
1 
 

INFORMACJA 

z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 26.09.2018 r. do 10.10.2018 r. 

 
Posiedzenie Zarządu z dnia 26 września 2018 r. 

 

1. Zarząd przyjął poprawki do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Toruńskiego na lata 2018 – 2026.  

 

2. Zarząd przyjął poprawki do zmian budżetowych na rok 2018.  

 

3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Browinie.   

(Ad 1. – Ad 3. - materiał przesłany na XLII Sesję RPT) 

  

4. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektor Hanny Jeżewskiej w sprawie 

utworzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży 

od stycznia 2019 r. 

 

Dyrektor ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży złożyła wniosek o utworzenie stanowiska 

wicedyrektora, uzasadniając taką decyzję szerokim zakresem zadaniowym oraz dużą ilością 

oddziałów w jednostce. Wyjaśniła, że proponowana osoba spełniła wszelkie wymagane 

procedury, posiada odpowiednie  kursy, ale także otrzymała pozytywną opinię rady 

pedagogicznej. 
 

5. Zarząd podjął decyzję w sprawie zwiększenia środków na dodatkowe godziny na zajęcia 

pozalekcyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży w wymiarze  

8h tygodniowo. 

 

Dodatkowe godziny na zajęcia sportowe mają być podstawą do rozszerzenia w przyszłym 

roku oferty edukacyjnej placówki o klasę sportową. Młodzież z terenu Chełmży osiąga bardzo 

dobre wyniki w sporcie nawet na poziomie światowym, dlatego został złożony wniosek  

o dodatkowe godziny na zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 8h tygodniowo. W Chełmży  

w Szkole Podstawowej jest klasa sportowa, której uczniowie będą mogli kontynuować naukę 

na poziomie ponadpodstawowym.  

 

6. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie procedur związanych z Lessingiem samochodu    

osobowego na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Dyrektor PCPR w Toruniu zwróciła się z wnioskiem o możliwość wzięcia w Lessing 

samochodu osobowego na potrzeby jednostki. Samochód, który użytkują został przekazany 

jednostce z PZD i jest już wyeksploatowany, a naprawy są bardzo kosztowne. Koszt Lessingu 

nowego samochodu wynosiłby 44 800,00 zł i byłby rozłożony na 4 lata.  

 

7. Zarząd wyraził zgodę na podział klasy I Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół   

Ponadpodstawowych w Chełmży na dwie klasy, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów 

spadnie do 12 to klasa zostanie połączona. 
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Posiedzenie Zarządu z dnia 3 października 2018 r. 

 

1. Zarząd dokonał wyboru Banku PKO S.A., który podejmie się organizacji przeprowadzenia 

i obsługi emisji obligacji komunalnych dla Powiatu Toruńskiego w roku 2018 na kwotę 

4.000.000 zł. 

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

polegających na emisji obligacji do wysokości określonej w uchwale budżetowej na 2018 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 10 października 2018 r. 

 

1. Zarząd zapoznał się z analizą informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 

2017/2018 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu. 

 

2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2018–2026.  

 

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

Powiatu Toruńskiego na rok 2018.  

(materiał przesłany na XLIII Sesję Rady) 

 

 

Przygotowała:  

K. Machalewska  


