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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 08.06.2017 r. do 16.08. 2017 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych znajdujących 

się na terenie gminy Zławieś Wielka. 

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

drogowej, pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Dożynkowa nr 100429 C na odcinku ok. 

620 m w miejscowości Brąchnowo”. 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego. 

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

Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026. 

6. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków  Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

(materiał dot. 3-6 przesłano Radnym na XXVIII Sesję Rady) 

7. Zarząd przyjął koncepcję rozbudowy Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 

Rozbudowa szkoły obejmuje II-u kondygnacyjny narożnik, w którym powstaną cztery nowe 

sale lekcyjne z zapleczem, zaplanowano przedłużenie chodnika do wejścia do nowej części 

szkoły, które także będzie łącznikiem z istniejącą częścią szkoły oraz przewidziano budowę 

przeszklonej windy. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 21 czerwca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na wolne od 1 września 

2017 r. stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Termin 

zgłaszania ofert upłynął 17.07.2017 r. 

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

się na terenie gminy Czernikowo – od drogi powiatowej nr 2045 C do Steklin Kolonia oraz 

od drogi gminnej nr 101135 C do Kiełpin. 

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

się na terenie gminy Czernikowo – od drogi gminnej nr 101149 C – ul. Leśna. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych znajdujących 

się na terenie gminy Czernikowo – od drogi powiatowej nr 2044 C – ul. Sportowa. 

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

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026. 

(powyższy materiał przesłano Radnym na XXVIII Sesję Rady) 

6. Zarząd wypracował stanowisko na Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o. o. Szpitala 

Powiatowego w Chełmży. Zapoznał się z porządkiem obrad Rady Nadzorczej i Walnego 

Zgromadzenia Wspólników. Omówił uchwały Rady Nadzorczej m. in. dotyczące zasad 

wynagradzania członków organu zarządzającego oraz członków organu kontrolującego. 

Zarząd przyjął informację o sprawozdaniu Szpitala Powiatowego w Chełmży. 

7. Zarząd nie wyraził zgody na przesunięcie środków w ramach kosztorysu na zadanie 

realizowane z budżetu obywatelskiego pn. Dębowa Aleja atrakcją turystyczną powiatu 

toruńskiego. 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

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

Zawodowcy” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński. Projekt finansowany z 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT. Adresatami projektu będą 

uczniowie technikum i zasadniczych szkół zawodowych. Zakres przedmiotowy projektu 

będzie obejmował doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, 

szkolenia dla uczniów, staże i praktyki zawodowe, wsparcie dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego oraz doposażenie pracowni.  

2. Zarząd podjął decyzję w sprawie wynajmu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu 

pomieszczeń w budynku A i B nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. 

Szosa Chełmińska 30/32  o łącznej powierzchni 1.300, 37 m2.  

 

Posiedzenie Zarządu 5 lipca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „EU-geniusz w 

naukowym labiryncie” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński. Celem projektu 

będzie podniesienie kompetencji kluczowych 1350 uczniów z 45 szkół prowadzących 

kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz 

podnoszenie kompetencji 65 nauczycieli. Przewidziany termin realizacji projektu    

01.03.2018 r. - 30.09.2020 r. 

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

Toruńskiego Kołu Gospodyń Wiejskich Biskupice. 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w zakresie 

kształcenia zawodowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Celem 

diagnozy było zidentyfikowanie obszarów wsparcia dla uczniów i nauczycieli szkół w 

zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie ich uczniów, w szczególności poprzez 

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Diagnoza w zakresie kształcenia 

zawodowego obejmowała: Technikum w Chełmży przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Chełmży, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Chełmży przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży, Technikum w Gronowie przy Zespole Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie 

przy Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie dla Zasadniczej 

Szkoły. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kiełbasinie, gm. Chełmża. 

5. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu oszczędnościach 

6.  poprzetargowych na nakładki na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy 

Chełmża: droga nr 1638 w m. Drzonówko oraz droga nr 2025 w m. Mirakowo. 

 

Posiedzenie Zarządu 12 lipca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów 

dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków 

pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu Państwa z 

programów resortowych. Celem procedury będzie zapewnienie nadzoru nad procesem 
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przygotowania wniosków o dofinansowanie, za które odpowiedzialność finansową ponosi 

Powiat Toruński. Procedurą objęte będą wnioski o dofinansowanie, których wartość 

całkowita przekracza pięćdziesiąt tysięcy złotych. 

2. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2017. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG 

STANU NA DZIEŃ  12.07.2017 r. 

 

I.DOCHODY BUDŻETOWE 

 

DZIAŁ 801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE 

1.Rozdział 80102 i 80111  

Na podstawie  decyzji Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji w rozdziale 80102 o kwotę 7.609,12  i w 

rozdziale 80111 o kwotę  8.275,10 zł . W budżecie środki są prezentowane w pełnych zł, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

W. w środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają 

szczególnemu rozliczeniu. 

 

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 6 lipca 2017 roku Wojewody  

Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85321 o kwotę 6.000 zł z  

przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, 

o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

II. WYDATKI BUDŻETOWE  

 

RÓŻNE DZIAŁY   Starostwa Powiatowego w Toruniu (630,700,750,921) 

Rozdział 63003,70005,75020,92195  

W rozdziale 63003,70005,75020,92195 dokonuje się zmian planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Toruniu. 

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 

 

W rozdziale 75818 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej powiatu : 

 

Lp 

Nazwa podmiotu otrzymującego kwotę 

rezerwy ogólnej  Cel wydatku Kwota  

1. Z.Sz. CKU Gronowo Remont internatu 100 000,00 

2. Z.Sz. CKU Gronowo Remont drogi dojazdowej, wewnętrznej  55 000,00 

3. Z.SZ. im. Unii Europejskiej w Chełmży 

Uzupełnienie środków na remont  Sali 

gimnastycznej  1 612,00 

4. DPS Pigża 

Remont polegający na zapewnieniu 

odpowiednich warunków ewakuacji w 

zakresie oddymiania dróg ewakuacyjnych 

w budynku domu pomocy społecznej  90 000,00 
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5. DPS Wielka Nieszawka  

Remonty związane z uzyskaniem 

standardów bezpieczeństwa pożarowego  60 000,00 

6. Centrum Usług Wspólnych  w Browinie   Wyposażenie sali konferencyjnej 8 500,00 

7. Centrum Usług Wspólnych  w Browinie Remont pomieszczeń - sala konferencyjna  30 000,00 

 

RAZEM    345 112,00 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

1.W rozdziale 80195 zwiększa się środki na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach 

księgowości Z.SZ. Ponadgimnazjalnych w Chełmży o kwotę 12.300 zł (środki pochodzą z 

przesunięcia w ramach planu finansowego szkoły z r. 80130). 

2. W rozdziale 80132 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Szkoły Muzycznej 

w Chełmży . 

3. W rozdziale 80151 dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży . 

 

II.INNE ZMIANY   

1. Dokonuje się zmian zał. Nr 5 do uchwały budżetowej. 

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania stypendiów 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Komisja stypendialna po posiedzeniu ustaliła listę 

stypendystów na rok szkolny 2017/2018 i przekazała ją do zatwierdzenia Zarządowi 

Powiatu Toruńskiego. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku 

kształcenia w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w zawodzie: 

magazynier - logistyk (432106). 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. 

 

Posiedzenie Zarządu 19 lipca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w zakresie 

kształcenia ogólnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Diagnozy zostały złożone przez sześć szkół powiatowych. Sporządzenie diagnoz jest 

wymagane przez Urząd Marszałkowski jako uzasadnienie udziału w projekcie „EU-geniusz 

w naukowym labiryncie”. Diagnoza zapotrzebowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych obejmuje diagnozy cząstkowe m. in. w zakresie: pracy z uczniem 

osiągającym słabe wyniki w nauce, pracy z uczniem uzdolnionym, opieki psychologiczno-

pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego, kierunków rozwoju szkoły lub 

placówki systemu oświaty czy współpracy z uczelniami wyższymi (szkołami) i innymi 

jednostkami (pracodawcami). 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stypendium z Powiatowego Funduszu 

Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznanych na okres od dnia  

1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. 
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Na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. ustalono 180 stypendiów z 

Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 

wysokości po 100,00 zł. na osobę miesięcznie. 

 

Posiedzenie Zarządu 26 lipca 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. Na Dyrektora Poradni została jednogłośnie 

wybrana Małgorzata Domalska.  

2. Zarząd pozytywnie zaopiniował zwiększenie wkładu własnego Powiatu w projekcie 

„Infostrada  Kujaw i Pomorza” z 15% na 25%.  

3. Zarząd podjął decyzję o niezwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zadania Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej: nr 2011 Turzno – Papowo Toruńskie na 

dł. 3,1 km w  związku  z tym unieważniono przetarg dotyczący tej inwestycji. 

 

Posiedzenie Zarządu 31 sierpnia 2017 r. 

 

1. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie budżetu na inwestycję wzmocnienia nawierzchni na 

drodze powiatowej nr 2005C Łubianka – Czarne Błoto. Ustalono, że do pierwotnie 

ustalonej kwoty 2,140,000 zł Powiat dołoży 40 tys. 909,5 zł (czyli 50% wnioskowanej 

kwoty), a Gmina Łubianka i Gmina Zławieś Wielka po 20 tys. 454 zł (po 25% 

wnioskowanej kwoty). 

2. Zarząd nie wyraził zgody na zaproponowaną przez Gminę Lubicz zmianę Porozumienia 

zawartego 30 sierpnia 2006 roku. Wójt Gminy Lubicz zawnioskował, aby § 3 ust.1 

otrzymał następujące brzmienie: 

„§ 3.1. Podstawą ewentualnego współfinansowania z tytułu realizacji przedmiotu 

niniejszego porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2, w danym roku 

kalendarzowym jest przedłożony przez Zarząd Powiatu Toruńskiego do 30 listopada roku 

poprzedzającego plan rzeczowo-finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Gminę Lubicz 

oraz możliwość zabezpieczenia planu wydatków na ten cel w jej budżecie”. 

 

Posiedzenie Zarządu 2 sierpnia 2017 r. 

 

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

drogowej. Inwestycja dotyczy budowy drogi rowerowej. W zakres zadania pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w 

miejscowości Zelgno, gm. Chełmża” wchodzi wykonanie drogi rowerowej, przebudowa 

zjazdów, przebudowa rowów oraz dowiązanie drogi rowerowej do istniejącej jezdni. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu. 

Z dniem 1 sierpnia A. Załęcka - Peplińska objęła stanowisko Zastępcy i Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, zawnioskował o 

upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów 

wdrażanych w ramach: 

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 

2014 -2020, Oś  priorytetowa 8 – Aktywni na rynku pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i – 

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 

długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspierania mobilności pracowników, Działanie 8.1 – 
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Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych 

urzędów pracy, 

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I 

osoby młode na rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Działania 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

3. Zarząd wyraził zgodę na dołożenie 38 tys. zł do budżetu DPS-u w Dobrzejewicach oraz na 

odblokowanie środków w DPS-ach (zablokowanych w związku z utworzeniem CUW-u) w 

celu podniesienia płac i zwiększenia liczby pracowników opiekujących się mieszkańcami. 

 

Posiedzenie Zarządu 9 sierpnia 2017 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu do podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie realizacji zadań realizowanych ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2029C Kamionki Małe-Turzno w 

zakresie budowy drogi rowerowej w obrębie geodezyjnym: Turzno, Kamionki Duże, 

Kamionki Małe.  

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę  w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań 

przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

( materiał dot. pkt. 3-4 został przesłany Radnym na XXIX Sesję) 

 

Posiedzenie Zarządu 16 sierpnia 2017 r. 

1.Zarząd przyjął projekt chwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017 – 2026. 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do 

rozpatrzenia skargi i przekazania skargi zgodnie z właściwością. 

( materiał dot. punktów 1-2 przesłany został radnym na XXIX Sesję Rady) 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu „Powiatowy Obiekt Roku”. 

Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości. Uchwała w tej sprawie znajduje się 

w rejestrze uchwał Zarządu do wglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska 
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