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INFORMACJA Nr 18/2020 

z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 17.09.2020 r.  do 19.10.2020 r. 
 
 

Posiedzenie Zarządu z dnia 23.09.2020 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchwały w sprawie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu 

komputerowego oraz laptopów dla Starostwa Powiatowego w Toruniu”. W ramach 

niniejszego postępowania planuje się zakup: 25 zestawów komputerowych, 1 jednostki 

centralnej, 4 laptopów. Planowane jest udzielenie zamówienie w 2 częściach: część I – 

zestawy komputerowe oraz laptop dla Starostwa Powiatowego w Toruniu; część II – laptopy 

na potrzeby obsługi projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. Szacowana wartość 

tego zamówienia wynosi 112 619 zł netto. Wartość przedmiotu zamówienia wskazuje na 

przeprowadzenie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Zarząd przeanalizował zapisy dotychczasowej umowy z brokerem ubezpieczeniowym, 

który świadczy swoje usługi dla Powiatu i jednostek organizacyjnych od 20 lat.  

3.  Zarząd przyjął projekty uchwały Rady: 

- zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020.  

- zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 

Powiatu Toruńskiego na lata 2020 – 2026 oraz 

- zmieniający uchwałę w sprawie określenia zdań przyjętych do realizacji w roku 2020 w 

ramach środków PFRON, 

- w sprawie umorzenia należności wobec Starostwa Powiatowego w Toruniu. 

(materiał przesłany na XIX posiedzenie Rady Powiatu) 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Toruńskiego do 

reprezentowania powiatu na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia „Europa Kujaw                        

i Pomorza”, oddelegowując Głównego Specjalistę Wojciecha Kniecia. 

5. W wyniku ogłoszonej procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, Zarząd przeprowadził drugi etap procedury 

konkursowej. 

(Informacje z przeprowadzonego konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej 

w zakładce praca). 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 07.10.2020 r.  

1. Zarząd podjął uchwałę w  sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn.: „Zawodowo 

zakręceni” planowanego do realizacji przez Powiat Toruński.  

Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja 

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. 

Adresatami projektu są uczniowie i nauczyciele z ZSP w Chełmży. Realizacja wsparcia 

dokonywana będzie na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania 

szkoły. W ramach projektu realizowane będą: 

 zajęcia pozalekcyjne podwyższające umiejętności zawodowe: catering dietetyczny, 

kurs baristyczny, kurs kelnerski, kurs cukierniczy, kurs slow food w gastronomii, kurs 

carvingu, kurs czekolady z wykorzystaniem drukarki 3D, kurs wizażu i doboru fryzur, kurs 

paznokci hybrydowych i stylizacji, tworzenie witryn internetowych, kurs podstaw 

mechatroniki, kurs projektowania grafiki komputerowej, kurs bezpieczny dom, język 

angielski zawodowy, kreowanie wizerunku zawodowego, zajęcia w pracowni kreatywnego 

myślenia, kurs „zrób sobie krem”, kurs „wiem, co jem”, 
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 zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych (t. logistyk, t. informatyk,                                  

t. żywienia), 

 szkolenia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień: kurs instalator sieci 

światłowodowych, kurs Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, szkolenie z 

systemu zarządzania logistyką produkcji, kurs przedłużana i zagęszczania włosów 

 wyjazdy na wyższą uczelnię (logistyka, robotyka, warsztaty „mydło i powidło”, 

„kuchnia molekularna”) 

 wyjazd na targi (gastronomiczne, fryzjerskie, informatyczne) 

 staże i praktyki zawodowe. 

Dla nauczycieli zaplanowano następujące wsparcie: 

 szkolenie z wykorzystania narzędzi do zdalnego nauczania (50 osób) 

 studia podyplomowe (trychologia kosmetyczna – 1 osoba, informatyka – 1 osoba, 

nauczanie przedmiotów gastronomicznych – 1 osoba, dietetyka – 1 osoba) 

 staże zawodowe u pracodawcy – barber dla nauczycieli.  

Dzięki projektowi możliwe będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez 

uruchomienie dodatkowych pracowni na ogólną kwotę 911 063 zł,  byłyby to:  

 pracownia nauki zawodu technik informatyk / serwerownia  – 181 972 zł 

 pracownia nauki zawodu technik informatyk -  169 950 zł 

 pracownia nauki zawodu technik logistyk – 87 110 zł 

 pracownia nauki zawodu technik logistyk / spedycja – 63 635 zł 

 pracownia kreatywnego myślenia -  82 228 zł 

 pracownia językowa – 75 436 zł 

 pracownia laboratoryjna dla technika usług kosmetycznych i technika żywienia i usług 

gastronomicznych (pracownia chemiczna) – 47 000 zł 

 pracownia gastronomiczna: slow food, czekolada – 51 595 zł 

 pracownia konsumenta (barista, kelner) - 62 056 zł 

 pracownia fryzjerska – narzędzia, materiały zużywalne – 43 207 zł. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 539 583 zł, środki UE (85%) i budżet państwa (5%)  –                      

1 385 625 zł, przy wymaganym wkładzie własnym 153 958 zł, w tym wkładzie pieniężnym w 

wysokości 110 458 zł i wkładzie rzeczowym 43 500,00 zł.  

 

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

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Szkolenia dla nauczycieli w ramach 

projektu EU-geniusz w świecie 3D”. Celem postępowania jest usługa szkoleniowa dla 

nauczycieli w ramach projektu EU-geniusz w świecie 3D, nr RPKP.10.02.02-04-0001/18. 

Powiat Toruński jest liderem partnerskiego projektu „EU-geniusz w świecie 3D”, 

realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z udziałem gmin: 

Miasto Chełmża, Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka 

Nieszawka oraz Kowalewo Pomorskie, w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 września 2023 r. 

Projekt adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których 

organem prowadzącym są lider i partnerzy. Powiat jako lider partnerstwa odpowiada za 

przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych w budżecie zakupów i szkoleń, związanych z 

doposażeniem szkół i realizacją dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W ramach niniejszego 

postępowania planuje się przeszkolenie 213 nauczycieli z zakresu wykorzystania 

eksperymentu naukowego w edukacji oraz 98 nauczycieli z zakresu programowania robotów. 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szacowana wartość tego zamówienia wynosi                       

122 236,66 zł netto, czyli 28 631,54 euro.  
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3. Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 

Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

(Materiał przesłany na XX posiedzenie RadyPowiatu). 

 

4. Zarząd podjął uchwałę uchwały w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Aktywni w 

powiecie toruńskim”, planowanego do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu 

Toruńskiego w Toruniu. Projekt realizowany będzie ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 

projektu zakłada się: kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania 

odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, 

wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące 

zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia – prace 

interwencyjne. Realizacja prac interwencyjnych odbywać się będzie zgodnie z ustawą                               

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zakłada się realizację projektu                                      

od  01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 3 782 100 zł . Wsparcie 

UE  to 84,28% wartości projektu, bez wymaganego wkładu własnego. 

 

5. Zarząd przyjął projekty uchwał Rady w sprawie: 

-  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa – Kujawsko – 

Pomorskiego,  

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Lubicz, 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chełmża, 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Łysomice. 

(Materiał przesłany na XX posiedzenie Rady Powiatu) 

6. Zarząd dokonał okresowego przeglądu kadr na stanowisku wieloosobowym ds. kontaktów z 

mediami oraz Biura audytu wewnętrznego. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 14.10.2020 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w DPS w Pigży. 

Dyrektor jednostki zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o dokonanie zmian w Regulaminie 

jednostki, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 roku. Proponowane zmiany nie 

uwzględniają zwiększenia etatyzacji i mają polegać na usunięciu ze schematu organizacyjnego 

stanowiska pomoc kuchenna, ponieważ brak jest obecnie osób zatrudnionych na tym 

stanowisku i nie planuje się zatrudnienia w przyszłości. Ponadto, w związku z rozbudową 

systemu monitoringu, koniecznością jest reorganizacja Działu Adminstracyjno – 

Gospodarczego. Zmiany dotyczą likwidacji stanowiska dozorcy i utworzenia stanowiska 

rzemieślnika. Rozbudowa systemu monitoringu oraz związane zmiany organizacyjne są 

konsekwencją zaleceń pokontrolnych stanu technicznego obiektu.  

Proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym w DPS w Pigży,  mają na celu dbanie                     

o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców, komfort pracy personelu oraz utrzymanie wymaganej 

standaryzacji DPS. 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie nadania Honorowej Odznaki Honorowej za Zasługi dla 

Powiatu Toruńskiego dla Pana Wojciecha Sobieszaka. Komisja Statutowo – Regulaminowa na 

posiedzeniu w dniu 14 października br., pozytywnie zaopiniowała wniosek, który został 

złożony przez grupę Radnych Powiatu Toruńskiego. 

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

Toruńskiego Klubowi Rotary Młyniec Drugi. Komisja Statutowo – Regulaminowa na 
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posiedzeniu w dniu 14 października br., pozytywnie zaopiniowała wniosek, który został 

złożony przez grupę Radnych Powiatu Toruńskiego. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2021 przez 

organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim. Ustawa z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada stworzenie na 

obszarze kraju sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Punkty te mogą być umiejscowione  w lokalach pozostających w zasobach 

powiatów lub gmin. W Powiecie Toruńskim zgodnie z przelicznikiem zostaną utworzone 

cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, z których dwa powierzone zostaną, wyłonionym 

w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym. Pozostałe dwa prowadzone będą 

przez adwokatów (1 punkt) i przez radców prawnych  (1 punkt). Od 2020 roku należy 

umożliwić przeprowadzenie mediacji – stąd też wśród wyznaczonych przez Izby prawników, 

winien być co najmniej jeden adwokat i jeden  radca prawny wpisany na listę mediatorów, 

natomiast organizacje pozarządowe powinny zagwarantować możliwość współpracy z 

mediatorem jeśli zaistnieje taka potrzeba. Drugim nowym obowiązkiem jest przeznaczenie 

jednego z dwóch punktów powierzonych organizacjom na nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie. Dopiero w sytuacji gdy do otwartego konkursu nie zgłosi się żadna organizacja 

spełniająca wymogi stawiane poradnictwu obywatelskiemu, obydwa punkty można 

przeznaczyć na nieodpłatną pomoc prawną. Kwota bazowa stanowiąca podstawę do wyliczenia 

wysokości dotacji na ten cel została utrzymana na poziomie roku obecnego, tj. 5.500 zł, co 

finalnie przekłada się na taką samą kwotę dotacji jak w roku bieżącym, tj. 264.000,00zł na całe 

zadanie.  

5. Zarząd dokonał  okresowego przeglądu kadr Biura ds. Kadr oraz Biura Ochrony Informacji 

Niejawnych. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 19.10.2020 r. 

Zarząd podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Aleksandry Jaczun - 

Dorau, Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun – Dorau, Zbigniew Dorau z Torunia,  

do uzyskania na rzecz i w imieniu Powiatu Toruńskiego wszelkich wymaganych prawem opinii, 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, w tym uzyskania decyzji pozwolenia 

wodnoprawnego 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 1629C  Trzebcz 

Szlachecki – Głuchowo”,  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C Świerczynki - Ostaszewo”.                             

Pełnomocnictwo ważne jest do czasu jego odwołania. 

 

 

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). 
 

Informację przygotowała: 

K. Machalewska  

 

 Zatwierdzam: 
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