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 INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 16.02.2017 r. do 15 marca  2017 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 23 lutego 2017 r.  

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

drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2019 C na odcinku ok. 

400 m od ulicy ks. Z. Szulca do ulicy Parchatka, w miejscowości Brąchnowo, gm. 

Łubianka. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa reprezentantowi 

firmy Biuro Projektowe Renata Krajczewska – Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu 

Kujawskim, do wykonywania wszystkich czynności formalno-prawnych oraz 

występowania w imieniu inwestora przy wszelkich uzgodnieniach dot. 

projektowanych inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia 

mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez 

wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – 

Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa” oraz 

„Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie 

niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – 

droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno”. 

Pełnomocnictwa udzielono do czasu uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia składki członkowskiej Powiatu 

Toruńskiego w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na rok 2017. Zgodnie z 

uchwałą Stowarzyszenia Nr 2/VI/2017 z 26 stycznia br. ustalono składkę 

członkowską w wysokości  400 zł. 

 

 

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

Działania: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez 

działania powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 planowanego do 

realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych 

powyżej 29 roku życia, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, 

osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i o niskich 

kwalifikacjach. W ramach projektu zakłada się organizację staży, prac 

interwencyjnych, szkoleń, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. 

Planowana liczba uczestników to 380 osób, całkowita wartość projektu to 2733,3 

tys. zł, środki w dyspozycji województwa to wartość 2323,3 tys. zł. Projekt 

realizowany będzie od 01.01.2017r.-31.12.2017r. 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej gminie miastu Chełmża. 

(materiały przesłane na XXV Sesję Rady Powiatu) 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 1 marca 2017 r. 

1. Zarząd podjął decyzję w sprawie demontażu samochodu osobowego marki Ford 

Escort o nr rej. CTR 5G54, rok prod. 1995, który został wyceniony przez 

rzeczoznawcę na kwotę 270 zł. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu „Skills for life 

– Kompetencje kluczowe w dorosłym życiu” realizowanego w ramach programu 

Erasmus + przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Projekt 

skierowany jest do młodzieży kształcącej się zarówno w liceum, jak i technikum 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Beneficjenci programu będą 

uczestniczyć w krótkoterminowych wyjazdach uczniów do Francji, Rumunii i 

Niemiec w trzech 10-osobowych grupach. Planowana ilość uczestników projektu 

30 uczniów, 6 nauczycieli. Czas realizacji projektu od 01.09.2017 do 31.08.2019 a 

planowana wartość wsparcia ze środków zagranicznych to 114,400 tys.zł, działu 

własnego w projekcie nie ma, wprowadzony będzie do budżetu i WPF. 

 

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor ZSP w 

Chełmży do reprezentowania interesów Powiatu Toruńskiego we wszelkich 

sprawach dotyczących projektu „Skills for life”, realizowanego w ramach 

programu Erasmus+. Pełnomocnictwo jest konsekwencją zatwierdzonej koncepcji. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 8 marca 2017 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert na wykonywanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2017 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.  

Lista podmiotów została opublikowana na stronie powiatu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy środowiskowych 

domów samopomocy na rok 2017. Podstawa prawna wskazuje na konieczność 

uzgodnienia planu pracy ŚDS przez Wojewodę na dany rok. W grudniu 2016 r. 

wystąpiono o zatwierdzenie tego dokumentu, natomiast w lutym wszystkie 

jednostki uzyskały pozytywną opinię. 

 

3. Zarząd omówił propozycję podziału środków na zaplanowane w budżecie powiatu 

nakładki oraz opracowania dokumentacji na inwestycje drogowe w 2018 r.  

Zaproponował zwiększenie  środków na nakładki o kwotę 140 tyś zł. 

Oszczędności z tego tytułu wynikają ze skrócenia planowanego do realizacji 

odcinka drogi w Złejwsi Wielkiej. Zaakceptował zlecenie opracowania 

dokumentacji dla drogi nr 1716 Dźwierzno – Bocień w Gminie Chełmża oraz 

drogi nr 2045 Steklin – Osówka w Gminie Czernikowo – tzw. Schetynówki. Poza 

tym, zostanie opracowana dokumentacja mostowa z rezerwy Ministerialnej na 

drogę nr 2044 Czernikowo – Wąkole. Przygotowane propozycje zostaną 

omówione z wójtami gmin jako partnerami inwestycji. 

 

4. Zarząd zapoznał się z poszczególnymi załącznikami sprawozdania z wykonania 

budżetu za 2016 rok. Sprawozdanie zostanie przekazane na ręce 

Przewodniczącego na najbliższej Sesji Rady oraz RIO. Po zatwierdzeniu przez 
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Regionalną Izbę Obrachunkową zostanie skierowane na posiedzenie Wspólne 

Komisji Stałych Rady Powiatu. 

  

Posiedzenie Zarządu z dnia 15 marca 2017 r. 

1. Zarząd przeprowadził II etap konkursu na stanowisko Dyrektora ŚDS w Chełmży, na 

którym dokonano przesłuchań kandydatów. Wyniki zostały zamieszczone w 

Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na 

terenie gminy Zławieś Wielka. Wykaz 34 dróg stanowi załącznik do uchwały, 

znajduje się w rejestrze uchwał. 

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

znajdujących się na terenie gminy Lubicz. Opinia dotyczy ulicy Kowalewskiej w 

miejscowości Grębocin, zlokalizowanej na działce nr 452/4 o pow. 0,4990 ha i działce 

471/2 o pow. 0,0812 ha. 

 

4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” 

 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia stanowiska o poparciu 

budowy węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno. 

(materiał dot. punktu 4 i 5 przesłano na XXVI Sesję Rady) 

 

6. Zarząd podjął decyzję w sprawie zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu trwałego 

Zarządu w Browinie. Powiat Toruński dokonał przeszacowania wartości 

nieruchomości oddanej w trwały zarząd pomniejszając wartość o kwotę działki nr 

81/12. Wartość nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosi łącznie: 

5.723.700,00 zł, w związku z czym opłata z tytułu trwałego zarządu aktualizowana 

zostaje zgodnie z przeszacowaniem na kwotę 17.171,10 zł. tj. 0,3% wartości. 

 

 

7. Zarząd podjął uchwałę Zarząd w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla reprezentanta 

Firmy Green Key Joanna Masiota – Tomaszewska z Poznania.  Pełnomocnictwo dotyczy  

wykonywania czynności formalno - prawnych oraz występowania w imieniu Zarządu 

Powiatu Toruńskiego do odpowiednich urzędów i instytucji z wnioskiem o podanie 

informacji niezbędnych do opracowania dokumentu: Raport z wykonania Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego za lata 2015-2016. Pełnomocnictwa udziela 

się do 30 czerwca 2017 r. Raport po opracowaniu zostanie przedłożony Radzie. 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska 


