INFORMACJA Nr 12/2020
z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu
tj. od 09.01.2020 r. do 11.03.2020 r.

Posiedzenie Zarządu z dnia 15 stycznia 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 171/2020 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Budowa filii Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Dobrzejewicach.
2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 172/2020 w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzania robót
budowlanych w obiektach powiatowych.
Uchwała zawiera procedury, które oparte są na aktualnych przepisach i wewnętrznych
regulacjach. Dotyczą wszystkich robót budowlanych na obiektach Powiatu, z wyjątkiem robót
budowlanych o wartości nie przekraczającej 20 tys. zł i robót budowlanych na drogach
powiatowych.
3. Zarząd podjął Uchwałę Nr 173/2020 w sprawie przyjęcia instrukcji zamówień publicznych.
Instrukcja została zaktualizowana do bieżących przepisów prawnych. Z załącznika nr 4
usunięto fragment dotyczący mechanizmu odwrotnego obciążenia. W dz. 10 pkt. 20 dodany
został zapis dotyczący mechanizmu podzielonej płatności. W dz. 10 pkt. 5 opisana została
zasada publikacji ogłoszeń o zamówieniach – z uwzględnieniem Platformy Przetargowej. Pkt
19 działu 10 został dostosowany do zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W dz. 11
doprecyzowano zakres odpowiedzialności za zadania dotyczące zamówień publicznych.
Uszczegółowiony został również dz. 2 Instrukcji. Poprawiono tabelę nr 1, opisującą obieg
załącznika nr 2.
4. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Toruńskiego na rok 2020.
(Materiał przesłany na XIII Sesję Rady Powiatu)

Posiedzenie Zarządu z dnia 22 stycznia 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 174/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.
Podjęcie uchwały wynikało ze zmian w ustawodawstwie. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 5 i 6
ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.) starosta jest
organem zarządzającym ruchem, dlatego w dokumencie należało uaktualnić zapis do
obowiązujących przepisów. Poza tym, zapisy w całym regulaminie ponownie zweryfikowano
i usystematyzowano, celem zachowania przejrzystości i czytelności.
2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 175/2020 w sprawie uzgodnienia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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Uzgodnienia dotyczyły działek oznaczonych numerami 14/17-18 i 14/31 położonych w
miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka
Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko.
Po zapoznaniu się z ustaleniami przedłożonych projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że na terenach objętych projektem planu nie
przewiduje się realizacji żadnych zadań samorządowych powiatu o znaczeniu
ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu publicznego, kolidujących z ustaleniami
przedłożonego planu.
3. Zarząd przyjął poprawki do projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.
(materiał przesłany na XIII Sesję Rady Powiatu)
Posiedzenie Zarządu z dnia 30 stycznia 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 176/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.
Z uwagi na konieczność dokonania zmian, wynikających przede wszystkim z nowelizacji
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także wprowadzenia usprawnień
w działalności Urzędu, opracowano nowe brzmienie Regulaminu organizacyjnego.
Poszczególne zmiany dotyczą:
1) aktualizacji aktów prawnych z zakresu działania Urzędu,
2) zadania Centrum Aktywizacji Zawodowej określone w § 19 w pełni uwzględniają
zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 986 ) – zniesiono ustanowienia
profili pomocy osobom bezrobotnym,
3) zaktualizowano zadania: Referatu Instrumentów Rynku Pracy określone w § 20,
Referatu Ewidencji, Świadczeń i Informacji określone w § 21 oraz Referatu
Finansowo-Księgowego określone w § 22,
4) w związku likwidacją stanowiska ds. Administracyjno- Gospodarczych, w §21, 24
i 25 powierzono nowe zadania samodzielnemu stanowisku pracy ds. Organizacyjnoprawnych, ds. obsługi Kancelaryjno-Biurowej i Sekretariatu oraz Referatowi
Finansowo-Księgowemu,
5) Dostosowano schemat organizacyjny w związku z likwidacją stanowiska Zastępcy
Głównego Księgowego oraz stanowiska Zastępcy Kierownika Centrum Aktywizacji
Zawodowej.
2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 177/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwa udzielono trzem przedstawicielom, reprezentującym Biuro Urządzenia Lasu
i Geodezji Leśnej z siedzibą w Raszynie, w Oddziale w Gdyni, wykonującym zamówienie pn:
„Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot
gruntowych, położonych na terenie gminy Wielka Nieszawka na lata 2019-2028”.
Pełnomocnictwa udzielono w zakresie wykonywania czynności formalno-prawnych oraz

2

występowania w imieniu Zarządu Powiatu Toruńskiego do odpowiednich urzędów i instytucji
z wnioskiem o wyłożenie, uzgodnienie oraz stosowne opinie dotyczące opracowania.
3. Zarząd podjął Uchwałę Nr 178/2020 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy Lubicz pismem z dnia 10 stycznia 2020 r. wystąpił do Zarządu Powiatu
Toruńskiego, o uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz, dla obszaru części wsi Małgorzatowo. Po zapoznaniu się
z ustaleniami przedłożonego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
stwierdzono, że na terenie objętym projektem nie przewiduje się realizacji żadnych zadań
samorządowych powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu
publicznego, kolidujących z ustaleniami przedłożonego planu.
4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 179/2020 w sprawie ustalenia na 2020 r. 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.
Plan opracowany został na podstawie wniosków składanych przez dyrektorów oraz
pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe.
5. Zarząd podjął Uchwałę Nr 180/2020 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usług
polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.
6. Zarząd podjął Uchwałę Nr 181/2020 w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej
raportowania schematów podatkowych w Powiecie Toruńskim.
Procedura stanowi załącznik do Uchwały i dostępna jest na stronie internetowej
https://www.bip.powiattorunski.pl/ (Menu przedmiotowe > Prawo lokalne > Uchwały
Zarządu Powiatu > Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji 2018-2023).

7. Zarząd zatwierdził i podpisał protokół z negocjacji w sprawie ustalenia wysokości
odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę powiatową w gm. Lubicz.
Decyzją z dnia 26 kwietnia 2016 r., Wójt Gminy Lubicz zatwierdził podział nieruchomości
położonej w obrębie Krobia gm. oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki nr 241/7,
241/10 i 241/11 zapisanej w księdze wieczystej nr TO1T/00081055/1 oraz nr 241/3 zapisanej
w księdze wieczystej nr TO1T/00115334/9. W wyniku dokonanych czynności geodezyjnych
powstały między innymi działki oznaczone geodezyjnie numerami: 241/22 pow. 0,0165 ha i
nr 241/18 o pow. 0,0107 ha, przeznaczone pod drogę publiczną powiatową, które z mocy
prawa przeszły na własność Powiatu Toruńskiego. Działki wydzielone pod drogi oznaczone
geodezyjnie nr 241/22 i 2141/18 położone w Krobi, zgodnie z księgami wieczystymi nr
TO1T/00081055/1 i nr TO1T/00115334/9 w dniu 26.04.2016 r. stanowiły własność
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wnioskodawcy. W wyniku przebiegu negocjacji ustalono wysokość odszkodowania na kwotę
5.440,00 zł.

Posiedzenie Zarządu z dnia 5 lutego 2020 r.
1. Członkowie Zarządu zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej
Orkiestry Dętej w Chełmży. Podjęto decyzję, że Orkiestra zagra na powiatowych
przedsięwzięciach 5 razy w roku zgodnie z przygotowanym kalendarium.
2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
(Materiał przesłany na XIV Sesję Rady)
3. Na wniosek Dyrektor DPS w Browinie Zarząd podjął działania związane usunięciem
usterek technicznych w kuchni jednostki, w której brak prawidłowego systemu
wentylacyjnego spowodował zagrzybienie pomieszczenia.
4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 182/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu
Toruńskiego do reprezentowania powiatu na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia
„Europa Kujaw i Pomorza”.
W związku z nieobecnością w dniu 12 lutego 2020 r. Starosty Toruńskiego na walnym
zebraniu Stowarzyszenia, wyznaczono Wicestarostę Toruńskiego Michała Ramlaua, jako
reprezentanta Powiatu Toruńskiego na walne zebranie członków Stowarzyszenia.
5. Zarząd nie wyraził zgody na zatrudnienie ucznia ZS Ponadpodstawowych w Chełmży do
prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk.
W związku z trudną sytuacją kadrową w jednostce Dyrektor ZSP w Chełmży zwróciła się z
wnioskiem o zatrudnienie ucznia szkoły, który zgodnie z art. 15 ust. 6 Prawa oświatowego
posiada przygotowanie zawodowe, uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do
prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk.
Uzgodniono, że podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu zapewnienia ciągłości
dydaktycznej w ramach zajęć z informatyki.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Prezesa ZOPZ OSP o przekazanie komputera
wraz z drukarką.
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Bogdan Sowiński, zwrócił się
z prośbą o przekazanie na potrzeby Zarządu zestawu komputerowego wraz z drukarką.
Potrzeba wynika z konieczności prowadzenia ewidencji odznaczeń korporacyjnych strażaków
powiatu. W związku z wymianą sprzętu komputerowego w urzędzie, zestaw na potrzeby ZOP
OSP, zostanie przygotowany i przekazany.

4

Posiedzenie Zarządu z dnia 11 lutego 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 183/2020 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Świadczenie usług
zdrowotnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług
zdrowotnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu w ramach projektu
„Zdrowie i kondycja – dobra inwestycja”, nr RPKP.08.06.01-04-0002/19.
Powiat Toruński jest realizatorem projektu, który realizowany jest w ramach Poddziałania
8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
wdrażanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. W ramach niniejszego
postępowania planuje się zakup usług zdrowotnych, uprawniających do korzystania z usług
fizjoterapeuty/masażysty, dietetyka oraz psychologa w okresie 01.05.2020 r. – 30.05.2021 r.
2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 184/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za
najem lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Toruńskiego, mieszczących się
w budynkach wielofunkcyjnych oraz budynkach spełniających funkcje mieszkalne na terenie
Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
Do chwili obecnej, zgodnie z Uchwałą Nr 138/2016 z 10 lutego 2016 r. stawka czynszu
wynosiła 4,37 zł/m2. Obecna stawka czynszu wzrosła 0,15 zł/m2 i wynosi 4,52 zł/m2.
3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w zakresie zatrudnienia pracownika do Zespołu
Ekonomicznego w ZSP w Chełmży w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Z przygotowanej kalkulacji finansowej wynika, że środki własne wyniosą 15 900 zł w 2020 r.
i 15 900 zł w 2021r.
Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do limitu wynagrodzeń nieperiodycznych powyższej
kwoty.
4. Zarząd wyraził zgodę na odstąpienie od odliczania VAT w ZS im. Unii Europejskiej w
Chełmży oraz w ZS Ponadpodstawowych w Chełmży.
Na podstawie art. 90 i art. 91 ustawy, odliczenie podatku VAT od zakupów służących
jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, następuje w oparciu
o „proporcję” (współczynnik), natomiast odliczenie od podatku VAT zakupów, służących
jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i czynnościom niepodlegającym VAT następuje
w oparciu o „sposób określenia proporcji” - pre-współczynnika, wynikającego z ustawy
o podatku od towarów i usług art. 86 ust. 2a – 2h. Na podstawie współczynników i prewskaźników określonych dla Zespołu Szkół Im. Unii Europejskiej w Chełmży i ZSP w
Chełmży, dokonano analizy odliczanych rocznych kwot podatku.
Kwota podatku, którą odliczył ZS im. UE za rok 2018 wyniosła 17,95zł, a w roku 2019 r.
kwota wynosiła 23,51zł.
W ZSP w Chełmży w 2018 r. to kwota 302,92 zł, w 2019 r. to 288,29 zł.
Po dokonanej analizie stwierdza się, że kwoty roczne stanowiące VAT naliczony, możliwy
do odliczenia są nieznaczne. W jednostkach prowadzona jest działalność mieszana, z której
maksymalny VAT do odliczenia w skali roku jest bardzo niski i niewspółmierny do kosztu
pracy włożonego w przygotowanie w/w VAT-u do odliczenia. Minimalny roczny koszt pracy
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pracownika rozliczającego wynosi około 11 635 zł. W związku z tym, Zarząd postanowił jak
powyżej.
5. Zarząd podjął Uchwałę Nr 185/2020 w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn.
„Droga - od motywacji do realizacji”, planowanego do realizacji przez Starostwo Powiatowe
w Toruniu.
Celem projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie
trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły. Projekt nastawiony jest na podniesienie
poziomu świadomości osób z zburzeniami psychicznymi, umocnienie ich pozycji, jak
również pomoc w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości. Powyższy cel
realizowany będzie poprzez:
- organizację warsztatów teatralnych, plastycznych,
- organizowanie zajęć i wycieczek edukacyjnych,
- organizację spotkań integracyjnych,
- przygotowanie inscenizacji teatralno-muzycznej z wykorzystaniem tzw. Żywych obrazów”,
- integrację osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym.
Adresatami projektu jest 72 uczestników z czterech domów pomocy społecznej oraz dwóch
środowiskowych domów samopomocy (po 12 uczestników z każdej jednostki), 24
opiekunów, łącznie 96 osób, a także osoby zaproszone do udziału w projekcie - dzieci,
młodzież, seniorzy oraz chętni do udziału członkowie rodzin uczestników projektu. Czas
realizacji projektu to 20.04.2020 r. - 31.12.2020 r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi
123 070,00 zł, przy wymaganym wkładzie własnym 25 492,00 zł.

Posiedzenie Zarządu z dnia 20 lutego 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 186/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Pigży.
Zmiany w strukturze polegają na utworzeniu stanowiska kierownika działu administracyjno gospodarczego, zniesienia samodzielnych stanowisk pracy - administratora, szefa
kuchni/dietetyka i referenta ds. administracyjno-biurowych oraz na utworzeniu stanowiska
pedagoga. Zmiany w strukturze odbywały się w ramach posiadanych etatów. Ponadto
w regulaminie uporządkowano zapisy i dostosowano je do planowanej organizacji, w tym
uszczegółowiono podstawowe zadania poszczególnych działów.
2. Zarząd podjął Uchwałę Nr 187/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy
środowiskowych domów samopomocy na rok 2020.
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
środowiskowych domów samopomocy, domy funkcjonują m.in. w oparciu o plany pracy,
które opracowywane są na każdy rok. Za jego przygotowanie odpowiadają kierownicy
domów, a plany wymagają uzgodnienia z wojewodą.
Dokumenty zostały zatwierdzone przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz przyjęte
przez Zarząd do realizacji w 2020 roku.
3. Zarząd podjął uchwałę Nr 188/2020 w sprawie zatrudnienia Dyrektora DPS w Pigży.
W związku z zakończeniem umowy zawartej na czas określony, wyłonionej w drodze
konkursu Dyrektor DPS w Pigży, Zarząd z dniem 1 marca br. zatrudnił Panią Beatę
Szczupłowską na czas nieokreślony.
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4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 189/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Toruńskiego na rok 2020. Zmiany dotyczyły:
1. w jednostkach oświatowych dokonano zmian wynikających z podziału środków
finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu
Toruńskiego Nr 179/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.;
2. dokonano zmian w ramach planów finansowych jednostek oświatowych i Starostwa
Powiatowego w Toruniu;
3. dokonano częściowego podziału rezerwy ogólnej powiatu:
Dział 801 - 10.000 zł dla ZS im. UE w Chełmży – przeznaczenie - przeprowadzenie prac
remontowych ( prace elektryczne) w celu uruchomienia nowej pracowni komputerowej.
5. Zarząd zapoznał się z bieżącą sytuacją Szpitala Powiatowego w Chełmży oraz z realizacją
inwestycji polegającej na rozbudowie budynku ZOL-u w Browinie, którą przedstawił Prezes
Szpitala. W związku z pojawieniem się problemów techniczno – budowlanych, związanych
z wpięciem do starego budynku, który posiada niedrożne systemy sanitarne i nie spełnia
wymogów PPOŻ, Zarząd poprosił o analizę i zestawienie dodatkowych kosztów remontu,
które nie zostały ujęte w projekcie.

6. Zarząd podjął Uchwałę Nr 190/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
na terenie gminy Czernikowo, przebiegającej od drogi powiatowej nr 2044C do ulicy
Konwaliowej w Czernikowie.

Posiedzenie Zarządu z dnia 27 lutego 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 191/2020 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 11 lutego 2020 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubicz, dotyczący uzgodnienia
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi
Lubicz Dolny w okolicach ulic Dworcowej, Toruńskiej i Grębockiej. Po zapoznaniu się
z ustaleniami przedłożonych projektów miejscowych planów, stwierdzono, że na terenach
objętych projektem planu, nie przewiduje się realizacji żadnych zadań samorządowych
powiatu o znaczeniu ponadlokalnym, służącym realizacji inwestycji celu publicznego,
kolidujących z ustaleniami przedłożonych planów.
2. Zarząd podjął uchwałę Nr 192/2020 w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 14 lutego 2020 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka, dotyczący uzgodnienia
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka dla sołectwa
Łubianka. Po zapoznaniu się z ustaleniami przedłożonego projektu 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.
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3. Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Zarząd
podjął decyzję o sprzedaży samochodów osobowych marki Seat Ibiza nr rej. CBR58WA
i Citroen Xsara nr rej. CT57286 oraz decyzję o demontażu samochodu osobowego marki
Opel Kadett nr rej. CTR12GC. Wyceny tych samochodów wynoszą kolejno 503 zł, 491 zł
i 269 zł.
4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 193/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Toruniu.
Zmiany w Regulaminie polegały na wydzieleniu Archiwum zakładowego jako samodzielnego
stanowiska oraz przydzieleniu nowych zadań do realizacji:
- w Wydziale Środowiska z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariatu,
- w Biurze ds. Kadr z zakresu rejestracji w ZUS osób świadczących usługi na rzecz starostwa,
- doprecyzowaniu licznych obowiązków wynikających z ustaw: o ochronie informacji
niejawnych, prawo oświatowe, o opiece nad uczniami, o ochronie zabytków, o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, o sporcie, prawo o stowarzyszeniach, prawo
farmaceutyczne, o ochronie zdrowia psychicznego i o petycjach.
5. Zarząd podjął Uchwałę Nr 194/2020 i Nr 195/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictw.
Pełnomocnictw udzielono reprezentującemu Agencję „Cezar”- Piotrkowicz Sp.j z siedzibą
w Mińsku Mazowieckim, wykonującemu zamówienia pn:
1) „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot
gruntowych, położonych na terenie gminy Lubicz na lata 2019-2028”,
2) „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, wspólnot
gruntowych, położonych na terenie gminy Obrowo na lata 2020-2029”,

do wykonywania czynności formalno-prawnych oraz występowania w imieniu Zarządu
Powiatu Toruńskiego do odpowiednich urzędów i instytucji z wnioskiem o wyłożenie,
uzgodnienie oraz stosowne opinie dotyczące powyższych opracowań.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Nadleśnictwa Dobrzejewice, dotyczący
zwiększenia do 25 zł/ha środków za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w gminie
Czernikowo, Obrowo oraz w gminie Lubicz.
7. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków trwałych - mebli, będących na stanie
Starostwa Powiatowego w Toruniu do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
8. Zarząd podjął Uchwałę Nr 196/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Pigży, do bieżącego zarządzania jednostką.
Posiedzenie Zarządu z dnia 3 marca 2020 r.
1. Zarząd podjął Uchwałę Nr 197/2020 w sprawie umorzenia należności wobec Starostwa
Powiatowego w Toruniu.
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Umorzono następujące należności z tytułu obciążenia kosztami usunięcia,
przechowywania, oszacowania pojazdów.
- pojazd marki Ford Escort - 5 975,33 zł
- pojazd marki Opel Astra - 5 933,95 zł
- pojazd marki BMW E39 - 17 099,24 zł
2. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie umorzenia
należności wobec Starostwa Powiatowego w Toruniu.
(materiał przesłany na XIV Sesję Rady Powiatu)
3. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu, na opracowanie Raportu z realizacji w
latach 2017-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 20152020.
4. Zarząd podjął Uchwałę Nr 198/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Tomaszowi
Sulerzyckiemu do uzyskania na rzecz i w imieniu Powiatu Toruńskiego wszelkich
wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i podpisywania
oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz
prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji pod
nazwą:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości
Brąchnowo – etap 1”
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości
Brąchnowo – etap 2”
5. Zarząd podjął uchwałę Nr 199/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji
drogowej.
Zarząd pozytywnie zaopiniował zadanie, dotyczące realizacji inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości
Brąchnowo – etap 1”.
Posiedzenie Zarządu z dnia 11 marca 2020 r.
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora PCRP o przyznanie dodatkowych
środków finansowych w łącznej kwocie 21 282,72 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie
wymaganej części należności z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac
interwencyjnych.
2. Omówiono konieczność podwyższenia wynagrodzenia w DPS-ach i jednostkach
oświatowych w związku ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia krajowego i sposobu
jego naliczania.
3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
(materiał przesłany na XIV Sesje Rady Powiatu)
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4. Zarząd podjął uchwałę Nr 200/2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZS
CKU w Gronowie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Toruńskiego we wszelkich
relacjach z instytucją pośredniczącą, dotyczących realizacji projektu ”Stażysta =
profesjonalista” - ROKP.10.02.03-04-0005/18, realizowanego w ramach Poddziałania: 10.2.3
Kształcenie zawodowe przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
Uchwały dostępne są na stronie internetowej https://www.bip.powiattorunski.pl/ (Menu
przedmiotowe > Prawo lokalne > Uchwały Zarządu Powiatu > Uchwały Zarządu Powiatu VI
kadencji 2018-2023).

Materiał przygotowała:
K. Machalewska

Zatwierdzam:

/-/ Marek Olszewski
Starosta Toruński
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