
INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 17.08.2017 r. do 20.09. 2017 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu 

Toruńskiego za I półrocze 2017 r.  

(Radni zapoznali się z informacją podczas XXIX Sesji)  

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

Powiatu Toruńskiego dla OSP w Lubiczu oraz OSP w Brzezinku. 

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

Toruńskiego dla Ryszarda Wacława Korpalskiego oraz Wojciecha Bronisława 

Sobieszaka. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie określenia podziału wysokości środków, w tym 

ustalenia maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

jednego zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu Toruńskiego 

w 2018 roku oraz ustalenia szczegółowego harmonogramu jego realizacji.  

Materiał udostępniony jest do publicznej wiadomości, znajduje się na stronie 

www.powiattorunski.pl  

5. 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.: Doposażenie 

pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.  

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii realizacji inwestycji drogowej, 

polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo-Bobrowniki-

Włocławek.  

7. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii realizacji inwestycji drogowej pn.: 

„Rozbudowa skrzyżowania DK 15 i DW 552 w miejscowości Grębocin – poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc 

Niebezpiecznych”. 

8. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża dla terenów położonych w 

miejscowości Głuchowo oraz Skąpe. 

9. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały dla 

działek nr 357, 356, 354, 358, 355, 352, 366, 365, 48/30, 48/37, 364, 48/49, w 

miejscowości Zawały dla działki nr 114/6, części miejscowości Osiek n/Wisłą, części 

miejscowości Kawęczyn. 

10. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Domalskiej 

stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. 

11. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty z mocy 

prawa na własność Powiatu Toruńskiego, położony w Gostkowie, gmina Łysomice, 

oznaczony geodezyjnie jako działki nr 197/5 o pow. 0,0072 ha, zapisana w księdze 

wieczystej nr TO1T/00021575/4. Uzgodniona przez rzeczoznawcę wysokość 

odszkodowania wynosiła  4.992,00 zł.  

 

http://www.powiattorunski.pl/


 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

 

1. Zarząd analizował wniosek o zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki Szpitala 

Powiatowego w Chełmży. Na tym etapie nie widzi potrzeb zwiększania Rady 

Nadzorczej. 

2. Zarząd zaakceptował plan inwestycji dla Szpitala Powiatowego Sp. z o. o w Chełmży, 

z opracowanym montażem finansowym dla samorządów gminnych i powiatu. 

Większość inwestycji realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych. 

Dotychczas Spółka zabezpieczała wkład własny w wysokości 50%, drugą połowę 

zabezpieczali udziałowcy. W związku z tym, że Spółka będzie składała wniosek na 

rozbudowę ZOL-u, przygotowany plan inwestycyjny, uwzględnia instrumenty 

finansowania inwestycji przy współudziale samorządów gminnych i powiatu. 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie emisji obligacji komunalnych 

Materiał wysłany na XXXI Sesję Rady 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania 

budżetu na 2018 rok, aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 

2026 i opracowania materiałów planistycznych. 

5. Zarząd złożył wniosek o zwołanie Sesji Rady Powiatu w trybie nadzwyczajnym. 

Charakter nadzwyczajny sesji wynikał z konieczności dokonania zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026, będących 

konsekwencją otrzymanej umowy oraz zmian w niej zawartych, które porządkowały 

sposób i wielkość przekazywania miedzy Partnerami (Powiat Toruński, Związek 

Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Województwo Kujawsko – 

Pomorskie), środków finansowych na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i 

Pomorza 2.0”. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 8 września 2017 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą stanu dróg powiatowych po nawałnicy. 

Dyrektor PZD złożył meldunek w tej sprawie. Wynikało z niego, że 19 drzew zostało 

wywróconych, a 28 uszkodzonych. Zniszczony został nasyp na wiadukcie nad 

autostradą (droga Dźwierzno-Bocień). W Nawrze woda rozmyła rów, który trzeba 

będzie odtworzyć. W Turznie pompowana była  woda przy parku, na ul. Gronowskiej. 

Niedrożne były melioracje w Turznie.  

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 

drogi gminnej nr 100414 C  (ul. Parkowa) w miejscowości Pigża.  

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 

Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Dyrektor zwróciła się do organu 

prowadzącego szkołę z wnioskiem o wyznaczenie Pani Anny Rajskiej nauczyciela ZS 

im. Unii Europejskiej w Chełmży do zastępowania dyrektora w przypadku jego 

nieobecności. 

4. W związku z zamiarem zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Powiatu 

Toruńskiego, wynoszącego 130037/231852 części niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, oznaczonej numerem KW TO1T/00030946/2, położonej w Toruniu, obręb 

10, przy ulicy Bawarczyków, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 287 o pow. 



0,0404 ha, nr 288/1 o pow. 0,0289 ha, nr 288/2 o pow. 0,2093 ha, nr 702/4 o pow. 

0,0112 ha, nr 702/5 o pow. 0,0296 ha i nr 702/6 o pow. 0,0016 ha stanowiącej 

współwłasność: 

- Powiatu Toruńskiego, w udziale wynoszącym 130037/231852 części, w imieniu 

którego działa Zarząd Powiatu Toruńskiego,   

- Skarbu Państwa, w udziale wynoszącym 42181/231852 części, w trwałym zarządzie 

Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, 

reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Torunia,  

- Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w udziale wynoszącym 59634/231852 

części, w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w imieniu 

którego działa Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego,  

na rzecz spółki PRES Alfa sp. z o.o. sp. komandytowa, współwłaściciele podjęli 

uchwałę o odłączeniu z księgi wieczystej nr TO1T/00030946/2 działek oznaczonych 

geodezyjnie jako działki nr 288/1 o pow. 0,0289 ha, nr 702/4 o pow. 0,0122 ha oraz nr 

702/6 o pow. 0,0016 ha i założeniu dla nich nowej księgi wieczystej  

5. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na dodatkowe 

zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży oraz na utworzenie I 

semestru LO dla dorosłych w tejże szkole.   

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 13 września 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska da Powiatu Toruńskiego za lata 2015 – 2020.  

2. Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2017 na 

współfinansowanie projektu o nazwie: „Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na 

wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. 

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

formie dotacji celowej Gminie Czernikowo na współfinansowanie zadania własnego-

inwestycyjnego o nazwie: „Przebudowa drogi gminnej Nr G101119C w miejscowości 

Steklinek i Jackowo". 

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

formie dotacji celowej Gminie Obrowo na współfinansowanie zadania własnego-

inwestycyjnego o nazwie: „Uzupełnienie wyposażenia samochodu operacyjno – 

rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego do potrzeb OSP 

w Dobrzejewice ". 

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

formie dotacji celowej Gminie Łysomice na współfinansowanie zadania własnego-

inwestycyjnego o nazwie: „Uzupełnienie wyposażenia samochodu operacyjno – 

rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno - ekologicznego do potrzeb OSP 

w Papowo Toruńskie ". 

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

formie dotacji celowej Gminie Zławieś Wielka na współfinansowanie zadania 

własnego-inwestycyjnego o nazwie: „Współfinansowanie samochodu operacyjno- 

rozpoznawczego do działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego do potrzep OSP 

Toporzysko. 

7. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński oraz 



szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

( Ad 1.- Ad 7.  materiał przesłano na XXXI Sesję Rady). 

8. Zarząd odmówił wydania opinii dotyczącej wniosku w sprawie realizacji inwestycji 

drogowej pn.: „Budowa drogi rowerowej przy DW 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno, 

długości 1400 mb”. Wójt Gminy Łubianka złożył wniosek o powyższe uzgodnienie dla 

inwestycji, która nie stanowi budowy ścieżki rowerowej w ramach rozbudowy dróg, w 

oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przegotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych.  

9. Zarząd podjął decyzję o nakładach finansowych przy drogach powiatowych w związku z 

prowadzonymi inwestycjami. Zobowiązano Dyrektora PZD: 

-  do przeprowadzenia przetargu na wykonanie odwodnienia oraz naprawę nasypu na 

wiadukcie w miejscowości Dźwierzno przy drodze powiatowej nr 1716.; 

- wykonania trzech przewiertów pod drogą w miejscowości Brzizówka na kwotę 17 500 

zł; 

- zakupu pompy na potrzeby PZD - 10 000 zł; 

- frezowanie pni przy drodze powiatowej nr 2041 w miejscowości Brzozówka – 

Szembekowo – 25 000 zł; 

- przełożenie chodnika przy drodze powiatowej na wysokości POLO Marketu w 

miejscowości Brzozówka. 

10. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju samorząd powiatowy został 

zobowiązany do przyjęcia programu rozwoju. Podstawę normatywną stanowi w tym 

względzie art. 19 ust. 3a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2016 r. 

poz.383), zgodnie z którym „Program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd powiatu 

jest przyjmowany przez radę powiatu w drodze uchwały”. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu, który zostanie zaprezentowany 

Radnym Powiatu i poddany konsultacjom społecznym. 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 20 września 2017 r. 

 

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

Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży, do samodzielnego reprezentowania Organu 

Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 

Warszawie dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus+,   

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017 – 2026. 

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

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

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

formie dotacji celowej dla Powiatu Sępoleńskiego na zadanie inwestycyjne o nazwie: 

„Likwidacja skutków nawałnicy , która przeszła nad Sępólnem Krajeńskim w dniu 11-

12 sierpnia 2017 roku- odcinek drogi Powiatowej  nr 1121C relacji Jazdrowo-Iłowo-

Sępólno Krajeńskie ". 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 

„Powiatowi Zawodowcy”, planowany do realizacji w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 

30 września 2020 r. na kwotę 1 219 448,98 zł, finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w wysokości 1 036 531,63 zł oraz ze środków własnych w 

formie wkładu pieniężnego w wysokości 182 917,35 zł. 



6. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego 2015-2020, za lata 2015-

2016. 

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

formie dotacji celowej dla Gminy Łubianka. 

(Ad.1. – Ad.7. materiał przesłano Radnym na XXXI Sesję Rady) 

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

drogowej, w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 258 Brzoza-Obrowo, 

polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Osiek nad Wisłą – Obrowo w 

obrębach: Smogorzewiec, Sąsieczno, Osiek nad Wisłą, Obrowo. 

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

drogowej, w zakresie rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Sąsieczno, 

polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Sąsieczno. 

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

drogowej, w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 101125C Zimny Zdrój - 

Czernikowo, polegającej na budowie drogi rowerowej w obrębie Czernikowo i Zimny 

Zdrój. 

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

drogowej, w zakresie rozbudowy drogi gminnej Nr 101018C jezioro Osiek – Osiek 

nad Wisłą, polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 258 Brzoza – Obrowo do jeziora Osiek w obrębie geodezyjnym 

Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo. 

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

drogowej, w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 552 Różankowo-Lubicz 

Dolny, polegającej na budowie drogi rowerowej na odcinku Różankowo – Lulkowo w 

obrębach geodezyjnych: Różankowo-Świerczyny, Piwnice, Lulkowo w gm. 

Łysomice. 

 
 

 

 

 

Przygotowała: 

 

 

 


