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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 18.10.2017 r. do 22.11.2017 r. 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 20 października 2017 r. 

 

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

Toruńskiego dla OSP w Brąchnowie. 

2. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie 

zweryfikowanych zadań planowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2018 

roku, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców. Wniosek pn. „Szlakiem Bywki – 4 

pory roku z kijkami” został błędnie zakwalifikowany do puli lokalnej Gminy Obrowo. 

Wnioskodawca ubiega się o środki z puli powiatowej, dlatego wnioskował o przesunięcie 

wskazanego zadania do realizacji z puli powiatowej. 

Informacja udostępniona do publicznej wiadomości na stronie www.powiattorunski.pl 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 25 października 2017 r. 

 

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

udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych na zadanie pn.: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Toruniu.  

2. Zarząd rozpoczął prace nad  projektem budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok oraz 

WPF na lata 2018-2026. 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 31 października 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert 

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, 

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2018. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lubicz: 

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 

obejmującej działki nr 461, 325/1   i 334/2 w Młyńcu II, 

2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w części wsi 

Grębocin, 

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi 

Grębocin, 

http://www.powiattorunski.pl/
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4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Lubicz 

Górny i Krobia, 

5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Lubicz 

Górny i Krobia, 

6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Górny i Krobia, 

7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Górny i Krobia, 

8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Krobia, 

Lubicz Górny i Mierzynek, 

9. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Krobia, 

Lubicz Górny i Mierzynek, 

10. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Krobia, 

Lubicz Górny i Mierzynek  

11. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi 

Złotoria i części wsi Grabowiec, 

12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko 

13. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 8 listopada 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Toruński prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 89/37 o pow. 

0,0219 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00016515/8 oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości nr 89/11 o pow. 0,0003 ha zapisanej w 

księdze wieczystej TO1T/00025807/8, położonych w Chełmży przy ulicy Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego, obręb 16. Działka ma służyć rozbudowie Zespołu Szkół 

im. Unii Europejskiej w Chełmży. Koszt nabycia działek wynosi łącznie 20.475,00 

zł.  

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustalenia składki członkowskiej Powiatu 

Toruńskiego w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Dobrzyńskiej na rok 2018. 

Stowarzyszenie zaproponowało dla członków wspierających składkę w wysokości 

400 zł na 2018 rok,  czyli 50 zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. 

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

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Toruński oraz zasad korzystania z tych obiektów.  

(Materiał przesłany Radnym na XXXIII Sesję Rady) 

4. Zarząd nie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu 

pn:,,Kształcenie ustawiczne szansą na lepsze jutro” planowanego do realizacji 

przez Zespół Szkół CKU w Gronowie, w związku z wniesionymi uwagami 

Audytora dotyczącymi klasyfikacji wydatków oraz ryzyka związanego ze  

wskazanymi zawodami  nadwyżkowymi.  

5.  Zarząd nie podjął uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Uchwała była 

bezprzedmiotowa, ponieważ Zarząd nie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia 

koncepcji projektu pn: „ Kształcenie ustawiczne szansą na lepsze jutro” 

planowanego do realizacji przez Zespół Szkół CKU w Gronowie. 
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 6. Zarząd zaakceptował wynik postępowania konkursowego, powierzając 

prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wyłonionym w konkursie 

organizacjom: 

1) OFERTA nr 1 -  Zaborskie Towarzystwo Naukowe – w celu powierzenia 

prowadzenia punktu w Łysomicach; 

2) OFERTA nr 8 - Fundacja Honeste Vivere – w celu powierzenia prowadzenia 

punktu w Czernikowie. 

                  Komisja konkursowa powołana uchwałą Nr 396/2017 z 31 października 2017 r. 

zebrała się w dniu 03.11.2017r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na  powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 

Toruńskim na rok 2018. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie zadania 

publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji 

rządowej w roku 2018, wpłynęło dziewięć ofert na wykonanie zadania i złożone 

zostały w wyznaczonym w konkursie terminie. Cztery spośród dziewięciu złożonych 

ofert nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu konkursu, ocenie 

merytorycznej poddanych zostało 5 ofert spełniających wymagania formalne. Komisja 

zarekomendowała dwie oferty, które zostały zaakceptowane przez Zarząd. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 13 listopada 2017 r. 

 

1. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2018. 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu toruńskiego na lata 2018 – 2026. 

(Powyższy materiał przesłany Radnym w dniu 15.11.2017 r.) 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji projektu pn: „Spełnimy Twoje 

zawodowe marzenia” planowanego do realizacji przez Zespół Szkół CKU w 

Gronowie. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwotna nazwa koncepcji 

projektu brzmiała ,,Kształcenie ustawiczne szansą na lepsze jutro”. Celem projektu 

jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 

osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz 

innych formach pozaszkolnych. Projekt realizowany będzie przez ZS CKU w 

Gronowie i ZS Ponadgimnazjalnych w Chełmży.  Czas realizacji projektu od 

01.01.2018  do  31.12.2020. Wartość całkowita projektu dla powiatu toruńskiego: 

1 716 402,00 zł, wymagany wkład własny to kwota 174 495,58 zł (10%). 

4. Zarząd zapoznał się z przebiegiem konkursu i dokonał wyboru Banku PKO BP na 

organizację emisji obligacji komunalnych na kwotę 1.600 000 zł.  

5. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą  zmian w orzecznictwie sądów, 

dotyczących opodatkowania od towarów i usług zadań statutowych jednostek 

budżetowych, z przepisami dotyczącymi faktur Vat do kodeksu karnego oraz  

procedurą  przeprowadzania  wieloletnich korekt VAT. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 15 listopada 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął decyzję w sprawie demontażu samochodów osobowych Marki Nissan 

Primera o nr rej. PGN895EG o wartości 306 zł, samochodu osobowego Nissan 
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Primera o nr rej. CT92554, wartość 550 zł. oraz samochodu osobowego Fiat 

Cinquecento o nr rej. GWE70SR, wartość sam 360 zł. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu 

Pomocy Społecznej w Pigży. Traci moc uchwała nr 272/2017 z 25 stycznia br. 

Wprowadzone zmiany dotyczą kwestii porządkowych. Uaktualniono podstawy 

prawne, stanowisko sprzątaczki i praczki podporządkowano pod administratora, 

dopisano §18, który dotyczy zakresu realizacji zadań związanych z realizacją zadań 

obronnych regulowanych odrębnym zarządzeniem Starosty Toruńskiego. 

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

pn.: „Budowa ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 2026C Browina-Grzywna-

Sławkowo na długości 6,938 km”. 

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

Chełmży. Uchwała dotyczy ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wprowadzenia i 

ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego 

parkowania oraz sposobu pobierania opłat. 

5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa" planowanego do realizacji przez Zespół Szkól 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży.  Celem projektu jest krzewienie kultury czytelniczej 

wśród młodzieży, słuchaczy, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły, 

podniesienie czytelnictwa wśród młodzieży, wzmocnienie efektywności i jakości 

czytania, ukazywanie znaczącej roli czytania w życiu człowieka. Czas realizacji 

projektu to lata 2018-2019, wartość całkowita projektu wynosi 15 000 zł, przy 

wymaganym wkładzie własnym Powiatu 3 000 zł. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 22 listopada 2017 r. 

 

1. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2018-2022.  

(Materiał przesłany Radnym na XXXIII Sesję Rady) 
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Spółce Euro-Strada. 

Pełnomocnictwo upoważnia spółkę do wykonywania wszystkich czynności formalno-

prawnych oraz występowania w imieniu zarządcy drogi przy wszelkich uzgodnieniach 

w zakresie przywracania bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia stanu 

czystości dróg  po zaistniałych zdarzeniach drogowych.  
3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Drogi 

znajdują się na terenie Gminy Zławieś Wielka, a ich szczegółowy wykaz został 

przedstawiony poniżej: 
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4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, o 

znaczeniu lokalnym  niezaliczonej do innej kategorii, stanowiącej uzupełnienie sieci 

dróg służących miejscowym potrzebom. Droga znajduje się na terenie gminy Lubicz i 

dotyczy zjazdu z DK nr 15 na działkę nr 470. 

5.  Zarząd nie podjął uchwały w sprawie uzgodnienia projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

1)  dla obszaru położonego w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, 

2) dla części działki nr 246/31 położonej   w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś 

Wielka. 

Podjęcie opinii postanawiano przełożyć do czasu  wyjaśnienia, czy zgłaszane do opinii 

tereny nie znajdują się w strefie zalewowej. 

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Pozytywnie zaopiniowano zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w północno-wschodnim rejonie miasta Chełmży – 

część ul. Trakt. 

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

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

8. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

zadań przyjętych do realizacji w roku 2017 w ramach środków PFRON. 

9. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2018. 

10. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Obrowo. 

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

” EU - geniusz w naukowym labiryncie”.  

(Ad 7. - Ad 11. – materiał przesłany na XXXIII Sesję Rady) 

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

udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na zadanie pn.: Dostawa lekkiego oleju opałowego do 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego. 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


