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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 22.09.2016 r. do 19.10.2016 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 27 września 2016 r. 
 

1. Zarząd omówił koncepcję struktury organizacyjnej oraz polityki kadrowej dla utworzonego 

Centrum Usług Wspólnych dla Powiatu Toruńskiego w Browinie.  

Proponowana koncepcja struktury organizacyjnej zakłada  utworzenie etatów dla: 

1) Dyrektora CUW 

2) Głównego Księgowego – z-cy dyrektora 

3) z-cy głównego księgowego 

4) stanowisko ds. płac 

5) stanowisko ds. kadr 

6) stanowisko ds. kadr i płac 

7) stanowisko ds. księgowych, depozyty, centralny Vat, ZFŚS 

8) informatyka 

9) stanowisko ds. zamówień publicznych 

10) stanowisko ds. bhp, p.poż – ½ etatu 

11) radcy prawnego -  ½ etatu 

12) stanowisko ds. sekretariatu 

13) sprzątaczki – ¼ etatu 

 

2. Zarząd podsumował III etap konkusu na stanowisko Dyrektora CUW 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 29 września 2016 r. 

 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd powierzył stanowisko  

Dyrektora Centrum Usług Wspólnych dla Powiatu Toruńskiego w Browinie Wojciechowi 

Lassota. 

2. Zarząd rozpatrzył wnioski Dyrektor ZSP w Chełmży oraz ZS CKU w Gronowie wyrażając 

zgodę na organizację zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 8 godzin tygodniowo w ZS 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży oraz w ZS CKU w Gronowie w wymiarze 16 godzin 

tygodniowo. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 5 października 2016 r. 

 

1. Zarządu Powiatu podjął Uchwałę Nr 224/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu 

pn. „Powiatowa Kuźnia Zawodowców” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński.  

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych 

prowadzonych przez Powiat Toruński poprzez rozwój kształcenia zawodowego we 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i realizację wysokiej jakości staży i 

praktyk w terminie do 30.09.2018. Adresaci projektu to uczniowie techników i zasadniczych 

szkół zawodowych, prowadzonych przez powiat toruński. 

 Całkowita wartość projektu to 339 804 zł.  Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych to 322 814 zł (w tym 85% - wsparcie finansowe EFS i 10% - wsparcie 

finansowe krajowe). Wymagany wkład własny wynosi 16 990 zł. 
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2. Zarządu Powiatu podjął uchwałę Nr 225/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu 

pn. „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. 

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz zindywidualizowanego 

podejścia do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników z terenu powiatu 

toruńskiego w zakresie programowego kształcenia ogólnego w terminie do 31.07.2018. 

Adresatami projektu są uczniowie oraz szkoły podstawowe, gimnazja, licea i technika z 

terenu powiatu toruńskiego, które osiągają słabe wyniki edukacyjne. Całkowita wartość 

projektu to 1 336 000 zł. Planowana wartość wsparcia ze środków zagranicznych 1 068 800 zł 

(w tym 85% - wsparcie finansowe EFS i 10% - wsparcie finansowe krajowe). Wymagany 

wkład własny: 67 000 zł – finansowy, w tym wkład powiatu toruńskiego 8 052 zł. 

 

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 226/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w 

ramach ZIT planowanego do realizacji przez Powiat Toruński. Celem projektu jest 

zmniejszenie kosztów ogrzewania. Miejsce realizacji projektu to Dom Pomocy Społecznej w 

Browinie. Wartość całkowita projektu wynosi 2 751 079,71 zł. Planowana wartość wsparcia 

ze środków zagranicznych wynosi 1 265 444,00 zł. Wkład własny to 1 485 635,71 zł. 

 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 227/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Zarząd 

Powiatu Toruńskiego udzielił  Dyrektorowi Powiatowego Zarządowi Dróg w Toruniu 

Henrykowi Dygasiewiczowi upoważnienia do wykonywania wszelkich czynności w tym 

przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem 

podpisywania umów i wniosków o płatność, w zakresie realizacji projektów dotyczących 

poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcia niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w gminach: Czernikowo, 

Obrowo, Łubianka, Łysomice i Zławieś Wielka 

Dla Projektów przewidziane jest uzyskanie współfinansowania w ramach 

poddziałania3.5.2 „Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii 

niskoemisyjnych w ramach ZIT” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Pełnomocnictwo zostało 

udzielone na czas określony (od 5 października 2016r. do czasu zakończenia projektu).  

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 7 października 2016 r.  

 

Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął uchwałę Nr 228/2016 w sprawie nadania Medalu 

Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego. Zarząd nadał Medal Honorowy Firmie 

Inerset Sp. z o.o. Komisja Statutowo-Regulaminowa na posiedzeniu w dniu 6 października 

2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie w/w wniosku. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 12 października 2016 r. 

 

1. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 229/2016 w sprawie uchwalenia 

Regulamin konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”. 

Dotychczasową nazwę konkursu „Wolontariusz Roku Powiatu Toruńskiego” zamieniono na 

„Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”. Dzięki temu zostanie zwiększony zakres i formuła 

konkursu. Wyróżnić będzie można nie tylko osoby działające w sferze pomocy społecznej ale 

także osoby, które szczególnie wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz 

mieszkańców powiatu toruńskiego. Społecznik Roku będzie mógł zostać wyłoniony wśród 
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aktywnych pełnoletnich osób, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych, którzy 

długoletnim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne. 

 

2. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 230/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu 

ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 

zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego.  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mają być umiejscowione w lokalach pozostających 

w zasobach powiatów lub gmin. Nieodpłatna pomoc prawna – co do zasady – w połowie tych 

punktów będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast w drugiej 

połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku 

publicznego. W Powiecie Toruńskim zgodnie z przelicznikiem zostaną utworzone cztery 

punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z których dwa Zarząd Powiatu zamierza powierzyć 

wyłonionym w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym. 

 

3. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 231/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę 

kształcenia zawodowego w ramach ZIT planowanego do realizacji przez Powiat Toruński. pn. 

”Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole 

Szkół, CKU w Gronowie”  

 

4. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 232/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych planowanego do realizacji w partnerstwie powiatu toruńskiego z udziałem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Czernikowo i Obrowo. pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”- droga dla rowerów Osiek – Obrowo – 

Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze (24,47 km). 

 

5. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 233/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych planowanego do realizacji w partnerstwie powiatu toruńskiego z udziałem 

Gminy Łubianka pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie 

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”- droga dla 

rowerów Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszewice - Kończewice (5,8 km)  

 

6. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 234/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 
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Terytorialnych planowanego do realizacji w partnerstwie powiatu toruńskiego z udziałem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Łysomice pn. „Poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez 

wybudowanie dróg dla rowerów”- droga dla rowerów Różankowo – Piwnice – Lulkowo, 

Kamionki Małe - Turzno (5,12 km) realizowanego w ramach w/w Poddziałania. 

 

7. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 235/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność 

miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych planowanego do realizacji w partnerstwie powiatu toruńskiego z udziałem 

Gminy Zławieś Wielka pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz 

wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”- 

droga dla rowerów Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk (10,1 km). 

 

8. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 236/2016 w sprawie zatwierdzenia 

diagnoz zapotrzebowania szkół w zakresie kształcenia ogólnego oraz kształcenia 

zawodowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Uchwała została podjęta 

w związku z przystąpieniem do: 

- konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT  

- konkursu nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 

Kształcenie ogólne w ramach ZIT. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 19 października 2016 r.  

 

1. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 2372016 w sprawie przyjęcia  informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2015/2016 wraz z 

wynikami sprawdzianu i egzaminu.  

Zgodnie z wymogiem ustawowym „Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 

w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za 

poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 

-   sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez 

szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego; 

-   nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w 

szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego”. 

( materiał przesłany na XXII Sesję Rady Powiatu) 

2. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 238/2016 w sprawie wprowadzenia zasad 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim. 
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1 października weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 

towarów i usług. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania 

podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2016 

r. 

3. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 239/2016 w sprawie przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Zmiana 

sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Chełmży na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. 

 

4. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w 

sprawie ustalenia opłat na 2017 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z 

dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji 

usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

 

5. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w 

sprawie woli przystąpienia Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - Osiek – Obrowo –Sąsieczno - Zimny 

Zdrój – Czernikowo – Mazowsze”.  

 

6. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w 

sprawie woli przystąpienia Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – Leszcz – Pigża – Brąchnowo – 

Biskupice – Warszewice – Kończewice”. 

 

7. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w 

sprawie woli przystąpienia Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - Różankowo – Piwnice – Lulkowo, 

Kamionki Małe – Turzno”.  

 

8. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w 

sprawie woli przystąpienia Powiatu Toruńskiego do realizacji projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – Toruń – Przysiek – Rozgarty – 

Górsk”. 

 

9. Zarząd Powiatu Toruńskiego przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w 

sprawie wystąpienia Powiatu Toruńskiego ze Spółdzielni Socjalnej „ŁUBIANKA”.  

 

10. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie zmian w Statucie 

Powiatu. 
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Materiały dotyczące punktów 4 – 10 zostały wysłane wraz z materiałami na XXII Sesję 

Rady Powiatu Toruńskiego 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 


