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 INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 14.12.2017 r. do 31 .01.2018 r. 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Zarząd przyjął poprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu Toruńskiego na rok 2017  

(materiał przesłany radnym na XXXIV Sesję RPT) 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

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

Toruńskiego na rok 2017.  

 

I WYDATKI BUDŻETOWE 

Jednostkach organizacyjnych powiatu dokonuje się zmian w ramach planów finansowych 

jednostek. 

II INNE ZMIANY 

Dokonuje się zmian zał. Nr 5 do uchwały budżetowej. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.3 

Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w 

Toruniu. Dzięki niemu kompleksowe wsparcie pedagogiczno – psychologiczne otrzymają 

rodziny zastępcze, kandydaci na rodziców zastępczych, rodzice biologiczni i przede wszystkim 

dzieci i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. 

 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji projektu pn. „Sto lat niepodległej – 

poznajemy historię”. 

Program finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Adresatami projektu są mieszkańcy czterech domów pomocy społecznej oraz uczestnicy zajęć 

dwóch środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu toruńskiego – osoby z 

zaburzeniami psychicznymi zagrożone wykluczeniem społecznym. Czas realizacji projektu 

planowany jest od 01.04.2018r. do 15.12.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 125 000 

zł, przy wkładzie własnym 25 000 zł.  

 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Potrzeba zmiany dotychczasowego Regulaminu, który przyjęty został Uchwałą Nr 174/2012 

Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2012 roku, wynika przede wszystkim z 

przyjętej zmiany struktury organizacyjnej Starostwa, zgodnie z którym Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności  został włączony w jego strukturę organizacyjną. Inne 

zmiany, które zostały wprowadzone w Regulaminie Organizacyjnym PCPR w Toruniu to 

uaktualnienie aktów prawnych, w oparciu o które działa PCPR w Toruniu, zmiana nazwy 
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Zespołu w § 8 ust. 1 pkt 6 na Zespół ds. Pieczy Zastępczej, jej koordynacji oraz działań 

interwencyjnych, w § 19 został zmniejszony zakres zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej i jej 

koordynacji oraz działań interwencyjnych, wprowadzono dodatkowo Rozdział V dot. realizacji 

zadań z zakresu obronności państwa w czasie pokoju, zmieniony został załącznik nr 1 do 

Regulaminu Organizacyjnego, w którym usunięto w strukturze organizacyjnej Zespół ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności.   

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 4 stycznia 2018 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie 

zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

(materiał upubliczniony w BIP, tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie 

www.powiatttorunski.pl . 

 

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę 13 wynagrodzenia za 2017 rok w miesiącu 

styczniu. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 10 stycznia 2018 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia koncepcji projektu pn. „Zakup wyposażenia dla 

Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński. 

Projekt finansowany będzie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 w 

ramach zadania Infrastruktura szkolnictwa artystycznego. Celem projektu jest zapewnienie 

optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez zakup wyposażenia 

niezbędnego dla realizacji celów statutowych. Projekt planowany jest do realizacji od marca do 

grudnia 2018 r, całkowita wartość projektu to kwota 250 000 zł, przy wkładzie własnym 50 000 

zł. 

 

2. Zarząd podjął decyzje w sprawie podziału środków na nakładki oraz dokumentację 

techniczną. 

Ustalono zmniejszenie zadania inwestycyjnego  w Czernikowie, finansowanego z rezerwy 

Ministerstwa Infrastruktury z 2 500 000 zł. Uzyskane oszczędności ze środków własnych 

przesunięto na nakładkę na drogę Bernardowo – Skrzypkowo na terenie gminy Obrowo oraz 

na drogę w Liciszewach i Osówce w gm. Czernikowo. 

Przesunięto kwotę 70 000 zł z dokumentacji PZD, rezygnując z przygotowana dokumentacji 

Bocień – Drzonowo. 

Wprowadzono do budżetu następujące zadania  na terenie gminy Chełmża realizowane z w 

partnerstwie z samorządem gminy: 

1. chodnik Trzebcz Szlachecki – Głuchowo 

2. chodnik Bocień 

3. droga rowerowa Grzywna – Kuczwały. 

Zarząd nie wnioskuje o zwiększenie środków na inwestycje drogowe. Brakujące środki na 

pełne sfinansowanie zadania „droga rowerowa Grzywna – Kuczwały” w wysokości 170 000 zł 

proponuje zabezpieczyć w budżecie 2019 roku. 

Stosowne zmiany Zarząd zaproponuje na najbliższej Radzie Powiatu. 

 

 

 

 

 

http://www.powiatttorunski.pl/
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Posiedzenie Zarządu z dnia 17 stycznia 2018 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.: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 

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

pozytywnie zaopiniował wniosek złożony przez przedstawiciela występującego w imieniu 

Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, pełnomocnika Zarządu  Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego, dotyczący realizacji inwestycji drogowej dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno 

poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra – granica gminy Chełmża” długości ok. 

1400 mb w miejscowości Warszewice, gm. Łubianka. 

 

2. Starosta Toruński Mirosław Graczyk przedstawił informację dotyczącą ustaleń, jakie podjęte 

zostały na spotkaniu z wójtami i Prezydentem Miasta Torunia w dniu 24.01.2017 r. w sprawie 

oszczędności w ramach środków EFS. Ustalone zostały kwestie, dotyczące dysponowania 

środkami w ramach poszczególnych poddziałań. Ostatecznie uzgodniono, że w poddziałaniu 

dotyczącym kształcenia ogólnego, zostaną zwiększone wskaźniki, a tym samym oszczędności 

zostaną wykorzystane. Trzy gminy w ramach swoich oszczędności przygotują projekt 

oddzielnie. Natomiast w kwestii kształcenia zawodowego, należy przygotować stanowisko w 

porozumieniu z Prezydentem Miasta Torunia. 

 

 

Gmina Zadanie Długość razem powiat gmina razem powiat gmina

Chełmża Grzegorz - Zajączkowo (do mostu) 4,500 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Czernikowo Wygoda - Steklinek 1,282 260 000 260 000 260 000 260 000

Czernikowo Kijaszkowo - Liciszewy 0,700 159 750 159 750 159 750 159 750

Czernikowo Osówka - Bobrowniki 0,800 160 000 160 000 160 000 160 000

Lubicz Mierzynek 0,800 160 000 160 000 160 000 160 000

Łysomice Zakrzewko - Tylice 2,500 500 000 400 000 100 000 500 000 400 000 100 000

Obrowo Zębowo - Zębówiec 1,600 320 000 320 000 320 000 320 000

Obrowo Bernardowo - Skrzypkowo 0,750 150 000 150 000 150 000 150 000

12,932 2 709 750 2 609 750 100 000 2 709 750 2 609 750 100 000

Chełmża chodnik Trzebcz Szlachecki - Głuchowo 0,800 280 000 168 000 112 000 280 000 168 000

Chełmża chodnik Bocień 0,500 150 000 90 000 60 000 150 000 90 000 10 000

Chełmża droga rowerowa Grzywna - Kuczwały 2,500 875 000 525 000 350 000 875 000 354 000 20 000

3,800 1 305 000 783 000 522 000 1 305 000 612 000 30 000

Łysomice Gostkowo - Lipniczki - dokumentacja na 2018 5,000 100 000 80 000 20 000 100 000 80 000 20 000

Zławieś Wielka Górsk ul. Markiewicza - dokumentacja 150 000 90 000 60 000 150 000 90 000 60 000

250 000 170 000 80 000 250 000 170 000 80 000

4 264 750 3 562 750 702 000 4 264 750 3 391 750 210 000

Podział środków w 2018 roku - decyzja zarządu z 10.01.2018

lata 2018-2020 2018
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Posiedzenie Zarządu z dnia 31 stycznia 2018 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę  zmieniającą  uchwałę w sprawie ustalenia  zasad udzielania  

świadczeń dla rodzin zastępczych  i  rodzinnych domów dziecka, zatrudniania osób 

wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka  

wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy  zastępczej. Art. 83 ust 2 i art.  84 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2017, poz. 697 ze zm.). Zawiera katalog 

kosztów ponoszonych przez rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową lub prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, któremu Starosta zobowiązany jest przyznać środki finansowe na 

podstawie przedstawianych dowodów płatności. Poprzez wprowadzenie limitów w 

poszczególnych pozycjach  katalogowych  zawartych we wskazanej ustawie (art. 83 ust. 2 

i art. 84 ust. 1) pozwoliła również na lepsze planowanie dysponowania środkami 

budżetowymi. W związku z rosnącymi kosztami utrzymania jak i różnymi interpretacjami 

pojęć zawartych w wyżej wskazanym  katalogu kosztów, PCPR jako organizator pieczy 

zastępczej w Powiecie, dokonał analizy tych zagadnień. W pracach wzięto pod uwagę 

sugestie płynące ze środowisk rodzin zastępczych jak np. wzrost cen energii, zmiany 

sposobu ogrzewania domu jednorodzinnego, a co za tym idzie zmiany sposobu rozliczania 

opału i gazu zużytego do przygotowywania posiłków oraz opłat abonamentowych za 

telewizję. 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Toruniu.  

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

Powiatu Toruńskiego na rok 2018.  

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Toruńskiego na lata 2018 – 2026.  

( materiał dot. punktów 2-4 przesłano na XXXV Sesję Rady) 

5. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji i rozliczeń 

podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim.  

Uchwała podjęta w  związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz.1221). 

6. Zarząd zapoznał się z informacją  realizacji zagadnień z posiedzenia  Rady Nadzorczej 

Szpitala Powiatowego w Chełmży z dnia 25.01.2018 r. Zagadnienia dotyczyły: 

wypowiadania klauzul opt-out  przez lekarzy szpitala i ewentualne zagrożenia dla 

pacjentów, realizacja planu inwestycyjnego zatwierdzonego na lata 2016-2019, 

informacja  bieżąca w zakresie zamknięcia roku 2017  i  sprawy bieżące w 2018 roku, 

rozliczenie realizacji celów  za rok 2017 przez prezesa spółki. 

Przygotowała: 


