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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 12.05.2016 r. do 15 .06.2016 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 18 maja 2016 r. 

1. Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi ZIT. 

17 maja br. odbyło się kolejne spotkanie samorządowców strony toruńskiej z 

Biurem ZIT w sprawie podziału środków. Na wniosek Prezydenta Miasta 

Torunia przesunięto środki na rzecz Kowalewa Pomorskiego. Środki Powiatu 

Toruńskiego nie zostały zmienione. Środki w ramach ZIT zostały odpowiednio 

pogrupowane i podzielone za wyjątkiem środków na kulturę i transport 

niskoemisyjny. Samorządowcy uzgodnili finansowanie dróg rowerowych z 

RPO. Ustalono poziom 60% finansowania z UE. Pozwoli to na zbudowanie ok. 

60 – 65 km. W efekcie końcowym spotkania  wypracowano dwa stanowiska, w 

którym jedno uwzględnia dotychczasowe inwestycje i połączenie wszystkich 

miejscowości gminnych, natomiast drugie dzieli środki skrajnie (wszystkim 

samorządom po równo). 20 maja odbędzie się Zarząd ZIT a 31 maja Komitet 

Sterujący ZIT. Powiat Toruński otrzymał 290 tyś. zł. na termoizolację oraz ok. 

800 tyś. na kształcenie zawodowe. 

 

2.  Zarząd omówił przygotowane przez Dyrektorów jednostek arkusze 

organizacyjne. 

W ZS w Chełmży zaplanowano 487,44 h uczniowskich i 529,22 h 

nauczycielskich. Na przyszły rok planowano utworzenie 1 klasy w Liceum 

Ogólnokształcącym, 1 klasy w Technikum i 2 klas w ZSZ. W związku z tym 

konieczna jest redukcja zatrudnienia. 

W ZS CKU Gronowo ustalono, że do końca 2016r zarząd przeanalizuje 

zatrudnienie pracowników administracyjnych i obsługi w związku z malejącą 

liczbą uczniów. Od roku szkolnego 2017/2018 zmniejszono ilość godzin dla 

nauczycieli bibliotekarzy uczniów do 60 h dla 2 n-li. 

 

W ZSS w Chełmży podtrzymuje się zatrudnienie dla 35 nauczycieli, 10 osób 

kadry niepedagogicznej. Przewiduje się nabór na ok. 100 uczniów. W szkole 

Podstawowej, Gimnazjum i  Zawodowej zachowane są proporcje. 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży zwiększa się ilość 

dzieci objętych poradnictwem do ok. 7 000 w związku z uruchomieniem trzech 

Filii. Zwiększa się zatrudnienie o 3 etaty, które wprowadzone będzie aneksem. 

Sytuacja w placówce jest także stabilna.  

 

3. Zarząd podjął Uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
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miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i 

centralną częścią miasta Chełmża.  

 

4. Zarząd wyraził zgodę na użyczenie sprzętu specjalistycznego Komendzie 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

Zarząd ustalił, że zakupiony z Dz. 900 sprzęt do reagowania i prowadzenia akcji 

ratunkowych w warunkach kryzysowych do ratownictwa techniczno – 

ekologicznego zostanie użyczony Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Toruniu.  

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 25 maja 2016 r. 

1. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków na zaplanowane zadanie 

inwestycyjne w internacie ZS CKU w Gronowie. 

Zadanie polega na modernizacji dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, 

pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych 

oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych w Internacie ZS CKU w Gronowie. 

Podpisanie umowy nastąpi po podjęciu decyzji przez Radnych Powiatu na Sesji 

Rady w dniu 23 czerwca br. Zadanie ma być zwiększone o 20 000 zł. 

 

2. Zarząd zapoznał się z kolejnymi informacjami dotyczącymi ZIT 

dotyczącymi  podziału środków na zadania w zakresie kultury, rewitalizacji i 

transportu. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 1 czerwca 2016 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”  w Dobrzejewicach. Zmiana 

zapisów w regulaminie wynika z podjętej przez Radę Powiatu uchwały w 

sprawie uchwalenia Statutu w DPS Dobrzejewicach.  

2. Zarząd zaopiniował porządek obrad Walnego Zgromadzenia Szpitala 

Powiatowego w Chełmży. 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 6 czerwca 2016 r. 

1. Zarząd przyjął uchwałę Rady zmieniającą uchwałę w sprawie przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Toruński udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad 

opłat za korzystanie z przystanków. 

Materiał przesłany na XIX Sesję Rady Powiatu Toruńskiego 
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2. Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował  sprawozdanie z działalności 

Spółki i Szpitala Powiatowego w Chełmży za 2015 rok oraz z kierunkami 

rozwoju na kolejne 3 lata kadencji. Zgodnie z opinią biegłego, sprawozdanie 

jest rzetelne i zgodne z polityką rachunkowości. Zarząd zaopiniował 

pozytywnie propozycję przedłużenia kontraktu Prezesowi Szpitala Leszkowi 

Plucińskiemu na kolejne 3 lata z wynagrodzeniem na poziomie 

dotychczasowym. 

Materiał stanowi załącznik do protokołu Nr 83/2016 Zarządu Powiatu 

Toruńskiego. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 15 czerwca 2016 r. 

1. Przyjęcie uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

Materiał przesłany na XIX Sesję Rady Powiatu Toruńskiego 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.  

Potrzeba ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Chełmży, związana jest z upływem pięcioletniej kadencji 

dotychczasowego dyrektora szkoły. 

3. Zarząd wyraził zgodę na zbycie materiałów i urządzeń z likwidowanej 

oczyszczalni ścieków w DPS Browina.  

4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu pn. Powiatowa Akademia Profesjonalistów.  

Materiał przesłany na XIX Sesję Rady Powiatu Toruńskiego 

 

Przygotowała 

K. Machalewska 

 

 


