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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 17.11.2016 r. do 22 grudnia 2016 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 23 listopada 2016 r. 
 

1.Zarząd przyjął poprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

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

Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022.  

(materiał przesłany na XXIII Sesję Rady Powiatu) 

 

3. Zarząd podjął decyzję w sprawie  demontażu samochodu dostawczego Ford Transit rok 

prod. 1992 nr rej. SCO 7680, który został wyceniony przez rzeczoznawcę na 500 zł. 

 

4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 254/2016 w sprawie uzgodnienia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia, dla działki nr 440 w 

Lubiczu Górnym oraz części wsi Lubicz Dolny,  dla obszaru obejmującego działki nr 635/11 

635/12 w miejscowości Lubicz Dolny. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 30 listopada 2016 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę Nr 255/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Toruniu. Zmiany związane są z utworzeniem nowej jednostki- 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego. 

 

3. Zarząd zapoznał się z zapisami art. 5 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 

innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej wskazuje, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach 

dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, 

ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy, są 

wolne od opłat,  mogą mieć konsekwencje finansowe dla Powiatu. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 8 grudnia 2016 r. 

 

1. Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego 

Zarządu Dróg w Toruniu na nieruchomościach Powiatu Toruńskiego stanowiących drogi 

powiatowe położone na terenie gminy Chełmża, Lubicz, Łubianka, Obrowo i Czernikowo 

Trwały zarząd dotyczy dróg komunalnych. Sporządzone zostały operaty szacunkowe oraz 

stosowne decyzje dla każdej gminy w celu uporządkowania statusu prawnego dróg 

znajdujących się: 

1. w gminie Chełmża w miejscowościach Grzywna, Nawra oraz Skąpe; 

2. w gminie Lubicz w miejscowościach  Grębocin, Krobia, Młyniec Pierwszy, Rogówko; 

3. w gminie Łubianka w miejscowościach Biskupice, Łubianka, Zamek Bierzgłowski; 

4. w gminie Czernikowo w miejscowościach Liciszewy, Osówka, Steklinek, Wygoda; 
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5. w gminie Obrowo w miejscowościach Łążyn II, Łążynek i Zębówiec, 

 

2. Zarząd podjął uchwałę Nr 256/2016 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.: Dostawa lekkiego oleju opałowego do 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego.  

3. Zarząd podjął uchwałę Nr 257/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

przedstawicielowi  firmy  IDE Projekt Spółka z o. o. z Torunia, do wykonywania wszystkich 

czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu inwestora przy wszelkich 

uzgodnieniach dot. projektowanej inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr. 2019C w 

m. Brąchnowo”. 

4.  Zarząd przyjął poprawki do budżetu na 2017 rok. 

Radni zapoznali się z poprawkami na Komisji Wspólnej w dniu 8 grudnia 2016 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się i przyjął sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Toruńskiego. 

Dokument zostanie przedłożony Radzie w I kwartale 2017 rok. 

 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w 

Browinie. 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w 

Pigży. 

4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w 

Dobrzejewicach. 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w 

Wielkiej Nieszawce. 

6. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie Statutu Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Chełmży. 

(pkt. 2-6 materiał przesłany na XXIV Sesję Rady Powiatu) 

 

7. Zarząd  podjął decyzję w sprawie demontażu samochodu osobowego Daewoo Tico rok 

prod. 1994 r. nr rej. CTR 5K93, wycenionego przez rzeczoznawcę na 400 zł. 

 

8. Zarząd wyraził wolę przyjęcia na własność działki Skarbu Państwa o numerze 37/1 

położonej w Chełmży; 

W związku z wdrażaniem przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ koordynowanej opieki 

zdrowotnej (KOZ) szpital planuje rozbudowę szpitala w zakresie świadczeń ambulatoryjnych, 

dlatego z wnioskiem do Zarządu Powiatu Toruńskiego dotyczącym przejęcia na własność 

działki Skarbu Państwa nr 37/1 o powierzchni 324m2, przylegającej bezpośrednio do szpitala 

zwrócił się Prezes Szpitala.  

 

9. Zarząd podjął uchwałę Nr  258/2016 w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Powiatowemu 

Sp. z o.o. w Chełmży na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w 

Browinie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 57/24. 
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10. Zarząd podjął uchwałę Nr 259/2016 w sprawie zatwierdzenia koncepcji w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej 

Agencji Programu Erasmus plus Poszerzanie kompetencji językowych kluczem do lepszej 

jakościowo szkoły, planowanego do realizacji przez ZS CKU w Gronowie. 

Koncepcja zakłada sześć celów: podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników, 

podniesienie umiejętności językowych pracowników, poprawienie jakości zarządzania szkołą, 

promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, promowanie różnorodności 

językowej i świadomości międzykulturowej oraz wzmocnienie wymiaru europejskiego szkoły 

i jej międzynarodowego zasięgu. Cele te zostały tak wybrane, ponieważ każdy z nich będzie 

miał swoje bezpośrednie przełożenie na usprawnienie pracy szkoły oraz wyższą jakość 

kształcenia przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkole. Wypełnienie 

wspomnianych celów wzmocni również rozpoznawalność szkoły w regionie, kraju oraz za 

granicą. Wartość całkowita projektu wynosi 261 542 zł. przy niewymaganym wkładzie 

własnym. 

 

11. Zarząd podjął Uchwałę Nr 260/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zbigniewa 

Piotrowskiego Dyrektora ZS CKU w Gronowie, do reprezentowania interesów Powiatu 

Toruńskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Szkoła kompetentna i 

nowoczesna – poszerzanie kompetencji kluczem do lepszej jakościowo szkoły” 

realizowanego w ramach programu Erasmus + . 

 

12. Zarząd podjął uchwałę Nr 261/2016 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla trzech 

pracowników Firmy ZNAK z Gdańska do wykonywania wszystkich czynności formalno-

prawnych oraz występowania w imieniu inwestora przy wszelkich uzgodnieniach dot. 

projektowanych inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Toruń - Górsk”, „Budowa ścieżki 

rowerowej Czernikowo – Mazowsze”, „Budowa ścieżki rowerowej Lubicz Dolny – 

Rogówko”. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 22 grudnia 2016 r. 
 

1.  Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Toruńskiego na rok 2016. 

(materiał przesłany radnym na XXIV Sesję Rady Powiatu) 

 

2. Zarząd podjął uchwałę Nr 262/2016 w sprawie darowizny przez Powiat Toruński prawa 

własności nieruchomości położonej w Skrzypkowie gm. Obrowo.  

Zgodnie z protokołem uzgodnień zawartym w dniu 18 lipca 2016 r. pomiędzy Zarządem 

Powiatu Toruńskiego a Wójtem Gminy Obrowo, Wójt Gminy Obrowo wyraził zgodę na 

nieodpłatne przejęcie działki oznaczonej geodezyjnie nr 216/1 położonej w Skrzypkowie gm. 

Obrowo, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00077645/3 (obecnie TO1T/00115489/0), 

błędnie skomunalizowanej na rzecz Powiatu Toruńskiego.  

Przeniesienie prawa własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego – umowa 

darowizny.  

 

3. Zarząd podjął uchwałę Nr 263/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie. 

 



4 

 

4. Na wniosek Dyrektora ZS CKU w Gronowie, Zarząd podjął decyzję o nieodpłatnym 

przekazaniu samochodu osobowego marki Renault Twingo rok prod. 2001, wycenionego 

przez rzeczoznawcę na kwotę 837 zł. dla ZS CKU w Gronowie na cele dydaktyczne. 

Samochód zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym przeszedł  na własność 

powiatu.   

  

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 


