
INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 23.11.2017 r. do 13.12.2017 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

1.Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia członków Zarządu do czynności prawych 

polegających na emisji obligacji do wysokości określonej w uchwale budżetowej  na 2017 r. 

 

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

uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017. 

( materiał przesłany na XXXIII Radę Powiatu) 

 

3. Zarząd Powiatu Toruńskiego wyraził zgodę na zawarcie ugody z firmą Imfocomp.  

Firma złożyła wniosek do Sądu Rejonowego o zawezwanie Powiatu Toruńskiego do zawarcia 

ugody polegającej na zwrocie przez Powiat kwoty 15 540,08 zł tytułem niesłusznie naliczonej 

i potrąconej kary umownej za opóźnienie w związku z realizacją umowy na dostawę sprzętu 

komputerowego i oprogramowania. Zwłoka w dostawie wynosiła dwa tygodnie, a zdaniem 

Infocompu kary w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki są wygórowane, gdyż powszechnie 

stosowana jest kara 0,1%. Ponadto wina za opóźnienie leżała po stronie producenta. 

 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia diagnoz szkół w zakresie inwestycji w 

infrastrukturę edukacyjną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zatwierdził 

następujące diagnozy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: 

- diagnozę Technikum w Chełmży w zakresie inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, 

- diagnozę Szkoły Branżowej I stopnia w Chełmży w zakresie inwestycji w infrastrukturę 

edukacyjną. 

 

 5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnoz zapotrzebowania       

szkół w zakresie kształcenia zawodowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Zatwierdził następujące zaktualizowane diagnozy zapotrzebowania w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych: 

- diagnozę Technikum w Chełmży w zakresie kształcenia zawodowego, 

-diagnozę Szkoły Branżowej I stopnia w Chełmży w zakresie kształcenia  zawodowego. 

 

6. Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2022. 

(materiał przesłany na XXXIII Radę Powiatu)  

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 6 grudnia 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia umowy 

zawartej z Województwem Kujawsko – Pomorskim na realizację zadania pn. „Budowa 

łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - 

kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. 

tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie”.  

 



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

drogowej w zakresie rozbudowy drogi gminnej, polegającej na budowie ścieżki rowerowej w 

ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej Toruń-Górsk” w obrębach 

geodezyjnych: Stary Toruń i Rozgarty.  

 

3. Zarząd podjął decyzję o demontażu samochodu osobowego marki Fiat Brava nr rej. 

EL49529. 

 

4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w 

ramach Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018. 

(materiał przesłany na XXXIV Sesję Rady) 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 13 grudnia 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Toruniu.  

Kompetencja do uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa została przypisana 

zarządowi powiatu nowelizacją ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o 

samorządzie powiatowym, która weszła w życie 9 lipca 2015 r. 

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Toruniu w stosunku do 

poprzednio obowiązującego tekstu dokonano zmiany zadań przypisanych Wydziałom: 

- Środowiska, 

- Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, 

w związku z nowelizacją ustaw, na podstawie których przypisane zostały tym Wydziałom 

zadania. 

Utworzono Biuro ds. Kadr, które podlegać będzie Sekretarzowi Powiatu. 

Ponadto z dniem 1.01.2018 r. w strukturze Starostwa funkcjonować będzie Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który dotychczas funkcjonował przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.  

Przedkładany Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Toruniu określa aktualną 

organizację i zasady funkcjonowania, w tym strukturę Starostwa określoną w Załącznik nr 1 

do Regulaminu Organizacyjnego. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia instrukcji zamówień publicznych. 

Instrukcja określa zasady udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym i 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Toruńskiego.  

 

3. Zarząd przyjął poprawki do projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018. 

4. Zarząd przyjął poprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata  2018 – 2026. 

5. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Toruńskiego  na rok 2017. 

(ad 3- ad 5. – materiał przesłany na XXIV Sesję Rady) 

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 

 



 

 

 

 

 

 

 


