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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 16.06.2016 r. do 10.08.2016 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia  22 czerwca 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej w Pigży.  

Zmiany podyktowane  są inną organizacji pracy pielęgniarek.   

2. Podjęcie uchwały Zarządu w  sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu 

do Komisji Konkursowej oceniającej oferty, w ramach realizacji zadania publicznego pod 

nazwą „Działania z zakresu integracji społecznej osób bezrobotnych znacznie oddalonych 

od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w PAI w 

2016r.”  

W wyniku podjętej uchwały do pracy w komisji konkursowej wytypowano Wicestrostę 

Toruńskiego Andrzeja Siemianowskiego oraz członka Zarządu Agnieszkę Janiaczyk – 

Dąbrowską. 

3. Przyjęcie autopoprawek do uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

Materiał przesłany Radnym na XIX Sesję Rady Powiatu. 

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

Poddziałania 10.2.3 RPO WK-P planowanego do realizacji w partnerstwie miasta 

Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, powiatu nakielskiego oraz powiatu toruńskiego.  

Planowany projekt będzie współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie 

zawodowe. Celem projektu ma być  zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół 

zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. 

Adresatami projektu mają zostać uczniowie ZS CKU w Gronowie, uczący się w zawodach: 

technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, nauczyciele zawodu. Całkowita 

wartość  projektu dla powiatu toruńskiego ma wynieść 875 000,00 zł. Czas realizacji projektu 

od 01.01.2017 r.  do 31.12.2019 r. 

5. Zarząd zgodnie z zapisami regulaminu Wyboru Sołtysa Roku wytypował Mirosława 

Nawrotka członka Zarządu do pracy w Komisji Konkursowej.  

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 29 czerwca 2016 r. 

1. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą wyboru Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 

za 2015 rok. 

13-osobowa Komisja Konkursowa do oceny zgłoszeń i wyboru laureata w konkursie „Sołtys 

Roku Powiatu Toruńskiego 2015” na posiedzeniu w dniu 24 czerwca br. dokonała wyboru 

laureatów konkursu. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 zgłoszeń. Tytuł „Sołtysa Roku 

Powiatu Toruńskiego 2015” otrzymała pani Alicja Tarkowska – sołtys sołectwa Zawały, gm. 

Obrowo. Wyróżnienie otrzymała pani Maria Gulczyńska – sołtys sołectwa Łążyn, gm. 

Zławieś Wielka oraz pan Dariusz  Pawlak – sołtys sołectwa Sławkowo, gm. Chełmża. 

Uroczyste wręczenie wyróżnień nastąpiło podczas IX Zjazdu Sołtysów Powiatu Toruńskiego, 

który odbył się 5 lipca br. na Barbarce. 

2. Podjęcie uchwały Zarządu,  w sprawie nadania kategorii drogi publicznej – wojewódzkiej 

dla zrealizowanego odcinka trasy średnicowej w granicach administracyjnych miasta 

Torunia. 

Odcinek trasy średnicowej przebiegać będzie od ulicy Szosa Chełmińska do ulicy Marii Curie 

o długości ok. 4,50 km Ponadto, zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii drogi 
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wojewódzkiej pozwoli na częściowe odciążenie drogi krajowej nr 91 oraz 15 i 80 w relacji 

wschód – zachód jak również ulic Podgórnej i Żwirki i Wigury. 

3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla 

Powiatu Toruńskiego Gminnej Radzie Kół Gospodyń Wiejskich w Łubiance. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia Powiatowych Programów 

Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w 

Powiecie Toruńskim na lata 2016 – 2020.  

Materiał przesłany Radnym na XX Sesję Rady Powiatu. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 6 lipca 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, gm. Lubicz 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Toruńskiego, poł. w Browinie, 

ozn. jako działka nr 57/19 o pow. 0,0289 ha i nr 57/49 o pow. 0,1804 ha. 

W przeprowadzonym pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na zbycie ww. 

nieruchomości nie wpłynęły oferty – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie 

z ustawą o gospodarce nieruchomościami, „jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od 

dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ albo 

minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w odniesieniu do nieruchomości, o których 

mowa w art. 57 ust. 1, oraz do nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a 

ust. 2 pkt 1, może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu 

pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2”. Cena nieruchomości ustalona na 

podstawie jej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 100.000,00 zł (+ podatek 

VAT). Według ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli drugi przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym, cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości 

niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości. zaproponowano 

podanie w ogłoszeniu o przetargu cenę wywoławczą niższą o 15% wartości nieruchomości tj. 

85.000,00 zł. 

3. Zarząd zatwierdził diagnozę zapotrzebowania dla Technikum w Zespole Szkół CKU 

w Gronowie w zakresie realizacji innowacyjnych działań na rzecz praktycznego 

nauczania w kształceniu zawodowym zgodnym z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami. 

Diagnoza przygotowana została w związku z przystąpieniem do projektu w ramach 

Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe RPO WK-P na lata 2014-2020 planowanego 

do realizacji w partnerstwie Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, powiatu 

nakielskiego oraz powiatu toruńskiego. 

4. Zarząd zatwierdził  koncepcję projektu pn.”EduAkcja w technikach” realizowanego 

w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, 

planowanego do realizacji w partnerstwie Miasta Bydgoszczy, powiatu bydgoskiego, 

powiatu nakielskiego oraz powiatu toruńskiego,  

Straciła moc Uchwała Nr 192/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 

2016r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach Poddziałania 10.2.3 RPO 

WK-P planowanego do realizacji w partnerstwie Miasta Bydgoszczy, powiatu 

bydgoskiego, powiatu nakielskiego oraz powiatu toruńskiego, w związku z pojawieniem 

się nowych wytycznych oraz zmian finansowych. Całkowita wartość projektu wynosić 

będzie 779 729,00 zł. Planowana wartość wsparcia ze środków zagranicznych 85% - 
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wsparcie finansowe EFS 10% - wsparcie finansowe krajowe, przy 5% udziale własnym. 

Dprecyzowano nazwę projektu ”EduAkcja w technikach”. 

 

Posiedzenie Zrządu z dnia 13 lipca 2016 r. 

1. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości 

powstałych w wyniku podziału działek 524/10 i 524/11 na rzecz Gminy Obrowo, 

celem poszerzenia plaży przy jeziorze. 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej (powołanej w 

celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Chełmży). 

3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw 

przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia  28 lipca 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG 

STANU NA DZIEŃ 28 lipca 2016r. 

 

I. DOCHODY BUDŻETOWE 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  

Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.48.2016/20 z dnia 18 lipca 2016 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 50.000 zł zgodnie z 

wnioskiem Powiatu z dnia 12 lipca 2016 roku( wynik rozliczenia kosztów gospodarowania 

nieruchomościami skarbu państwa). 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 

1.Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.49.2016/20 z dnia 20 lipca 2016 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków dotacji o kwotę 12.400 zł z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z 

zakresu geodezji i kartografii. 

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.47.2016/20 z dnia 8 lipca 2016 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków dotacji o kwotę 19.500 zł z 

przeznaczeniem na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu 

o art.23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz art.1 ust.1 i 

2 ustawy z dnia7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu państwa oraz j.s.t. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu 

państwa cz.83.poz.41 ustawy budżetowej na 2016 rok i podlegają szczególnemu rozliczeniu. 

Rozdział 71015 -Nadzór budowlany 

Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.41.2016/20 z dnia 18 lipca 2016 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia środków dotacji o kwotę 1.900 zł z 

przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB w Toruniu. 

DZIAŁ 750 – AMINISTARCJA PUBLICZNA 

Rozdział 75045 -Kwalifikacja wojskowa 

Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.49.2016/20 z dnia 20 lipca 2016 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zmniejszenia środków dotacji o kwotę 11.429 zł w 

związku z rozliczeniem zadania dot. przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji 

wojskowej 2016r. 

 



4 

 

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 

Rozdział 755- Nieodpłatna pomoc prawna  

Na podstawie decyzji Nr WFB.I3120.3.48.2016/20 z dnia 18 lipca 2016 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o kwotę 123.600 zł na 

sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej 

pomocy prawnej . Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 62 i 

podlegają szczególnemu rozliczeniu. 

II. WYDATKI BUDŻETOWE  

RÓŻNE DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 900) 
Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej i celowej powiatu toruńskiego: 

REZERWA OGÓLNA POWIATU -podział 

Lp. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA KWOTA 

1 

Przeprowadzenie trzech spotkań konsultacyjnych z 

przedstawicielami Powiatu Toruńskiego, dotyczących 

nowych zasad organizacji publicznego transportu 

zbiorowego i refundacji ulg ustawowych w transporcie 

drogowym na liniach zwykłych w komunikacji autobusowej 

w powiatowych przewozach pasażerskich, wprowadzanych 

przez ustawę o publicznym transporcie drogowym. 600-60014 6 150,00 

2 

Organizacja zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego -Udział powiatu w organizacji światowych dni 

młodzieży w roku 2016. 921-92195 5 019,00 

3 

Wynajem dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku 

Starostwa Powiatowego w Toruniu na ul. Towarowej oraz 

organizacja ruchu. 750-75020 20 700,00 

4 Budżet obywatelski ( szczegóły poniżej w tabeli) 

750-75095,  

921-92195, 926-92605 87 899,00 

5 

Remonty dodatkowe na ul. Szosa Chełmińska 30/32 ( 

montaż drzwi na VI piętrze i remont korytarzy)- własność 

powiatu 700-70005 7 608,00 

6 

Szkolenia dla jednostek oświatowych - audyt w jednostkach 

oświatowych  750-75020 1 411,00 

7 

Materiały dydaktyczne dla potrzeb PPP w Chełmży (laptopy 

12.000 zł ), zakup tablic ( 400 zł) 854-85406 12 400,00 

  

Razem: 141 187,00 
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PODZIAŁ REZERWY NA WYNAGRODZENIA 

Lp. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA KWOTA 

1 

Nieplanowana odprawa emerytalna w Starostwie 

Powiatowym w Toruniu 700-70005 22 104,00 

2 

Wkład własny do zatrudnienia pracownika w ramach 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w PZD w 

Toruniu , wzrost wynagrodzeń dla niektórych stanowisk 

pracy w PZD w Toruniu  600-60014 23 503,00 

3 

Wkład własny do zatrudnienia pracownika w ramach 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w DPS 

Dobrzejewice  852-85202 13 985,00 

Razem: 

  59 592,00 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne 

W ZSS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki. 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 

W ZS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 853 

Rozdział 85202 -Domy Pomocy Społecznej 

W DPS Browinie dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki . 

Rozdział 85333 –Powiatowe Urzędy Pracy 

W PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.  

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 

Dokonuje się zmian w ramach planów finansowych jednostek PUP dla PT w Toruniu i 

Starostwa Powiatowego w Toruniu. Zabezpiecza się środki w wys. 40.000 zł na remont dachu 

( termomodernizacja) w PUP dla PT w Toruniu. 

III.INNE ZMIANY  
Dokonuje się zmian zał. 5 i 6 do uchwały budżetowej. 

 

2. Zarząd zapoznał się z tematyką omawianą na Radzie Nadzorczej Szpitala 

Powiatowego w Chełmży.  

Wyraził zgodę na przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Szpitala w wysokości 300% 

wynagrodzenia miesięcznego oraz wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego 

powyżej 300 tys. zł. do wysokości zakupu karetki pogotowia ratunkowego Typu C wraz z 

wyposażeniem. 

Zarząd Powiatu wyraził wolę utrzymania dotychczasowego składu osobowego w Radzie 

Nadzorczej Szpitala Powiatowego w Chełmży. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przekazania Gminie Chełmża drogi 

powiatowej nr 2014C Nawra – Głuchowo.  

(materiał przesłany na XX Sesję Rady Powiatu). 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie przekazania Gminie Zławieś Wielka 

drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo – Zarośla Cienkie.  

(materiał przesłany na XX Sesję Rady Powiatu). 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie likwidacji Filii w Czernikowie Szkoły 

Muzycznej I stopnia w Chełmży.  

(materiał przesłany na XX Sesję Rady Powiatu). 

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady  w sprawie utworzenia Ośrodka dla Dzieci i 

Młodzieży z Autyzmem w Chełmży. 

 (materiał przesłany na XX Sesję Rady Powiatu).  

7. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie ustalenia wysokości stypendium z Powiatowego 

Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznawanych na 

okres od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. 

Komisja Stypendialna zapoznała się z 161 wnioskami o przyznanie stypendium z 

Powiatowego Funduszu Stypendialnego, z czego 156 spełniło wymogi formalne. Podjęła 

decyzję o przyznaniu stypendium w wysokości 100 zł. miesięcznie.  Stypendia zostaną 

uroczyście wręczone w dniu 13 września 2016 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Chełmży.  

8. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego.  

Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego i 

przeprowadzenie egzaminów dla  nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Postępowanie egzaminacyjne odbywać się 

będzie 23 sierpnia br., a przystąpią do niego nauczyciele z ZS KCU w Gronowie oraz ze 

Szkoły Muzycznej I stopnia z Chełmży. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 10 sierpnia 2016 r. 

1. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o 

wygaszenie prawa trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu. 

Zarząd wyraził zgodę, aby Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Browinie wystąpiła 

z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej 

oznaczonej geodezyjnie nr 81/12 o pow. 0,0622 ha położonej w Browinie, zapisanej 

w księdze wieczystej nr TO1T/00014838/4, oddanej w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie, decyzją Zarządu Powiatu w Toruniu nr GGN.6844.2.2015 z dnia 

19.08.2015 r. Decyzja taka została podjęta w związku ze sprzedażą nieruchomości. 

2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. 

Zarząd zatwierdził konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Chełmży, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

Toruńskiego Nr 189/2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 

kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży, który odbył się 

w dniu 25 lipca 2016 r.  

3. Informacja dot. arkusza organizacji Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży na rok 

szkolny 2016/2017.  

Ogółem w jednostce kształcić się będzie 349 uczniów, 168 w Chełmży i 181 w Lubiczu. 

Zatrudnionych będzie 50 nauczyciel, 2 pracowników administracji i 2 pracowników obsługi. 

Arkusz obejmuje stanowiska kierownicze: Dyrektor, kierownik Filii w Lubiczu, Kierownik 

Sekcji instrumentów dętych, klawiszowych oraz instrumentów strunowych. Ogółem 

zaplanowano 417,90 + 10 godzin do dyspozycji dyrektora w Chełmży i 424,95 + 8 godzin do 

dyspozycji w Lubiczu. 
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4. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego.  

(materiał przesłany na XX Sesję Rady Powiatu). 

5. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Uzgodniono przedłożony projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ulicy Chełmińskiej.  

6. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Uzgodniono przedłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wielka Nieszawka, wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, oznaczony 

numerami działek 113 i 114 oraz wieś Wielka Nieszawka, teren przy ulicy Toruńskiej, 

oznaczony numerem działki 112. 

7. Informacja w sprawie tworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Ustawa dopuszcza możliwość utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Utworzona od 1 

października br. odrębna jednostka, która swoim działaniem objęłaby Domy Pomocy 

Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży, umożliwiłaby ujednolicenie i 

zmniejszenie kosztów osobowych, poprzez prowadzenie wspólnej obsługi finansowej i 

organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego. Oszczędności pozyskane z 

tego tytułu stworzyłby możliwość utworzenia etatów na bezpośrednią opiekę dla mieszkańca.  

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 


