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INFORMACJA 

o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 22.05.2018 r. do 13.06.2018 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 30 maja 2018 r. 

 

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

Toruńskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogówku.  

 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru laureatów do „Wyróżnienia Starosty 

Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”. Złożonych zostało 98 wniosków, w tym 3 dla 

zespołów. 2 wnioski  nie spełniły warunków regulaminu. Uroczystość wręczenia wyróżnień 

zaplanowana została na 19 czerwca w hali sportowo-widowiskowej Arena w Toruniu. Lista 

wyróżnionych stanowi załącznik do Uchwały Nr 466/2018 i znajduje się w rejestrze. 

 

3. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako lider projektów „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjne transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”, zwrócił się do partnerów o wyrażenie 

opinii co do możliwości kontynuowania inwestycji przy założeniu znacznie zwiększonych 

kosztów. 

Zarząd wyraził wstępnie wolę  na wspólną realizację inwestycji drogowych.  

 

 
 

Posiedzenie Zarządu z dnia 6 czerwca 2018 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Marszałek Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego złożył wniosek w sprawie zaopiniowania planu. Na podstawie art. 41ust. 1 pkt. 

6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarząd 

uzgodnił przedłożony projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

kujawsko – pomorskiego z uwagą dotyczącą wprowadzenia w/w planu zapisu o konieczności 

przebudowy drogi krajowej nr 10 ( DK 10) na trasie Toruń – Dobrzejewice.     

Założenia planu w aspekcie terenu Powiatu Toruńskiego obejmują: 

1) budowę drogi ekspresowej nr S10 (teren Gminy Wielka Nieszawka) 

Nazwa projektu  realizowanego 

w partnerstwie 

Współfinansowanie 

Powiatu Toruńskiego - 

wersja pierwotna 

Współfinansowanie 

Powiatu Toruńskiego - 

wersja korygująca 

Współfinansowanie 

Powiatu Toruńskiego - 

szacowane koszty przez 

projektanta zadań 

I.Nawra - Kończewice-Chełmża-

Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - 

Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo

90 616,97 188 841,80 494 682,24

II.Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz 

Górny
111 571,80 107 081,12 427 679,95

III.Toruń - Mała Nieszawka - 

Wielka Nieszawka - Cierpice
104 914,32 100 104,00 416 974,01

Finansowanie przez Powiat 

Toruński poszczególnych 

projektów 

307 103,09 396 026,92 1 339 336,20
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2) przebudowę drogi krajowej nr 15 (Gmina Lubicz i Wielka Nieszawka) 

3) przebudowę drogi krajowej nr 80 relacji  Pawłówek  - Lubicz oraz płn. obejściem 

Torunia (Gmina Lubicz i Zławieś Wielka) 

4) przebudowę drogi krajowej nr 91 (Gmina Chełmża, Wielka Nieszawka, Miasto 

Chełmża) 

5) budowę obwodnicy Złejwsi Wielkiej (w ciągu drogi  krajowej nr 80) 

6) modernizację linii kolejowej nr 353 (Gmina Wielka Nieszawka) 

7) modernizację linii kolejowej nr 209 (Miasto Chełmża, Gmina Chełmża i Łysomice) 

8) modernizację linii kolejowej nr 18 (Gmina Wielka Nieszawka) 

9) realizację linii kolejowej nr 207( Gmina Łysomice) 

10) Bit-City II, modernizację linii kolejowej nr 27, dyslokację przystanków (Gmina 

Lubicz, Obrowo i Czernikowo) węzły zintegrowane czyli dworce /punkty odpraw 

pasażerskich (Gmina Łysomice, Lubicz, Obrowo i Czernikowo) 

11) rozbudowę istniejącej sieci gazowej na terenie Gminy Lubicz i Obrowo na długości 

ok. 15 km. 

12) ochronę przeciwpowodziową, przebudowę ostróg czyli budowli regulacyjnych 

(Gmina Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka) 

13) przebudowę wału przeciwpowodziowego (Gmina Wielka Nieszawka ) 

14) rozbudowę i modernizację sieci wodnokanalizacyjnych na terenie miasta Chełmża 

15) rozbudowę i remont infrastruktury PSZOK, zakup ładowarki teleskopowej (Gmina 

Czernikowo) 

16) modernizację drogi dojazdowej do PSZOK  oraz wyposażenie PSZOK (Gmina 

Lubicz) 

17) budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz 

z infrastrukturą (Gmina Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka) 

18) budowę linii sanitarnej do segregacji odpadów (Gmina Chełmża)      

19) realizację węzła autostradowego Dźwierzno (Gmina Chełmża). 

 

 

2. Zarząd podjął uchwałę, pozytywnie opiniując wniosek, dotyczący realizacji inwestycji 

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 100227C  w miejscowości Czarne Błoto”. 

 

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

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Digitalizacja dokumentów PZGiK, 

utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących 

zbiory danych powiatu toruńskiego w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 

dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020. 

   

4. W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2018r. poz. 995 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

(Dz.U.UE.L z 2016 poz.119.1), które weszło w życie  25 maja br.  Zarząd podjął decyzję o 

przesunięciu o 6 miesięcy zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (IV 

edycji). 

 

5. W związku z rozstrzygnięciami poprzetargowymi  na zadania inwestycyjne realizowane na 

drogach powiatowych Zarząd podjął decyzje: 
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1. Zadanie „Przebudowa mostu przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Wąkole” – 

uzupełnienie środków w wysokości 199.498 zł.  

2. Zadanie „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2026C Browina – 

Grzywna – Sławkowo” – unieważnienie przetargu oraz podjęcie rozmów z samorządem 

gminy. 

3. Zadanie „ Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno – 

Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dł. 3,100”, Zarząd wniesie do budżetu kwotę 

290.913 zł do wysokości rozstrzygnięcia poprzetargowego. 

W/w środki pochodzić będą ze zwiększonych udziałów gmin w zadaniach, jak również 

zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu w 

zadaniu „Odnowy nawierzchni dróg powiatowych” w związku z korzystnymi 

rozstrzygnięciami poprzetargowymi. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 13.06.2018 r. 

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

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.  

2. Zarząd projekt uchwały Rady w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża. 

( materiały dot. Ad 1 - Ad 2 przesłane na XXXIX Sesję RP) 

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

drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez przebudowę drogi 

rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz”. 

4. Zarząd odłożył decyzję o przyjęciu projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego na czas konsultacji.  

 

Przygotowała: 

K. Machalewska 

 

 

 

 

 


