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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 27.04.2017 r. do 7.06. 2017 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 9 maja 2017 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się z informacjami dotyczącymi Oceny zasobów finansowych pomocy 

społecznej w Powiecie Toruńskim za 2016 r.  

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Powiecie Toruńskim na lata 2017-2022”. 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami w roku 2016. 

(materiał dot. 1-3 przesłano Radnym na XXVII Sesję Rady) 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru laureatów do „Wyróżnienia Starosty 

Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”. Łączna liczba osób wyróżnionych to 144 

zawodników i 35 trenerów.  

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

gminy Czernikowo – ul. Toruńska w Czernikowie. 

6. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji 

drogowej. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący realizacji inwestycji 

drogowej, pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy 

drodze wojewódzkiej nr 551 Kończewice – Warszewice”. 

7. Zarząd przyjął zmiany do uchwały Rady w sprawie przyjęcia programu poprawy 

bezpieczeństwa na drogach w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2023. 

(powyższy materiał przesłano Radnym na XXVII Sesję Rady)  

8. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Na wniosek 

dotyczący opinii o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w 

zakresie sieci przesyłowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Jasieniec 

- Grudziądz Węgrowo”. 

9. Zarząd przyjął informacje dotyczące sprawozdania z realizacji Strategii Powiatu 

Toruńskiego za lata 2015-2016. 

10. Zarząd przyjął zmiany do uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2017. 

11.  Zarząd przyjął zmiany do uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2023. 

12. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie poparcia Apelu przedstawicieli środowisk 

samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczący 

obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności. 

13. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przekazania Gminie Czernikowo 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na utworzeniu i 

prowadzeniu szkoły – Technikum w Czernikowie. 

14. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przekazania Gminie Czernikowo 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na utworzeniu i 

prowadzeniu szkoły – Branżowej Szkoły I stopnia w Czernikowie. 

(materiał dot. 9-14 przesłano Radnym na XXVII Sesję Rady) 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 17 maja 2017 r. 

 

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

przyjęcia Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

2. Zarząd przyjął poprawki do projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017 – 2023. 

(materiał dot. 1-2 przesłano Radnym na XXVII Sesję Rady) 

3. Zarząd rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Nasze Silno” dotyczący Budżetu 

Obywatelskiego. Wniosek dotyczył wyrażenia zgody na zamianę wyposażenia placu 

zabaw realizowanego w ramach BO. Stowarzyszenie wnioskowało o zamianę piaskownicy 

na karuzelę obrotową. 

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

Toruńskiego dla następujących instytucji: Ochotniczej Straży Pożarnej Kuczwały, 

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Klubowi Sportowemu Gminy Chełmża 

Cyklon Kończewice, Kołu Gospodyń Wiejskich Przeczno. 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zgłoszenia kandydatów do Powiatowej 

Rady Rynku Pracy w Toruniu. 

(powyższy materiał przesłano Radnym na XXVII Sesję Rady) 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 1 czerwca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w 

złotych równowartość kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i 

oprogramowania. Przewidziano zakup zestawów komputerowych, jednostek centralnych, 

laptopów, licencji MS Office oraz przedłużenia licencji na moduły zabezpieczające dla 

urządzeń FortiGate 200D. Łączną wartość zamówionego sprzętu oraz oprogramowania 

określono na kwotę 227 405 zł brutto. 

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

drogowej, pozytywnie opiniując wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej, pn.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku 

Nawra – granica Gminy Chełmża”. 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 

inwestycji drogowej, pozytywnie opiniując wniosek, dotyczący realizacji inwestycji 

drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej 

na odcinku Nawra – Kończewice wzdłuż DW 551 w km od 27+873 do km 26+650”. 

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

drogowej, pozytywnie opiniując wniosek, dotyczący realizacji inwestycji drogowej, pn.: 

„Przeprawa promowa Czarnowo – Solec Kujawski – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 

na odcinku od drogi krajowej nr 80 do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim”. 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Powiatu 

Toruńskiego dla Jacka Rutkowskiego – Prezesa Firmy MATBUD oraz Bogdana Pietrasa- 

właściciela Firmy MATBUD. 

6. W wyniku postępowania konkursowego Zarząd podjął uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictw Pawłowi Przyjemskiemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu: do podejmowania wszelkich czynności związanych z 

działaniami PUP i prawidłowym zarządem powierzonym mieniem, czynności w zakresie 

realizacji zadań realizowanych ze środków PFRON, do czynności w zakresie realizacji 

projektów wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz czynności w zakresie realizacji 

projektów wdrażanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 

2014 – 2020. 

7. Zarząd podjął decyzję w sprawie demontażu samochodu osobowego Marki Opel Corsa o nr 

rej. CTR8M68, który po przepadku przeszedł na własność powiatu zgodnie z art. 130a 

ust.10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szacowana wartość rynkowa samochodu wynosiła 

311 zł. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia  7 czerwca 2017 r. 

 

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

drogowej, pozytywnie opiniując wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa dróg powiatowych nr 2016C i 2019C poprzez budowę drogi rowerowej 

Warszewice – Biskupice –Brąchnowo- Pigża - Leszcz ” w miejscowościach: Warszewice, 

Biskupice, Brąchnowo, Pigża, Leszcz.  

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

drogowej, pozytywnie opiniując wniosek, dotyczący realizacji inwestycji drogowej, pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 100386 C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – 

Biskupice - Pigża - Leszcz ” w miejscowości Pigża.  

3. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący przedłużenia dzierżawy nieruchomości 

będącej własnością Powiatu przy ul. Szewskiej 10 w Chełmży. Przedmiotem dzierżawy był 

parking współużytkowany przez klientów mieszczącej się w budynku przychodni, 

pracowników oraz mieszkańców.  

4. Zarząd wyraził zgodę na odpłatność za użytkowanie pomieszczeń na potrzeby Filii Szkoły 

Muzycznej w Lubiczu. Wysokość miesięcznej opłaty wynosi 3 tys. zł. 

 

  

 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska 
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