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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 27.09.2017 r. do 17.10. 2017 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 27 września 2017 r. 

 

1. Zarząd przyjął poprawkę do projektu uchwały Rady w sprawie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026. 

(materiał przesłany Radnym na XXXI Sesję Rady) 

2. Zarząd podjął decyzję o unieważnieniu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego 

dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego Gostkowo – Papowo – Toruńskie. 

najniższa oferta, jaka została złożona, wynosiła 1.876.000 zł, kwota przeznaczona na 

realizację  zadania to 1.600.000 zł. Zaproponowano spotkanie z projektantem w celu 

zmiany technologii wykonania mostów drogowych, a tym samym zmniejszenia 

kosztów powyższego zadania. 

3. W związku z rozstrzygnięciem przetargu, Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie 

środków w wysokości 55 tys. zł na naprawę nasypów w pasie drogi powiatowej nr 

1716C Płużnica – Bocień – Dźwierzno (wiadukt). 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 4 października 2017 r. 

 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom Powiatu Toruńskiego. 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255 z późn. zm.) zakłada stworzenie na obszarze kraju 

sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty te mają być umiejscowione w 

lokalach pozostających w zasobach powiatów lub gmin. Nieodpłatna pomoc prawna – 

co do zasady – w połowie tych punktów będzie świadczona przez adwokatów lub 

radców prawnych, natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. W Powiecie 

Toruńskim zgodnie z przelicznikiem zostaną utworzone cztery punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej, z których dwa Zarząd Powiatu zamierza powierzyć wyłonionym w 

otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa reprezentantowi Biura 

Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun-Dorau, z Torunia, do wykonywania 

wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu inwestora 

przy wszelkich uzgodnieniach dot. projektowanej inwestycji pn.: „Budowa chodnika 

przy drodze powiatowej nr 1629C Trzebcz Szlachecki – Głuchowo na odc. Windak – 

Głuchowo do Szkoły w Głuchowie o dł. 0,820 km”. 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miejskiej 

Chełmży w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i 

ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 11 października 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Konkursu ,,Wiedza o 

Powiecie Toruńskim”. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów ( do czasu ich wygaszenia) z terenu powiatu toruńskiego. Zakres Konkursu 

obejmuje podstawę programową kształcenia z zakresu wiedzy o społeczeństwie, w 

szczególności zagadnień dotyczących samorządu powiatu toruńskiego oraz 

dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska, wiedzy na temat gospodarki, 

warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historycznych, ekologii regionu, 

zagadnień społecznych powiatu toruńskiego oraz najważniejszych wydarzeń o 

charakterze promocyjnym na terenie powiatu, w które angażuje się samorząd powiatu 

toruńskiego. 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

     (Materiał przesłany na XXXII Sesję Rady) 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 17 października 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin  - część działki nr 406/46. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych 

zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 roku, które 

poddaje się pod głosowanie mieszkańców. 

Informacja została upubliczniona, znajduje się na stronie www.powiattorunski.pl  

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzoru karty do głosowania na 

zadania zgłoszone do realizacji w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego 

Powiatu Toruńskiego. 

Informacja została upubliczniona, znajduje się na stronie www.powiattorunski.pl 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami 

sprawdzianu i egzaminów. 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 Specjalnej w Chełmży w 

Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 Specjalną w Chełmży. 

6. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z 

upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi w Chełmży w Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy w Chełmży, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. D 

ustawy – Prawo oświatowe. 

7. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Chełmży w Branżową Szkołę 

I Stopnia Nr 1 w Chełmży. 

http://www.powiattorunski.pl/
http://www.powiattorunski.pl/
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8. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia  przekształcenia 

dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gronowie w Branżową Szkołę I 

Stopnia w Gronowie. 

9. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży w Szkołę Policealną dla 

Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo oświatowe.  

10. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Chełmży w 

ośmioletnią Szkołę P12. 

11. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gronowie w Szkołę Policealną 

dla Dorosłych w Gronowie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy Prawo 

oświatowe. 

12. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie ustalenia opłat na 2018 rok za 

usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych 

oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

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

budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok. 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2026. 

15. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łubianka. 

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

formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa. 

17. 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. 

(Ad.4. – Ad.17. materiał przesłano Radnym na XXXII Sesję Rady) 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 


