłatę odszkodowania w wysokości 1 121,00 zł. 

 

11.Zarząd zapoznał się z  Oceną stanu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w 

Toruniu oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu za rok 2015., która prawidłowo 

realizowana jest przez kierownictwo wszystkich szczebli oraz pracowników. Kontrola 

zarządcza sprzyja wypełnianiu wyznaczonych celów i zadań Powiatu zapewniając ich 

realizację w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

9. Posiedzenie Zarządu z dnia 21 marca 2016 r. 

1.Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 

roku 2015. 

(Materiał przesłany na XVI Sesję Rady Powiatu) 

2. Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Toruńskiego z uwzględnieniem stopnia realizacji programów wieloletnich oraz 

przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Toruńskiego za 2015 rok. 

Zarząd przyjął sprawozdanie, które do 31 marca br. przekazane zostanie Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej oraz  Przewodniczącemu Rady Powiatu, następnie przesłane zostanie 

Radnym Powiatu. 
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3. Członkowie Zarządu przyjęli projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego, który został także zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Torunia. 

Projekt jest w trakcie konsultacji społecznych (22.03.2016 do 12.04.2016 dostępny jest na 

stronie internetowej starostwa), a następnie przedłożony zostanie Radnym na kolejnej Sesji 

Rady Powiatu. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, pn. Dostawa 

sprzętu komputerowego i oprogramowania.  

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska 

 


