
1 

 

INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu 

tj. od 22 .03.2016 r. do 11.05.2016 r. 

 

1. Posiedzenie Zarządu z dnia 30 marca 2016 r.  

 
1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla właściciela firmy 

„Jagodziński Projekt. Biuro Projektów Inwestycji Budowlanych” z Ryńska, do 

wykonywania wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu 

inwestora przy wszelkich uzgodnieniach dotyczących projektowanej inwestycji pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi 

powiatowej nr 2010 C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny na odcinku Turzno - 

Rogowo. Pełnomocnictwa udzielono  na czas określony to jest od dnia 30 marca 2016r.  

do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.  

 

 

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

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej dla 

potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.  

 

3. Zarząd zapoznał się z informacja dotyczącą zakresu umorzonych należności 

pieniężnych oraz ulg za 2015 rok. 

Umorzenia w większości przypadków dotyczą mieszkańców domów pomocy społecznej i 

związane są z kosztami ponoszonymi za leki. W starostwie umorzenia dotyczą jednej 

pożyczki zaciągniętej z  ZFŚŚ, pożyczki z  ZOZ –u, kosztu usunięcia pojazdu oraz opłaty 

geodezyjnej. Należność główna z tego tytułu wynosi 9746,37 zł. 

 

4. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn.”Program asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” planowanego do realizacji 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.  Źródłem finansowania 

programu będą środki ujęte w ustawie budżetowej na 2016 r. w rezerwie celowej. Celem 

projektu będzie wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w 

rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora Zespołu 

Szkół w Chełmży.  

 

6. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie ustalenia na 2016 r. maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które przyznawane jest 

dofinansowanie. W świetle obowiązującego rozporządzenia określającego zasady 

podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zgodnie z Kartą 

Nauczyciela, ma być wyodrębniane w budżetach organów prowadzących szkoły. 

Powiat Toruński jest zobowiązany do zaplanowania środków z przeznaczeniem na ten 

cel. Oferta obejmuje między innymi dofinansowanie w całości lub części opłaty za 

kształcenie w szkołach wyższych i kolegiach nauczycielskich, za kursy kwalifikacyjne i 

doskonalące oraz inne formy doskonalenia, a także koszty przejazdów, zakwaterowania 

i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia na 

podstawie skierowania dyrektora szkoły. Dyrektorzy szkół i placówek są obowiązani 
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opracować wieloletnie plany doskonalenia nauczycieli, a po zakończeniu każdego roku 

budżetowego, w terminie do 31 marca złożyć organowi prowadzącemu sprawozdanie ze 

sposobu wykorzystania, środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Natomiast organ prowadzący opracowuje na każdy rok 

budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia, uwzględniając wnioski dyrektorów 

szkół i placówek. Ponadto organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i 

placówek ustala na każdy rok maksymalną kwotę dofinansowania za kształcenie 

nauczycieli.  

 

7. Zarząd zatwierdził  bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego oraz podpisał przygotowany dokument, który zostanie przedłożony 

Radnym na Sesji Rady Powiatu. 

 

8. Zarząd podjął decyzję o podziale rezerwy celowej i zabezpieczeniu środków w 

wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na elewację budynku ZS CKU w Gronowie. 

 

2. Posiedzenie Zarządu z dnia 6 kwietnia 2016 r. 

 
1. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn.” Likwidacja 

barier transportowych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III ” 

planowanego do realizacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży oraz ŚDS 

w Chełmży oraz Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskich w Chełmży. Powiat 

Toruński w 2016 roku przystąpił do realizacji III etapu programu wyrównywania różnic 

miedzy regionami ogłoszonego przez PFRON, celem projektu w obu przypadkach jest 

likwidacja barier transportowych, poprzez przewóz uczniów na zajęcia rehabilitacyjne, 

rehabilitację leczniczą, zawody sportowe, imprezy integracyjne, wycieczki szkolne, 

konkursy, przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych, dlatego planuje się zakup  dla 

jednostek 2 samochodów 9-cio osobowych, specjalnie przystosowanych do przewozu 

uczestników zajęć oraz uczniów na wózkach inwalidzkich. Wkład własny do dwóch 

projektów wynosi 100 000, 00 zł. przy całkowitej wartości obu projektów 260 000, 00 zł. 

 

2. Zarząd podjął decyzję o podziale rezerwy ogólnej i zabezpieczeniu środków na zadania  

(poszczególne przedsięwzięcia szczegółowo rozpisano w zmianach do budżetu  str. 4 

informacji)  

 

3. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż pojazdów będących na stanie PZD w Toruniu:  

a) samochodu osobowego Skoda Felicia 1.3, rok prod. 2000, przebieg 208 tys. km., 

wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 957,00 zł. 

b) samochodu osobowego Fiat Panda 1.1 rok prod. 200, przebieg 248 tys. km., 

wyceniony na kwotę 4 344,00 zł. 

c) ciągnika rolniczego URSUS U-904, rok prod. 1983, przebieg 7900 motogodzin, 

wyceniony na kwotę 25 938, 00 zł. 

Kwota ze sprzedaży używanych pojazdów w wysokości 18 000, 00 zł zostanie 

przeznaczona   na zakup zamiatarki ciągnikowej. 

 

 

4. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na dyrektora ZS w Chełmży. Zmiana dotyczyła osoby 

reprezentującej Kuratorium Oświaty. 
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5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia  konkursu na dyrektora ZS CKU w Gronowie. 

 

 

3. Posiedzenie Zarządu z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

 
1. Zarząd podjął uchwały   w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły w Zespole 

Szkół CKU w Gronowie oraz ZS w Chełmży. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie został ogłoszony i 

przeprowadzony na podstawie Uchwały Zarządu,  12 kwietnia 2016 r. został 

rozstrzygnięty. Zgodnie z przepisami Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie 

poinformował organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego, w trakcie 

którego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Pana Zbigniewa Piotrowskiego. Konkurs na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży został ogłoszony i przeprowadzony na 

podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego. 7 kwietnia 2016 r. konkurs na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chełmży został rozstrzygnięty. Przewodniczący 

komisji konkursowej poinformował organ prowadzący o wyniku postępowania 

konkursowego, w trakcie którego wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół w Chełmży Panią Katarzynę Komakowską.  

 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Zespole 

Szkół CKU w Gronowie. Porozumienie pomiędzy szkołą a organem prowadzącym w 

sprawie ustalenia zawodów, w których kształcić będzie szkoła może być wyrażone po 

zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy, co do zgodności z 

potrzebami rynku pracy. Wprowadzenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gronowie 

kształcenia w zawodzie: kierowca-mechanik (832201) oraz w Technikum w Gronowie 

kształcenia w zawodzie – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) zostało 

pozytywnie zaopiniowane w Uchwale Nr IX/56/2016 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 

dnia 16 lutego 2016 r. oraz w Uchwale Nr VIII/77/2016 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 

w Toruniu z dnia 26 lutego 2016 r.  

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania dla   działek położonych w miejscowości Czarne Błoto, gm. Zławieś 

Wielka oraz działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko, gm. 

Zławieś Wielka. 

 

4. Podjęcie uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 

Toruńskiego na 2016 rok.  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG 

STANU NA DZIEŃ  13.04.2016r. 

 

 

 

DOCHODY BUDŻETOWE 

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.38.2016/15 z dnia 23 marca 2016 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się  kwoty dotacji celowych ( po zatwierdzeniu budżetu 
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państwa) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  w 

działach 700- r.70005,710 r.71015 ,750 r.75011,,851 r.85156,852 r. 85203 . 

700- r.70005   - było 235.000 zł, jest 320.000 zł. 

710 -r.71015   - było 539.500 zł, jest 548.800 zł, 

750 r.75011     - było  80.800 zł, jest 82.000 zł , 

851 r.85156     - było 3.630.000 zł , jest 3.578.700 zł, 

852 r.85203  - było 1.326.000 zł, jest 1.293.400 zł. Nastąpiło zmniejszenie środków na 

jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy o kwotę 32 zł. 

  

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2016 z dnia 

31 marca 2016 roku w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna- zwiększa się dotację 

celową o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA  

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2016 z dnia 5 

kwietnia 2016 roku w rozdziale852 Pomoc społeczna w rozdziale 85204 wprowadza się 

dotacje celową w wysokości 688.597 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie 

dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 

wraz z kosztami wdrożenia , o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . 

 

II. WYDATKI BUDŻETOWE  
 

DZIAŁ 758  RÓŻNE ROZLICZENIA 

W rozdziale 75818 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej powiatu : 

Lp. 

Wyszczególnienie zadania  

realizowanego z rezerwy 

ogólnej powiatu 

Jednostka realizująca Klasyfikacja 
Kwota  

wydatku 

1 

Opracowanie audytu 

energetycznego budynku 

mieszkalnego w DPS Browina 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 852 7 995,00 

2 
Malowanie elewacji budynku 

szkoły - Z.Sz. CKU Gronowo 
Starostwo Powiatowe w Toruniu 801 55 945,00 

3 

Koncepcja  technologii 

żywienia dla Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 852 6 150,00 

4 
Wymiana ogrodzenia  w Z. Sz. 

S w Chełmży 
Z. Sz. S w Chełmży 801 20 000,00 

5 
Wymiana kostki chodnika przy 

szkole Z. Sz. S w Chełmży 
Z. Sz. S w Chełmży 801 25 000,00 

 
Razem podział rezerwy 

  
115 090,00 
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RÓŻNE DZIAŁY   Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 710, 750, 758, 921) 

Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854  

1.Dokonuje się wstępnego podziału środków na dokształcanie nauczycieli dla poszczególnych 

jednostek oświatowych powiatu. 

2. Dokonuje się zmian w planach finansowych Z.SZ w Chełmży, w PPP w Chełmży i w 

Szkole Muzycznej w Chełmży . 

 

DZIAŁ  852 POMOC SPOŁECZNA I 853 POZOSTAŁE ZADANIA POMOCY 

SPOŁECZNEJ  

1.Zmniejsza się wydatki budżetowe  w dz.852  r.85203 w Ośrodku wsparcia w Osieku o 

kwotę 13.420 (zmniejszenie limitu oleju opałowego). 

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz.852  r. 85203  w Ośrodku wsparcia w Chełmży o 

kwotę 19.180 zł. 

3. Dokonuje się zmian w dz. 852 r. 85202 w ramach planu finansowego DPS Browina. 

4.Dokonuje się zmian w dz. 853 r. 85333 w ramach planu finansowego PUP dla PT w 

Toruniu. 

 

III. INNE ZMIANY   

Dokonuje się zmian zał. 5 do uchwały budżetowej. 

 

 

5. Zarząd omówił potrzeby inwestycyjne w DPS w Browinie. Przygotowana jest 

dokumentacja budowlana na przebudowę systemu ogrzewania budynku i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energie 

geotermalną ziemi w DPS-ie w Browinie. Inwestycja dot. budynku nr 2 tzw. Tarasowca. 

Istniejące pomieszczenie gospodarcze zostanie przebudowane na potrzeby kotłowni – 

zostaną zamontowane pompy ciepła. Dla tego budynku zaplanowano 22 odwierty o 

łącznej długości 2112 mb.   Ponadto projekt obejmuje zagadnienia związane z budową 

łącznika miedzy budynkiem Nr „56” oraz „60” oraz przebudowa budynku „60” jak i m.in. 

remont wejścia do budynku „60”.  

 

6. Zarząd omówił potrzeby inwestycyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży. 

Placówka wymaga wielu remontów między innymi wymiany podłóg, izolacji ścian. 

Podjęto decyzję o wymianie ogrodzenia i naprawie chodnika. 

 

4. Posiedzenie Zarządu z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

 
 

1. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie uchwalenia Regulaminu „Sołtys Roku Powiatu  

Toruńskiego 2015”.Od ubiegłego roku regulamin przewiduje udział w konkursie sołtysom 

wyróżnionym, ale nie laureatom  z poprzednich edycji konkursu. Wprowadzono punkt 

informujący o wysokości nagród przyznawanych w konkursie. Niniejszy zapis - zgodnie z 

art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych -  jest jednym z 

warunków zwolnienia z opodatkowania  podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

Uaktualniono podstawę prawną oraz  daty w regulaminie i formularzu. 

 

2. Zarząd wyraził wolę podjęcia działań zmierzających do udostępnienia terenu z 

przeznaczeniem na parking przy budynku po szpitalu dziecięcym na ulicy Hallera w 
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Chełmży. Uzgodniono, że podjęte zostaną konsultacje prawne oraz rozmowy z 

Burmistrzem i  wnioskodawcami Firmą PPH Tradycja s.c., Przychodnią Neuca Med. oraz 

Wspólnotą Mieszkaniową. 

 

3. Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli raport z przeprowadzonych konsultacji 

społecznych w zakresie wprowadzenia Planu zrównoważonego rozwoju transportu 

publicznego z wprowadzoną poprawką dot. wyboru trybu operatora. 

 

 

 

 

5.Posiedzenie Zarządu z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych 

zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2016 roku, które 

poddaje się pod głosowanie mieszkańców. ( listy zostały upublicznione i znajdują się 

na stronie www.powiattorunski.pl)  

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej 

Powiatu Toruńskiego za 2015 rok. ( materiał przesłany Radnym na XVII RPT. 

 

3. Zarząd podjął decyzję w sprawie przekazania samochodu Panda dla PCPR. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego uzyskał zgodę Wojewody na 

przekazanie samochodu marki Fiat Panda rok prod. 2004 Powiatowi. Samochód 

usprawni pracę jednostki w związku z występującą potrzebą wyjazdów nie tylko w 

godzinach pracy ale i w weekendy, w związku z interwencjami i koniecznością 

przewożenia dzieci. Do tej pory PCPR korzystał z samochodu oddelegowanego ze 

Starostwa, a także z samochodów prywatnych pracowników. Przekazanie samochodu 

jednostce, umożliwi sprawną logistykę przez cały tydzień.  

 

 

6.Posiedzenie Zarządu z dnia 4 maja 2016 r. 
 

1. Zarząd  podjął uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla 

Powiatu Toruńskiego dla następujących osób: 

a) Andrzej Wojciech Suski 

b) Zbigniew Marian Fiderewicz 

c) Sambor Gawiński 

d) Kazimierz Jan Stafiej 

e) Janusz Tomasz Iwański 

f) Ireneusz Józef Śmiechowski 

g) Przemysław Piotrowski 

h) Krzysztof Michalski 

i) Hanna Anzel 

j) Mirosław Mieczysław Jackiewicz 

k) Grażyna Krystosiak 

l) Janusz Kalinowski 

m) Zbigniew Cywiński 

 

http://www.powiattorunski.pl/
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2. Podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie nadania Honorowego Medalu za Zasługi dla 

Powiatu Toruńskiego, dla następujących instytucji: 

A) Ochotnicza Straż Pożarna w Czernikowie 

B) Koło Gospodyń Wiejskich w Łążynie 

C) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży 

D) Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

E) Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 

F) Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubiczu 

 

 

3. Zarząd podjął analizę wstępną dotyczącą nakładek na drogach Powiatu Toruńskiego.  

 

4. Zarząd przyjął  projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego 

Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Powiatu Toruńskiego. (materiał przesłany na 

XVII Sesję RPT) 

 

 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia 

aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 

czerwca 2015 r. oraz tekstu jednolitego. (materiał przesłany na XVII Sesję RPT) 

 

6. 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.: Roboty 

budowlane w Zespole Szkół CKU w Gronowie: Modernizacja dwóch łazienek w 

piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich 

urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych. 

Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, sali gimnastycznej i 

łącznika. 

 

 

7.Posiedzenie Zarządu z dnia 11 maja 2016 r. 

 
1. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu nakładek na drogach powiatowych w Gminach: 

A) Łysomice – 1 200 mb w partnerstwie z gminą na drodze Zakrzewko – Tylice; 

B) Czernikowo – 1 900 mb  na drodze Walentowo – Osówka; 

C) Obrowo – 1 000 mb w tym 600 mb na drodze Zębówiec – Skrzypkowo – 

Krzykomy, 400 mb na drodze Łążyn – Kawęczyn; 

D) Chełmża – 1 600 mb  w partnerstwie z gminą na drodze Zelgno – Zelgno Bezdół. 

Ponadto w partnerstwie z  Gminą Obrowo zostanie wybudowany chodnik  w wraz z 

zatoką autobusową w m. Zębówiec; z Gminą Czernikowo zostanie wybudowany 

chodnik o dł. 210 m w m. Witowąż. 
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2. Przyjęcie projektów uchwał Rady:  

A) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 

2016 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

B) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 

2016 rok.  

C) w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.  

D) w sprawie wyrażenia woli współpracy w celu utworzenia Inkubatora 

Przedsiębiorczości.  

E) w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  w 

Dobrzejewicach. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Toruńskim na 

lata 2015-2018.  

( materiał przesłany Radnym na XVIII Sesję RPT) 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu 

stanowiska Dyrektora ZS, CKU w Gronowie. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Komakowskiej 

stanowiska Dyrektora ZS Chełmży.  

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru laureatów do „Wyróżnienia Starosty 

Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. Komisja konkursowa rozpatrzyła pozytywnie 

194 wnioski, w tym 154 zawodników, 40 trenerów ( 87 osoby indywidualne i 67 

drużyn) . Uroczystości odbędą się w ZS CKU w Gronowie. 

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozwiązania  Porozumienia z Gminą Miasta Toruń – 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Toruniu.  

Porozumienie zostanie rozwiązane z dniem 31 sierpnia br. Zadania na świadczenie 

usług realizowane będą przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmży. 

Powiat podpisał  porozumienia z Gminami Lubicz, Wielka Nieszawka oraz Zławieś 

Wielka, na mocy którego gminy udostępniają bezpłatnie pomieszczenia dla zespołów 

diagnozujących. Działanie takie ma na celu zabezpieczenia potrzeb w zakresie 

świadczenia usług poradniczo – psychologicznych mieszkańcom powiatu w miejscu 

zamieszkania. Uruchamiane trzy punkty obsługiwać będzie 2 psychologów i 2 

pedagogów. 

 

7. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe  Powiatu Toruńskiego za 2015 r. 

( materiał zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego  Rady Powiatu na  XVII SRPT) 

 
Przygotowała: 

K. Machalewska 


