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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 23.12.2016 r. do 15 lutego  2017 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 28 grudnia 2016 r.  

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji 

drogowej pozytywnie opiniując wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-

Inżynieryjnego S.A. w Toruniu, które występowało z upoważnienia Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, działającego w imieniu zarządcy drogi t.j. Zarządu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącego realizacji inwestycji drogowej, 

polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791, do 

km 13+103,20 od przystanku PKS w miejscowości Bierzgłowo do skrzyżowania z 

drogą wojewódzką nr 553 w miejscowości Łubianka.  

2. Zarząd przyjął poprawki do projektu uchwały Rady w sprawie zmian do budżetu na 

rok 2016. 

 (materiał przesłany na XXIV Sesję Rady Powiatu) 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 30 grudnia 2016 r. 

1. Zarząd podjął zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2016. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG 

STANU NA DZIEŃ  30.12.2016r. 

I. WYDATKI BUDŻETOWE  

Dokonano zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Toruńskiego i Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach wydatków bieżących . 

II. INNE ZMIANY   

Dokonano zmian zał. Nr 5 do uchwały budżetowej. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 4 stycznia 2017 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla 

Powiatu Toruńskiego  dla Koła Łowieckiego Łoza Chełmża. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 

wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego 

w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego. 

3. Zarząd podjął decyzję w sprawie wypłaty trzynastego wynagrodzenia dla za 2016 r.  

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 12 stycznia 2017 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę  w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Powróćmy 

jak za dawnych lat – Otwarci na historię, tradycję i naturę” planowanego do realizacji 

przez Powiat Toruński w roku 2017.  

Projekt skierowany jest do mieszkańców czterech domów pomocy społecznej oraz 

uczestników zajęć dwóch środowiskowych domów samopomocy z terenu Powiatu 

Toruńskiego – osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnością intelektualną. Wartość całkowita projektu 125.000 zł. Przy 

wymaganym wkładzie własnym 25 000 zł. 
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2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie realizacji przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie zadań Partnera – Powiatu Toruńskiego w projekcie 

partnerskim „EduAkcja w technikach”. 

Liderem projektu jest miasto Bydgoszcz, natomiast podmiotem realizującym zadania 

Partnera – Powiatu Toruńskiego jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.  

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Partnerowi wiodącemu 

Miastu Bydgoszcz do reprezentowania Partnera – Powiatu Toruńskiego w ramach 

partnerstwa zawartego w związku z realizacją projektu pt. „EduAkcja w technikach”. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 25 stycznia 2017 r. 

1. Zarząd zapoznał się z bieżącą informacją dotyczącą funkcjonowania Centrum Usług 

Wspólnych oraz dokonał wizji lokalnej. 

2. Zarząd podjął  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie. 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej w Pigży. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach. 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. 

Zmiany w regulaminach w poszczególnych jednostkach związane są z 

wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego w związku z powstaniem 

Centrum Usług Wspólnych. 

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka dla działek nr 105/6, 105/7, 

105/8, 105/9, 105/10 położonych w miejscowości Stary Toruń, gm. Zławieś Wielka 

dla: 

- działek położonych w zachodniej części miejscowości Toporzysko, gm. Zławieś 

Wielka, 

- działek położonych w północnej części miejscowości Rozgarty, gm. Zławieś Wielka 

- działki nr 207/36 oraz części działki nr 206/1 położonych w miejscowości Stary 

Toruń, gm. Zławieś Wielka 

- działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz części działki nr 102/9 

położonej w miejscowości Toporzysko, gm. Zławieś Wielka. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 01 lutego 2017 r. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 

Narodowej Agencji Programu Erasmus plus „Poznawanie smaków morza i Europy 

szansą dla młodych na rynku pracy”, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Projekt skierowany jest do młodzieży kształcącej się 

w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kucharz 

oraz słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Kursów Umiejętności 

Zawodowych. Planowana ilość uczestników projektu 36 uczniów i 4 nauczycieli. 

Wartość całkowita projektu wynosi 80 194 euro (349 005 PLN), czas realizacji 

01.07.2017 r.-01.07.2019 r.  

 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży do reprezentowania interesów Powiatu 
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Toruńskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Poznawanie smaków 

morza i Europy szansą dla młodych na rynku pracy” realizowanego w ramach 

programu Erasmus+. 

 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach 

Poddziałania: 1.1.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planowanego do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. – ref. p. 

Skarbnik. Projekt skierowany jest dla 408 młodych osób w wieku 18-29 lat bez pracy, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu 

jako bezrobotne. Wartość całkowita projektu wynosi 4 357,5 tys., czas realizacji 

01.01.2017-30.06.2018 r. 

 

6. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkól i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Toruńskiego 

przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat Toruński oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

(materiał przesłany radnym na XXV Sesję Rady Powiatu) 

  

Posiedzenie Zarządu z dnia 15 lutego 2017 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli doraźnej w jednostkach pomocy społecznej, tj. w 

domach pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie toruńskim. Zakres kontroli 

obejmował:   

I. Całodobowe wyżywienie - jadłospisy, gramatura posiłków, posiłki dietetyczne zgodnie ze 

wskazaniem lekarza, sposób przygotowywania posiłków, częstotliwość posiłków, sposób 

karmienia z podziałem na osoby leżące i chodzące, dostęp do drobnych posiłków i napojów 

między posiłkami; 

II. Zgodność podawania leków z zaleceniami lekarskim - kontrola kart zleceń lekarskich, kart 

zabiegów, wymiany cewników, venflonów, przechowywania leków i terminów przydatności 

do spożycia, profilaktyka przeciwodleżynowa; 

III. Stan odzieży, higiena osobista mieszkańców - grafiki kąpieli, zmiany pościeli, pranie 

rzeczy osobistych mieszkańców, zaopatrzenie w odzież i obuwie przystosowane do pory roku 

i w odpowiednim rozmiarze, w środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe 

oraz inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej, higiena osób pampersowanych;  

IV. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców - bezpieczeństwo mieszkańców w ciągach 

komunikacyjnych, stopień dostosowania wszystkich pomieszczeń do stanu psychofizycznego 

mieszkańców, ocena pomieszczeń w zakresie występowania barier architektonicznych, 

odpowiednie oświetlenie pomieszczeń, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

zachowań agresywnych mieszkańców, komunikacja personelu z mieszkańcami). 

V. Opieka lekarsko-pielęgniarska - karty zleceń lekarskich, prowadzona dokumentacja w tym 

zakresie, raporty z dyżurów pielęgniarskich). 

VI. Prawidłowość świadczenia usług opiekuńczo – terapeutycznych na rzecz mieszkańców 

Domu w oparciu o: 

• indywidualne plany wsparcia mieszkańców, 

• wizytację lokali mieszkalnych pensjonariuszy, 

• indywidualne rozmowy z pensjonariuszami nt. świadczonych na ich rzecz  usług, 

realizowanych niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych, 

• indywidualne rozmowy z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację usług  

w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym oraz innymi pracownikami Domu. 
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VII. Stosowanie przymusu bezpośredniego - procedury, szkolenia personelu w powyższym 

zakresie, dokumentacja stosowania przymusu ze wskazaniem daty i zakresu tego środka, 

liczba przypadków, zabezpieczenie placówki w pasy bezpieczeństwa. 

 

2. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2016/2017 r.  

(materiał przesłany Radnym na XXV Sesję Rady Powiatu) 

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Chełmży. Procedura uruchomiona w związku z przejściem Dyrektora na 

emeryturę. Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie BIP Starostwa. 

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

Powiatu Toruńskiego na rok 2017.  

 

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

Prognozy Powiatu Toruńskiego na lata 2017 – 2023.  

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

( materiał dot. 4-6 przesłany Radnym na XXV Sesję Rady) 

 

7. Zarząd podjął uchwałę 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 energii elektrycznej dla potrzeb Starosta Powiatowego 

w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.  

8. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich, 

wyrażając pozytywną opinię dla zrealizowanego odcinka Trasy Średnicowej Północnej, ul. 

Marii Skłodowskiej-Curie, drogi projektowanej CXLI oraz drogi dojazdowej do ul. Szosa 

Lubicka. 

9. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej 

Agencji Programu Erasmus +, planowanego do realizacji przez Zespół Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i 

kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz 

zrozumienie jej wartości, pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych 

umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego 

zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Projekt skierowany do 30 uczniów 

oraz 8 nauczycieli. Całkowita wartość projektu to 30 000 euro. Całość finansowana ze 

środków zewnętrznych. 

 

10. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie do reprezentowania interesów Powiatu 

Toruńskiego we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Sonne über Europa”, 

realizowanego w ramach programu Erasmus+. 
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11. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wyrażając pozytywną opinię dla planu w  miejscowości 

Lulkowo, gm. Łysomice 

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

Powiatu Toruńskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

(materiały przesłany Radnym na XXV Sesję Rady.  

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 
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