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INFORMACJA 

o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 15.03.2018 r. do 09.04.2018 r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 20 marca 2018 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Toruniu za 2017 rok. Przedstawione zostało: 

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok, 

- sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu za 2017 

rok w zakresie systemu pieczy zastępczej, 

- sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 r.  

 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.  

 

3. Zarząd podjął Uchwałę Nr 440/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy środowiskowych 

domów samopomocy na rok 2018. Powiat zobligowany jest decyzją Wojewody do 

corocznego przyjmowania planów pracy. Dokument został przygotowany przez Dyrektorów i 

zostanie przedstawiony Wojewodzie. 

 

4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Toruńskiego na rok 2018.  

 

5. Zarząd zapoznał się z oceną stanu kontroli zarządczej w Powiecie Toruńskim za 2017 rok. 

Kontrola była realizowana prawidłowo przez kierownictwo wszystkich szczebli oraz 

pracowników. W prawidłowy sposób sprzyja wypełnianiu wyznaczonych celów i zadań 

Powiatu, zapewniając ich realizację w sposób zgodny z prawem. Z informacji o stanie 

kontroli zarządczej w poszczególnych komórkach organizacyjnych można wyszczególnić 

spostrzeżenia do analizy i wdrożenia w roku 2018: 

 należy systematycznie aktualizować karty informacyjne załatwianych spraw w Starostwie 

i wzory wniosków, gdyż jest to podstawowe źródło informacji dla Klienta, należy też 

rozważyć nowy sposób określania źródeł norm prawnych poprzez wykorzystanie 

Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) oraz Rządowe Centrum Legislacji i 

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

 dokonać ponownie analizy ryzyka w Starostwie, 

 przygotować dokumentacje i wdrożenie nowej normy ISO 9001:2015-10 

 wzmóc działania zmierzające do zwiększenia ilości ankietowanych klientów w stosunku 

do roku 2017, 

 celem poprawy obsługi klienta uruchomić płatności elektroniczne dla Systemu 

Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie, 

 przeprowadzić szkolenia pracowników w zakresie zmian RODO. 

 

6. Zarząd podjął Uchwałę Nr 441/2018 w sprawie realizacji przez Zespół Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie zadań partnera – Powiatu Toruńskiego w projekcie 

partnerskim pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”. Realizacja projektu planowana jest 

w terminie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość projektu wynosi 12 728 

254,41 zł. Wartość projektu dla Powiatu Toruńskiego wynosi 1 729 055,90 zł. W ramach 
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uchwały udzielenia upoważnia Anicie Murawskiej - Czapli, Wicedyrektor Zespołu Szkół, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, do koordynowania zadań Partnera - Powiatu 

Toruńskiego w Projekcie pt. „Spełnimy twoje zawodowe marzenia”, wdrażanym przez Gminę 

Miasto Toruń – Partnera wiodącego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.4 Edukacja 

dorosłych na rzecz rynku pracy. 

 

7. Zarząd wyraził zgodę na kontynuowanie w ZS Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ZS 

Ponadgimnazjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży oraz ZS CKU w Gronowie bonusów 

na prawo jazdy kat. B dla uczniów placówek.  

 

8. Zarząd wyraził zgodę na realizację dodatkowych 24 godzin tygodniowo w klasach 

maturalnych z przeznaczeniem na lekcje języka angielskiego, matematyki i języka polskiego.  

 

(ad.1. – ad.2, ad. 4 – materiał przesłany na XXXVI Sesję Rady) 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 27 marca 2018 r. 

 

1.Zarząd podjął Uchwałę Nr 442/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Toruńskiego za 2017 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia 

komunalnego Powiatu Toruńskiego.  

( materiał przekazany na ręce Przewodniczącego Rady oraz RIO, po zaopiniowaniu będzie 

omawiany na Komisji Wspólnej) 

 

2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 443/2018 w sprawie uzgodnienia projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Uzgodniono: 

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka 

(teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka), 

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka 

(Mała Nieszawka dz. nr 460/3, 460/4, 460/9). 

 

3. Członkowie Zarządu zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu obywatelskiego 

powiatu toruńskiego 2017 (II edycja). W sprawozdaniu zamieszczono informacje, o 

weryfikacji i liczeniu głosów ważnych oddanych na zadania w puli powiatowej, która  trwała 

do 22 grudnia br. (a nie 21 grudnia br.). Wyjaśniono że zastąpienie w karcie do głosowania 

numeru Pesel datą urodzenia spowodowało, iż na 16 tys. poprawnie zweryfikowanych głosów 

prawie 9 200 głosów było głosami powtarzającymi się. Zweryfikowanie takiej ilości 

powtarzających się głosów wymagało wydłużenia czasu niezbędnego do właściwego ich 

zweryfikowania. Druga edycja była rekordowa pod względem ilości oddanych głosów. 

 

 

4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 444/2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa zestawów 

bazowych konstrukcyjnych robotów z oprogramowaniem wraz z przeszkoleniem nauczycieli 

z zakresu robotyki.  
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5. Członkowie Zarządu przyjęli poprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.  

(materiał przesłany na XXVI Sesję Rady) 

 

6. Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą bieżącej sytuacji podjętych 

inwestycji drogowych realizowanych w ramach ZIT. 20 lutego br. wszczęte zostało 

postępowanie przetargowe dotyczące budowy ciągu pieszo-rowerowego w Browinie.  

6 marca br. została wydana decyzja w sprawie budowy chodnika Trzebcz – Głuchowo, 

zmieniono decyzję ZRID w zakresie przepustów na ścieżce rowerowej przy drodze 

powiatowej Turzno – Papowo Toruńskie – Gostkowo (postępowanie przetargowe zostało 

wszczęte 14 marca). 6 marca br. została wydana decyzja ZRID w sprawie rozbudowy drogi 

powiatowej w Brąchnowie. Wszczęte zostało również postępowanie przetargowe dotyczące 

drogi Lubicz Dolny – Jedwabno. 

 

7. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż samochodu dostawczego WV Transporter Doka nr rej. 

CT 71339, rok produkcji 1996, przebieg: 446 000 km. Wartość pojazdu została oszacowana 

przez rzeczoznawcę na kwotę 4030 zł brutto (cena wywoławcza). 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

 

1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 445/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w 

Toruniu. W Uchwale Nr 335/2014 Zarządu Powiatu Toruńskiego wymagane było dokonanie 

zmian wynikających z oceny działania urzędu, spowodowanych zmianą obowiązujących 

przepisów prawa, a także konieczności powierzenia nowych zadań poszczególnym 

komórkom organizacyjnym PUP.   

 

2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 446/2018 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa energii 

elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu. 

 

4. Zarząd wyraził zgodę na kształcenie w  zawodach:  

- w Szkole Policealnej w Chełmży (dla dorosłych): opiekunka dziecięca, asystent osoby 

niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekunka środowiskowa, technik usług 

kosmetycznych, 

- w Technikum w Chełmży (dla młodzieży): technik usług fryzjerskich, technik logistyk, 

technik technologii żywności, 

- w Szkole Branżowej I stopnia (dla młodzieży): fryzjer, magazynier logistyk, wędliniarz, 

cukiernik, piekarz, asystent fryzjera (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim), pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

 

1.Zarząd podjął Uchwałę Nr 447/2018 w sprawie uzgodnienia projektów zagospodarowania 

przestrzennego. Postanowiono uzgodnić projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełmża dla:  

 terenów położonych we wsi Grzegorz, 

 terenów położonych w rejonie wsi Kończewice, 

 terenów położonych w Dźwierznie, 

 terenów położonych w miejscowości Nawra, 

 terenów położonych w Kończewicach. 

Po zapoznaniu się z ustaleniami przedłożonych projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

stwierdzono, że na terenach 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. Zarząd złożył wnioski na dodatkowe środki  z Ministerstwa Infrastruktury w ramach 

rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej 

infrastruktury drogowej. W ramach projektu złożono dwa wnioski na: 

1. Przebudowę drogi powiatowej nr 2030C Turzno – Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na 

długości 4,206 km. Ogólna wartość wnioskowanego zadania wynosiłaby 4 000 000 zł,  kwota 

dotacji 1800000 zł przy wkładzie własnym 2200000 zł. 

2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1716C Płużnica – Bocień – Dźwierzno od km 4+809 do 

10+323 o dł. 5,514 km. Ogólna wartość wnioskowanego zadania wynosiłaby 3 500 000 zł, 

kwota dotacji 1 575 000 zł przy wkładzie własnym 1 925 000 zł.          

Wójtowie Gmin Chełmża, Lubicz i Łysomice wyrazili aprobatę wskazanych do realizacji 

zadań i partycypowania w kosztach przedsięwzięcia.  

 

Przygotowała: 

Katarzyna Machalewska 

 
 
 

 

 
 


