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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 19.10.2016 r. do 16 listopada 2016 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 26 października 2016 r. 
 

1. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2016 w ramach środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

3. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 240/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016.  

NFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG 

STANU NA DZIEŃ  26.10.2016r. 

 

I.DOCHODY BUDŻETOWE 

 

DZIAŁ 010-ROLNICTWO I LEŚNICTWO  

 

Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby  rolnictwa 

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.75.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

17 października 2016 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 35.000 zł w związku z 

brakiem możliwości technicznych wykonania zadań z zakresu prowadzenia prac geodezyjno-

urządzeniowych. 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

W rozdziale 71015 PINB-na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.76.2016 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 roku zwiększa się dla PINB w Toruniu 

dotację o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki. 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.70.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

29 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji w dz. 801 o kwotę : 

-rozdział 80102 - 350 zł , 

-rozdział 80111-3.187 zł, 

w związku z aktualizacją i korektą wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe . 

 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA  

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

30 września 2016 roku zmniejsza się dotację celową w rozdziale 85156 o kwotę 220.434 zł. 

Powyższego zmniejszenia dokonano na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego 

dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa 
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do zasiłku oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje 

resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNAI DZIAŁ 853   

 Rozdział 85321 Zespoły orzekania o Niepełnosprawności 

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.69.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 

29 września 2016 roku zwiększa się plan dotacji dla Zespołu orzekania o Niepełnosprawności 

w o kwotę  26.000 zł  z przeznaczeniem na zadania, o których mowa w art.6 ust 1 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Środki pochodzą z rezerwy budżetu państwa i podlegają szczególnemu 

rozliczeniu. 

II. WYDATKI BUDŻETOWE  
 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

 

Rozdział 60014 Drogi powiatowe 

W PZD w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego. 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

 

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 

W PINB w Toruniu dokonuje się zmian w ramach planu finansowego. 

 

RÓŻNE DZIAŁY   Starostwa Powiatowego w Toruniu (750, 752, 921, 926) 

Rozdział 75020, 75212, 92195, 92605 

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach 

poszczególnych rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej powiatu: 

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ 

POWIATU  

  

L

P 

Klasyfikacja 

działu i 

rozdziału  

Wyszczególnienie  OPIS  Kwota  

1 758-75801 Część oświatowa 

subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu  

terytorialnego  

Zwrot niesłusznie otrzymanej 

subwencji oświatowej w roku 2012 

50 737 

2 750-75085 Administracja publiczna  Tworzenie nowej jednostki CUW - 

zakupy  

65 000 

  jw. Remont pomieszczeń Domu 

Samotnej Matki  w Browinie na 

potrzeby Centrum Usług Wspólnych 

Powiatu Toruńskiego 

90 000 

 RAZEM PODZIAŁ REZERWY 

OGÓLNEJ  

 205 737 
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DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

Rozdział 80111,80130,80146, 80151,80195  

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostek w ramach poszczególnych 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Rozdział 85401,85406,85410,85419 

 

Dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostek w ramach poszczególnych 

rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na podstawie rozliczenia wynagrodzeń 

osobowych i pochodnych od wynagrodzeń wg przewidywanego wykonania za okres od I-XII 

2016 roku oraz zabezpiecza się brakujące środki dla Niepublicznego Ośrodka  Rewalidacyjno 

– Wychowawczego, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku. 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA   
Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej  

1.Uwalnia się limity na olej opałowy i gaz  we wszystkich jednostkach pomocy społecznej . 

Wolne środki w poszczególnych jednostkach wynoszą : 

DPS Browina 168.000 zł 

DPS Wielka Nieszawka 7.700 zł, 

DPS Pigża 21.250 zł  

DPS Dobrzejewice 25.000 zł. 

Z w.w środków zabezpiecza się  dodatkowe kwoty na nagrody dla pracowników domów 

pomocy społecznej  po 350 zł / etat kalkulacyjny (+ ZUS i FP). 

Pozostałe środki uwolnione z limitów na olej opałowy zostaną w jednostkach budżetowych 

do zabezpieczenia ich  potrzeb. 

W DPS Wielka Nieszawka brakująca kwota wynikająca z wyliczenia różnicy kwoty 350 zł na 

etat kalkulacyjny i wolnych środków z rozliczenia limitu na gaz zostanie zabezpieczona w 

terminie późniejszym.  

2. W DPS Pigża dokonuje się zmian w ramach planu finansowego. 

3. Uwalnia się częściowo limit na wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości 13.380 zł z 

przeznaczeniem na pakiet restrukturyzacji ( koszty osobowe) w DPS Wielka Nieszawka. 

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia   

W ramach posiadanych  środków zabezpiecza się  dodatkowe kwoty na nagrody dla 

pracowników środowiskowych domów samopomocy w Osieku nad Wisłą i w Chełmży po 

350 zł / etat kalkulacyjny (+ ZUS i FP). 

Rozdział 85202-Placówski opiekuńczo-wychowawcze, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze, 

rozdział 85218 powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

W  w.w rozdziałach w PCPR W Toruniu dokonuje się następujących zmian.  

1.W rozdziale 85201 „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze” dokonuje się przesunięcia 

pomiędzy paragrafami w wysokości 48.420 zł w celu zabezpieczenia wydatków 

związanych z umieszczaniem dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Pozostałą 

kwotę w wysokości 12.580 zł przenosi się z § 3110 do rozdz. 85204 „Rodziny 

zastępcze” § 3110 w celu zabezpieczenia wypłat świadczeń z pieczy zastępczej. 

2.W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” w celu zabezpieczenia wypłat świadczeń z 

pieczy zastępczej i ryczałtów samochodowych dokonuje się przesunięcia pomiędzy 

paragrafami w wysokości 60.238 zł oraz wprowadza się wolne środki z rozdz. 85201 

w wysokości 12.580 zł . 

3.W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” dokonuje się przesunięcia 

pomiędzy paragrafami na kwotę 9.359 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie 
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kosztów zakupu materiałów biurowych, sprzętu biurowego, opłat pocztowych i 

szkoleń pracowników. 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

 

Rozdział 85395 Pozostała działalność  

 

Dokonuje się zmian w ramach planu finansowego PUP dla PT w Toruniu. 

 

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

 

 

4. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 241/2016 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictw Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.  

Upoważnienia wiążą się z odpowiedzialnością finansową, która dotyczyć będzie 

wprowadzonych szczególnych zasad rozliczeń podatku VAT. 

 

5. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 242/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Zakup wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmży” 

planowanego do realizacji przez Powiat Toruński.  

Źródłem finansowania projektu jest Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

2017 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. Celem projektu jest zapewnienie 

optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez zakup wyposażenia 

niezbędnego dla realizacji celów statutowych. Wartość całkowita projektu wynosi 250 000 

zł., wkład własny 50 000 zł.  

 

 

6. Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął Uchwałę Nr 243/2016 w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), 

przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem w budynku 56 (część II) 

oraz wejścia do budynku nr 56, tzw. tarasowca (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 

(część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie” planowanego do realizacji przez 

Powiat Toruński. Wartość całkowita projektu wynosi  1.039.770,58 zł. przy udziale własnym 

519.885,29 zł. 

 

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

Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. 

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

8. Zarząd podjął decyzję o zbyciu samochodu osobowego Marki Opel Zafira – A rok prod. 

2001/2002, będącego na stanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży oraz o 

przekazaniu samochodu osobowego Marki Opel Zafira – A rok prod. 2001/2002 będącego na 

stanie Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży dla Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży na cele dydaktyczne. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 28 października 2016 r. 

 

1. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu w trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w 

Browinie nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Browina gm. Chełmża, oznaczoną 
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ewidencyjnie jako działka o numerze 57/48 o powierzchni 0,0559 ha, stanowiącą własność Powiatu 

Toruńskiego, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr TO1T/00014838/4. 
Dom Pomocy Społecznej w Browinie, będący jednostką organizacyjną Powiatu realizuje zadania 

publiczne związane z działalnością opiekuńczą i leczniczą, dlatego zgodnie z przepisami wysokość 

stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu wynosi 0,3 % ceny. Cena nieruchomości 

ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 329.000,00 zł 

 

2. Zarząd analizował przygotowany materiał planistyczny nad projektu budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2017-2021.  

 

Posiedzenia Zarządu w dniach  od 28.10. 2016 r. do 7.11.2016 r. 

Zarząd analizował materiał planistyczny na 2017 rok, który został przygotowany przez służby 

finansowe oraz poszczególne wydziały. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 8 listopada 2016 r. 

 

1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 244/2016 w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie 

zweryfikowanych zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2017 roku, 

które poddaje się pod głosowanie mieszkańców.  

(materiał został podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie  na stronie 

www.powattorunski.pl ) 

 

2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 245/2016 w sprawie zatwierdzenia kart do głosowania na 

zadania zgłoszone do realizacji w 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego powiatu 

toruńskiego.  

(materiał został podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie  na stronie 

www.powattorunski.pl ) 

 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2017.  

 

4. Zarząd podjął decyzję w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz ZS CKU w Gronowie 

samochodu osobowego marki Citroen C8 2008r. na cele dydaktyczne. Wartość samochodu 

wynosi 2 000 zł. 

 

5. Zarząd podjął Uchwałę Nr 246/2016 w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego 

związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2017 

przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego. 

 

6. Zarząd podjął Uchwałę Nr 247/2016 przyjmując projekt budżetu Powiatu Toruńskiego na 

rok 2017. Projekt  przedłożony będzie Radzie Powiatu i Regonalnej Izbie Obrachunkowej w 

Bydgoszczy celem zaopiniowania. 

 

http://www.powattorunski.pl/
http://www.powattorunski.pl/
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7. Zarząd podjął Uchwałę Nr 248/2016 przyjmując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Toruńskiego na lata 2017 -2021.  Projekt przedłożony będzie Radzie Powiatu i 

Regonalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 16 listopada 2016 r. 

 

1. Zarząd podjął decyzję w sprawie demontażu pojazdów: Audi 80 nr rej. BDD1848 o 

wartości 200 zł. oraz Mercedes Benz C180 nr rej. DW631PV o wartości 608 zł.,  będących 

własnością Powiatu po przepadku zgodnie z art.130 a ustawy prawo o ruchu drogowym.  

 

2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 249/2016 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości 

położonej w obrębie Zarośle Cienkie, gm. Zławieś Wielka stanowiącej część drogi 

powiatowej.  

Działka nr 156/10 o pow. 0,0680 ha położona w obrębie Zarośle Cienkie, gm. Zławieś Wielka 

stanowi część drogi publicznej powiatowej nr 2004C relacji Łążyn – Zarośle Cienkie – 

Smolno. Agencja Nieruchomości Rolnych wystąpiła z propozycją nieodpłatnego przekazania 

na rzecz Powiatu Toruńskiego wyżej wymienionej działki, w myśl art. 24 ust. 5c ustawy z 

dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1491): „5c. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod 

drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty przeznaczone na te cele w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie 

przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego.” Nieruchomość ta położona jest 

w pasie drogi powiatowej 2004C – droga ta jest drogą publiczną ogólnodostępną. Zarządca 

dróg powiatowych wykonuje na niej roboty remontowe, konserwacyjne, w związku z tym 

uzasadnione jest nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 

 

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

Powiatu Toruńskiego na rok 2016.   

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022.  

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

5. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Zławieś 

Wielka.  
(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

6. Zarząd podjął Uchwałę Nr 250/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.  

 

W uchwale nr 238/2016 w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od 

towarów i usług w Powiecie Toruńskim w załączniku nr 5 wykreśla się Powiatowy Urząd 

Pracy Powiatu Toruńskiego jako jednostkę organizacyjną, której nie będą dotyczyły 

wprowadzone zasady centralizacji, zgodnie z opinią Izby Skarbowej. 
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7. Zarząd podjął Uchwałę Nr 251/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictw Dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu.  

 

Zmiana dotyczy wykreślenia w § 1.1 w punkcie 7 Uchwały 241/2016 pełnomocnictwa dla 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, na podstawie 

wydanej opinii Izby Skarbowej. 

 

8. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu 

poprawy bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim.  

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu). 

 

9. Zarząd podjął uchwałę Nr 252/2016 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

10. Zarząd podjął uchwałę Nr 253/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu 

administracji rządowej w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność 

pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom 

Powiatu Toruńskiego. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 


