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 INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od  1.02.2018 r. do   14.03.2018 r. 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 8 lutego 2018 r. 

 

1. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat Toruński, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest 

przyznane na rok 2018. 

 

2. Zarząd wyraził zgodę na demontaż samochodu osobowego marki Skoda Felicja, rok 

produkcji 1997 o numerze rejestracyjnym KRA23917 o wartości 300 zł. 

 

3. Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady, zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018 – 2026 

(poprawka przesłana wraz z materiałami na XXXV Sesję RPT).  

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

 

1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 430/2018 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

Uchwała dotyczy terenu położonego  w Gminie Łysomice, w miejscowości Ostaszewo i 

Wytrębowice. Wójt Gminy Łysomice pismem z dnia 19.01.2018 r. wystąpił do Zarządu 

Powiatu Toruńskiego o uzgodnienie. Po zapoznaniu się z ustaleniami przedłożonego projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że na terenie objętym 

projektem planu nie przewiduje się realizacji żadnych zadań samorządowych powiatu o 

znaczeniu ponadlokalnym, służącym  realizacji inwestycji celu publicznego, kolidujących z 

ustaleniami przedłożonego planu.  

 

2. Mocą Uchwały Nr 431/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego uchwalony został Regulamin 

konkursu „Skarby Powiatu Toruńskiego”. 

Przez pięć lat Powiat nie przeprowadzał konkursu, ponieważ nie było zainteresowania, jednak 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych zaproponował, aby w tym roku konkurs się odbył, 

dlatego potrzebna była korekta Regulaminu, w którym uaktualniono zapis związany z nową 

reformą oświaty powołującą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, do których konkurs jest 

skierowany. Regulamin został przesłany do gmin w celu rozpowszechnienia. Konkurs zakłada 

wspólną naukę, która połączona będzie  z formą zabawową. 

 

3. Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę do podjęcia działań zmierzających do powołania 

Rady Seniorów, która działaby na terenie powiatu toruńskiego. Ustalono, że zarys działań 

zostanie przedyskutowany przez Zarząd, natomiast szczegóły zostaną wypracowane wspólnie 

z grupą seniorów. Powołanie Rady Seniorów nastąpiłoby na Sesji Rady. 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 21 lutego 2018 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się z analizą aktualnego podziału powiatu na okręgi wyborcze w oparciu o 

jednolitą normę przedstawicielstwa. W wyniku podjętych czynności sprawdzających uznano że 

nie występuje konieczność dokonania zmian granic okręgów wyborczych, bowiem obecny 

podział powiatu na okręgi wyborcze spełnia wymogi ustawowe, określone w art. 453 oraz art. 

454 § 2-7 Kodeksu wyborczego. Natomiast zmiana liczby mieszkańców w powiecie 

spowodowała zmianę liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu z 21 do 23 oraz będzie 

miała wpływ na zmianę liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczy nr 3 (Czernikowo, 

Obrowo i 5 (Łubianka, Zławieś Wielka). W okręgu wyborczym nr 3 liczba mandatów zwiększy 

się z obecnych 5 do 6, zaś w okręgu nr 5 zwiększy się z 4 do 5. Wobec powyższego zachodzi 

potrzeba dokonania zmiany liczby wybieranych radnych w okręgach wyborczych nr 3 i 5. Taka 

tez informacja zostanie wysłana do Komisarza Wyborczego. 

 

2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 432/2018  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 

zgłoszeń i wyboru zwycięzcy oraz wyróżnionych w Konkursie „Powiatowy Obiekt Roku”, 

w następującym składzie: 

1. Mirosław Nawrotek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Toruniu, Członek Zarządu 

– Wydział Architektury i Budownictwa – Przewodniczący Komisji, 

2. Marek Nicewicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Toruniu, Inspektor Wydziału 

Architektury i Budownictwa, 

3. Jan Krajewski – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Toruniu, Naczelnik Wydziału 

Edukacji i Spraw Społecznych,                        

4. Artur Stankiewicz – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Toruniu, Naczelnik 

Wydziału Promocji i Rozwoju. 

 

3. Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, pozytywnie opiniując przedłożone projekty. 

Uchwała Nr 433/2018 dotyczy terenów położonych w Sołectwie Łubianka (Gmina Łubianka). 

Uchwała Nr 434/2018 dotyczy terenów na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: 

Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej (działki nr 66/2, 66/3, 66/7,66/9, 67/6cz., 69/4cz., 70/3, 

99/9cz., 110/4, 117/6, 117/7, 118/1, 118/2, 119 i 2001/23 w Lubiczu Dolnym). 

 

4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 435/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie, na cele 

budowlane nieruchomościami położonymi w Chełmży przy ulicy Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, obręb 16. 

Aktem notarialnym z dnia 15 grudnia 2017 r. Powiat Toruński nabył część nieruchomości, dla 

której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, 

która stanowi  niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 89/37 o obszarze 0,0219 ha, 

położoną w Chełmży przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obręb 16. Aktem 

notarialnym z dnia 9 lutego 2018 r. przeniesiono na rzecz Powiatu Toruńskiego prawo 

użytkowania wieczystego działki oznaczonej geodezyjnie nr 89/11 o powierzchni 0,0003 ha, 

stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

W związku z koniecznością przeprowadzenia inwestycji, polegającej na rozbudowie Zespołu 

Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, wymagane jest wyrażenie zgody na dysponowanie 

ww. nieruchomościami. W związku z powyższym pełnomocnictwa do dysponowania 

nieruchomością, udzielono Dyrektor placówki. 
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5. Zarząd wytypował przedstawicieli Zarządu Agnieszkę Janiaczyk – Dąbrowską i Mirosława 

Nawrotka, do pracy w  komisji konkursowej, która oceniać będzie zgłoszone oferty w ramach 

otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 28 lutego 2018 r. 

 

1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 436/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej udziału Powiatu Toruńskiego wynoszącego 130037/231852 części 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr 

TO1T/00130301/0, położonej w Toruniu, obręb 10, przy ulicy Bawarczyków, oznaczonej 

geodezyjnie jako działki nr 288/1 o pow. 0,0289 ha, nr 702/4 o pow. 0,0112 ha i nr 702/6 o 

pow. 0,0016 ha. 

Niezabudowana nieruchomość położona w Toruniu przy ulicy Bawarczyków, dla której 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu księga wieczysta, stanowi współwłasność: 

- Powiatu Toruńskiego, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Toruńskiego w udziale 

wynoszącym 130037/231852 części, 

- Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Torunia w udziale wynoszącym 

42181/231852 części, która została oddana w trwały zarząd Prezesowi Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie, 

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w udziale wynoszącym 59634/231852 części, oddana w trwały zarząd 

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu. 

Stosownie do art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy  o gospodarce nieruchomościami nieruchomość jest 

zbywana w drodze bezprzetargowej jeżeli: przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej 

części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej 

własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę  nieruchomość lub 

jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.  

Wartość udziału Powiatu Toruńskiego została określona w operacie szacunkowym 

sporządzonym  w dniu 22.02.2018 r. przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 133.000,00zł.  

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 7 marca 2018 r.  

 

1. Posiedzenie Zarządu odbyło się w  ZS CKU w Gronowie.  

omówiono stan zaawansowania prac budowlanych w pracowni hotelarskiej, która mieści się w 

budynku  internatu, oceniono pozostałe prace remontowe w internacie, w pracowniach oraz 

Stacji Diagnostycznej. Zarząd zapoznał się z najbliższymi planami inwestycyjnymi, które mają 

być wykonane przed budynkiem szkoły, a polegały będą na poszerzeniu parkingu oraz na 

modernizacji wewnętrznej drogi dojazdowej.  

 

2. Zarząd podjął uchwałę Nr 437/2018 w sprawie wyboru ofert na wykonanie zadań 

publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2018 przez 

organizacje pozarządowe.  Ogółem złożono 70 ofert. Na Kulturę fizyczną 36 ofert, z czego 

dotacje otrzymało 26 organizacji na ogólną kwotę 57 600 zł, Kulturę i ochronę dziedzictwa 

narodowego 16 ofert, dotacje przyznano 15 organizacjom na ogólną kwotę 22 100 zł, Turystykę 

i krajoznawstwo 7 ofert, z czego dotacje otrzymało 6 podmiotów na ogólną kwotę 6 130 zł oraz 
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edukację ekologiczną złożono 15 ofert i wszystkie otrzymały dotacje na ogólną kwotę 63 700 

zł.  Wyniki z wyboru ofert, zostały podane do publicznej wiadomości, zamieszone zostały w 

Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej starostwa oraz na tablicy ogłoszeń 

urzędu. 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 14 marca 2018 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę 438/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa właścicielowi Biura 

Projektowego Renata Krajczewska - Jędrusiak z siedzibą w Lubieniu Kujawskim - do 

wykonywania wszystkich czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu 

inwestora przy wszelkich uzgodnieniach dot. projektowanej inwestycji pn. „Budowa - 

rozbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty – Górsk”. 

 

2. Zarząd podjął uchwałę 439/2018 w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie służebności 

pomiędzy Powiatem Toruńskim a Pres Alfa sp. z o.o. spółką komandytową. W związku ze 

zbyciem trzech działek opisanych powyżej. 

 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Przyjęcie Rady zmieniający uchwałę w sprawie określenia 

zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w ramach środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

( materiał przesłano na XXXVI Radę Powiatu) 

 

4. Zarząd zapoznał się  poszczególnymi załącznikami do sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2017 rok. Dokument po przyjęciu, zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego na  

najbliższej Sesji Rady oraz do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po zatwierdzeniu przez RIO 

zostanie skierowany na posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Powiatu.    

 

5. Skarbnik Powiatu przedłożyła bilans z wykonania budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego. Zarząd nie wniósł uwag i podpisał dokument. 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 


