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Wprowadzenie
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok
2018 r. Rada Powiatu Toruńskiego nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku
z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.
Zarząd Powiatu V kadencji zarządzający do 16 listopada 2018 roku:
1)
2)
3)
4)
5)

Mirosław Graczyk – Starosta Toruński,
Andrzej Siemianowski – Wicestarosta Toruński,
Mirosław Nawrotek – Członek Zarządu,
Wiesław Kazaniecki – Członek Zarządu,
Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska – Członek Zarządu.

Ubiegły rok był czasem wyborów samorządowych, które miały miejsce
21 października 2018 roku. Na I Sesji nowo wybranej Rady Powiatu Toruńskiego tj. w dniu
17 listopada wybrano Zarząd VI kadencji:
1)
2)
3)
4)
5)

Marek Olszewski – Starosta Toruński,
Michał Ramlau – Wicestarosta Toruński,
Kazimierz Kaczmarek – Członek Zarządu,
Janusz Kononiuk – Członek Zarządu,
Łukasz Kowalski – Członek Zarządu.
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I Podstawowe dane o realizacji budżetu powiatu
Realizacja budżetu powiatu została omówiona szczegółowo w odrębnym sprawozdaniu,
a poniżej w tabeli przedstawia się tylko najważniejsze wskaźniki:

BUDŻET 2018

LP.

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU
TORUŃSKIEGO ZA 2018 R.

PLAN NA
DZIEŃ
31.12.2018

WYKONANIE
NA DZIEŃ
31.12.2018

Uwagi, %

1.

Wykonanie planu dochodów budżetowych
za rok 2018

95 026 152

98 382 417

103,53%

2.

Wykonanie planu wydatków budżetowych
za rok 2018

103 167 937

100 419 621

97,34%

3.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych
za rok 2018

23 810 700

23 291 303

97,82%

4.

Planowany i wykonany deficyt budżetowy

8 141 785

2 037 204

5.

Dług publiczny na dzień 31 grudnia

10 945 000

10 945 000

6.

Wskaźniki zadłużenia:
dopuszczalny wskaźnik zadłużenia 9,57%
zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych
(dopuszczalny wskaźnik – 60 %)

–

2,09%

–

11,12%

7.

Ilość realizowanych projektów
wspófinansowanych lub finansowanych
ze środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych (budżet
Unii Europejskiej)

20

20

w trakcie
roku
wprowadzo
no 2 nowe
projekty

8.

Kwota zrealizowanych projektów z budżetu
Unii Europejskiej

10 602 703

9 738 267

91,85%
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II Realizacja polityk, programów i strategii
1. Realizacja Powiatowych Programów w zakresie Rozwiązywania Problemów
Społecznych w powiecie toruńskim za 2018 r.
W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu realizowało programy
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w powiecie toruńskim. Opracowanie
i realizacja programów na rzecz osób wymagających wsparcia wynika z obowiązującego
ustawodawstwa, w tym m.in. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
511 z późn. zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).
Rada Powiatu Toruńskiego podjęła uchwałę nr XXVII/170/2017 z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Toruńskim na lata 2017-2022. Strategia jako dokument obejmujący obszary polityki
społecznej zawiera diagnozę dot. obszaru powiatu oraz poszczególne cele strategiczne
i operacyjne, a także zadania do realizacji w wym. latach.
Projekt dokumentu został w 2017 r. poddany konsultacjom społecznym.
Opracowana Strategia jest zgodna z dokumentami nadrzędnymi na poziomie
europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumencie zawarto m.in. diagnozę
sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu toruńskiego z poddaniem oceny wybranych
obszarów tematycznych, analizę SWOT w wymienionych obszarach, wdrażanie i monitoring
oraz wskaźniki realizacji Strategii, która ma na celu integrację osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka.
Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych zawiera ponadto inne
dodatkowe załączniki w postaci dwóch programów: Program Wspierania Osób
Niepełnosprawnych oraz Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej.
1) Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Wsparcie finansowe dla środowisk osób niepełnosprawnych jest finansowane przede
wszystkim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program zakłada kontynuację działań prowadzonych w poprzednich latach, a głównie
w zakresie likwidacji wszelkiego typu barier, które utrudniają pełne włączenie się tych
środowisk do życia społecznego.
W 2018 r. objęto różnymi działaniami około 800 osób niepełnosprawnych, w ramach
likwidacji występujących barier oraz integracji społecznej.
Zgodnie z prowadzonym monitoringiem programu, wskaźniki realizacji zadań
w 2018 r. przedstawiają się następująco:
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Realizacja
2018 r.

Wartość
docelowa
2022 r.

Liczba osób niepełnosprawnych objętych specjalistycznym
poradnictwem

30

60

Liczba osób, którym udzielono wsparcia
na likwidację barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się

21

25

Liczba osób niepełnosprawnych,
które uzyskały zatrudnienie w wyniku udzielonego wsparcia

16

50

Liczba placówek korzystających z dofinansowania

6

4

Liczba nowych miejsc pracy utworzonych poprzez finansowanie
wyposażenia lub doposażenia tworzonych stanowisk pracy

3

6

Liczba złożonych wniosków na dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

97

200

25 (15 dzieci
i 10
opiekunów)

30

2

3

Nazwa wskaźnika

Liczba osób korzystających z turnusów
Liczba realizowanych programów

Dodatkowo, biorąc pod uwagę organizację i rozbudowę systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych, w 2018 r. PCPR w ramach tego celu realizował zadania w zakresie:
1/ Wspierania równego dostępu systemu edukacji – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych.
W tym zakresie zawarto 37 umów na kwotę 103.811,10 zł z czego zrealizowano 31 umów na
kwotę 76.747,50 zł, a pozostałe są do realizacji w 2019 r. W 2018 r. ze środków PFRON
skorzystało 26 osób z umiarkowanym st. niepełnosprawności i 5 osób ze znacznym
st. niepełnosprawności.
2/ Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – poprzez:
a/ pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – skorzystała
1 osoba z umiarkowanym st. niepełnosprawności, otrzymując dofinansowanie w wys.
7.077,00 zł (ogółem zawarto 6 umów na kwotę 43.040,00 zł – pozostałe 5 umów do realizacji
w 2019 r.)
b/ pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – skorzystała 1 osoba z umiarkowanym
st. niepełnosprawności – dofinansowanie w wys. 1.793,14 zł.
c/ pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania –
zawarto 7 umów na łączną kwotę 35.301,20 zł z czego w 2018 r. zrealizowano 2 umowy
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dla osób ze znacznym st. niepełnosprawności na kwotę 10.519,50 zł – pozostałe 5 umów
do realizacji w 2019 r.
d/ dofinansowanie do szkoleń w zakresie zakupionego sprzętu elektronicznego – zawarto
2 umowy z osobami ze znacznym st. niepełnosprawności na łączną kwotę 4.000,00 zł –
umowy do realizacji w 2019 r.
e/ pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym – skorzystały 2 osoby ze znacznym st. niepełnosprawności na łączną
kwotę 3.194,00 zł.
f/ pomoc w zakupie protezy kończyny na III poziomie jakości – zawarto umowę z 1 osobą
z umiarkowanym st. niepełnosprawności na kwotę 38.385,00 zł – umowa do realizacji w 2019
r.
g/ dofinansowanie do utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
co najmniej na III poziomie jakości – skorzystała 1 osoba z umiarkowanym
st. niepełnosprawności na łączną kwotę 7.470,00 zł – umowa do realizacji w 2019 r.
h/ pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej - skorzystały 3 osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności na łączną kwotę
7.199,70 zł.
2) Program rozwoju systemu pieczy zastępczej
Celem programu jest przede wszystkim wspieranie rodziny i rodzinnych form
rodzicielstwa zastępczego. Jako wyznaczona jednostka – PCPR w Toruniu jest organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej.
Celem głównym programu jest tworzenie i wspieranie form pieczy zastępczej, w tym
m.in. promowanie i rozwój form rodzinnego rodzicielstwa zastępczego, ale też zapewnienie
instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy i wsparcia usamodzielnianym wychowankom
pieczy zastępczej. Program jest realizowany na bieżąco, a poprzedni obejmował lata
2015-2017.
Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na terenie powiatu toruńskiego funkcjonowało
łącznie 116 rodzin zastępczych (9 zawodowych, 43 niezawodowych, 63 spokrewnionych
i 1 rodzinny dom dziecka – RDD), w których umieszczono 182 dzieci. Wszystkie dzieci,
czasowo pozbawione opieki ze strony rodziców biologicznych mają zapewnione miejsce
w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. W przypadku niemożliwości wykonania
postanowienia sądu i umieszczenia dziecka na terenie powiatu toruńskiego, podejmowane są
działania zapewnienia opieki na terenie innych powiatów. W 2018 r. umieszczono 7 dzieci z
terenu powiatu toruńskiego w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,
natomiast 23 wychowanków nadal przebywa w placówkach na terenie innych powiatów.
Biorąc pod uwagę monitoring prawidłowej realizacji zadań wyznaczono wskaźniki,
którym przypisano wartości docelowe dla roku 2022.
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Realizacja
2018 r.

Wartość
docelowa
2022 r.

Liczba przeszkolonych rodzin zastępczych

30

15

Liczba utworzonych nowych rodzin zastępczych zawodowych

1

5

Liczba funkcjonujących rodzin zastępczych zawodowych

9

13

182

130

Liczba utworzonych nowych rodzinnych domów dziecka

0

2

Liczba dzieci umieszczonych/przebywających
w rodzinnych domach dziecka

8

15

Liczba utworzonych nowych rodzin pomocowych

1

5

Liczba dzieci umieszczonych/przebywających
w rodzinach pomocowych

5

12

Liczba dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej pieczy zastępczej

30

20

Liczba osób realizujących program usamodzielnienia objętych
wsparciem finansowym i materialnym

32

40

Liczba osób realizujących program usamodzielnienia, którym
udzielono pomocy
w uzyskaniu zatrudnienia

32

27

Liczba zatrudnionych koordynatorów pieczy zastępczej

3

3

Liczba realizowanych programów

1

1

Nazwa wskaźnika

Liczba dzieci umieszczonych/przebywających
w rodzinach zastępczych

W ramach organizacji i rozbudowy wsparcia skierowanego do osób i rodzin objętych
systemem pieczy zastępczej w 2018 r., zapewniono dzięki realizacji przez PCPR projektu pn.:
„Rodzina w Centrum” i „Rodzina w Centrum2” współfinansowanego ze środków EFS
w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych dostęp do różnorodnych form pomocy i opieki
dla dzieci i rodzin należących do systemu pieczy zastępczej, w tym: działania profilaktyczne,
diagnostyczne, terapeutyczne, doradcze/konsultacyjne i inne. Działania te były również
skierowane do rodzin biologicznych dzieci, które na mocy postanowień sądu zostały
umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
W 2018 r. w ramach projektu EFS 58 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i 56 wychowanków rodzin zastępczych skorzystało ze specjalistycznego poradnictwa
w formie indywidualnej oraz warsztatowej.
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Ponadto, zgodnie z programem dbając o rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
w 2018 r. PCPR przeprowadził jak co roku szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej dla 16 kandydujących. Kandydaci zostali także poddani psychologicznym
badaniom testowym. Rodziny zastępcze objęte były pomocą i wsparciem przez
3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 specjalistów pracy socjalnej, 1 psychologa,
a także 1 specjalistę pracy z rodziną. W ciągu roku odbyło się łącznie 668 odwiedzin przez
pracowników w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych. Wizytowano także pełnoletnich
wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Dodatkowo rodziny zastępcze objęto wsparciem w formie dodatków wychowawczych
„500+” (skorzystało 157 dzieci na kwotę 986.408,00 zł, ilość świadczeń
wyniosła 2002). Dane te są zgodnie z przesłanym do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwartalnym sprawozdaniem z realizacji dodatku
wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty. Natomiast biorąc pod uwagę
rotacyjność dzieci w rodzinach zastępczych oraz osiągnięcie pełnoletności wychowanków
należy odnotować, iż przez cały 2018 r. z dodatku wychowawczego skorzystało 192 dzieci i
tyle też zostało wydanych decyzji administracyjnych.
PCPR realizował także rządowy programu pn.: „Dobry start”, obejmujący wypłatę dla
uczniów kwoty „300+” na wyprawkę szkolną (skorzystało 141 dzieci na kwotę 42.300,00 zł.
3) Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dnia 24 sierpnia 2016 r. Rada
Powiatu Toruńskiego podjęła uchwałę nr XX/119/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowych
Programów Profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie
w Powiecie Toruńskim na lata 2016-2020. Realizacja tych programów sprzyja dbałości
o prawidłowość przebiegu procesu wychowawczego dzieci i młodzieży pozostających
w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz będących w pieczy zastępczej.
W ramach tych programów w 2018 r. zorganizowano 2 szkolenia w ramach działań
profilaktycznych dot. zjawiska przemocy oraz wysłuchania dzieci.
W spotkaniu uczestniczyły rodziny zastępcze, w tym zawodowe. Jednym z zagadnień
były kwestie dot. spraw interwencyjnych związanych z przemocą – ze szczególnym
uwzględnieniem działań profilaktycznych dla dzieci z rodzin zastępczych oraz biologicznych.
Szkolenie prowadził psycholog zatrudniony w PCPR w Toruniu.
Dodatkowo psycholog w ramach swoich działań wysłuchuje dzieci dotknięte przemocą
i w 15 przypadkach podjął dalsze czynności związane z działaniami pomocowymi. W ramach
działań profilaktycznych pracownicy PCPR wizytujący środowiska, oprócz swojego zakresu
działań zwracają uwagę na środowiska zagrożone wystąpieniem zjawiska przemocy
i w ramach programów profilaktycznych kierują osoby i rodziny z tych środowisk
do specjalistów zatrudnionych w ramach projektu „Rodzina w Centrum2”. Dzięki działaniom
projektowym realizowane są założenia powyższych programów profilaktycznych. W latach
następnych PCPR przewiduje współpracę w ramach działań profilaktycznych z placówkami
oświatowymi.
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4) Program korekcyjno-edukacyjny
W 2018 r. zrealizowano program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc
w rodzinie na podstawie uchwały nr VII/39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Rady Powiatu
Toruńskiego w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata
2015-2018.
Rekrutacja do programu odbywała się we współpracy z OPS-ami, Komisariatami Policji,
Sądem, Prokuraturą, co doprowadziło do zebrania dostatecznej liczby beneficjentów. Udział
w programie wzięło 12 osób (w tym 5 kobiet). Program obejmował 70 godzin szkolenia.
Adresatami programu były osoby stosujące każdą przemoc w relacjach rodzinnych.
W przypadku osób uzależnionych od alkoholu konieczne było m.in. ukończenie leczenia
odwykowego z efektem pozytywnym. Oddziaływania programu przeznaczone były
w szczególności dla:
a/ osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec, których sąd
warunkowo zawiesił wykonanie kary, kierowanych na mocy postanowienia Sądu, skazanych
za przestępstwo z art. 207 § 1 KK, lub inne przeciwko rodzinie, korzystających
z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności;
b/ osób, których w wyniku innych okoliczności zgłosiły się do uczestnictwa
w programie, zostały skierowane przez Policję, objęte procedurą Niebieskiej Karty, przez
Zespół Interdyscyplinarny lub grupę roboczą;
c/ osób stosujących przemoc w rodzinie, którzy uczestniczą w terapii leczenia
uzależnienia
od
alkoholu/narkotyków/środków
odurzających/substancji
psychotropowych/środków zastępczych, dla których udział w programie może stanowić
uzupełnienie terapii podstawowej.
Przyznana dotacja celowa w wys. 10.149,00 zł na realizację programu została w 100%
wykorzystana.
2. Realizacja Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa
Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego na
lata 2017-2022
Program został wprowadzony Uchwałą nr XXVI/167/2017 Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 30 marca 2017 r. i obowiązuje w latach 2017-2022.
Obszary występujących zagrożeń dla porządku publicznego oraz bezpieczeństwa
mieszkańców oraz cele programu:
1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
a) poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Torunia i powiatu
toruńskiego poprzez ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń szczególnie
uciążliwych społecznie (mierniki statystyczne, 7 kat. przestępstw i wykroczeń, ogólne
wskaźniki statystyczne, nowe tendencje i zjawiska),
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b) zwiększenie zaufania do służb odpowiedzialnych
i bezpieczeństwo (miernik: badania społeczne),

za

porządek

publiczny

c) wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach publicznych oraz miejscu
zamieszkania (miernik: badania społeczne).
2) Bezpieczeństwo w komunikacji lądowej
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym (miernik statystyczny: ilość kolizji,
wypadków, rannych, zabitych, w tym udział rowerzystów, pieszych, dzieci do 18 roku
życia, sprawcy: wiek, stan trzeźwości, teren zabudowany, poza terenem
zabudowanym).
3) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
a) wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży (miernik: badania
społeczne, mierniki statystyczne: ilość zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży, ilość
ujawnionych czynów karalnych oraz sprawców, szczególnie narkotyki, dopalacze,
wymuszenia, ilość zdarzeń kryminalnych na terenie ośrodków oświatowych, w ruchu
drogowym, w drodze do szkoły),
b) ograniczenie przestępczości nieletnich oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym (miernik: badania społeczne, miernik statystyczny dotyczący patologii,
narkomanii, prostytucji, alkoholizmu w tym przemoc w rodzinie, ilość niebieskich
kart, ilość spraw z art. 207 kk),
c) ograniczenie liczby niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci i młodzieży
w okresie wakacji (miernik statystyczny).
4) Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
a) zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego miejsc i obiektów użyteczności
publicznej, obiektów śródmiejskich, kompleksów leśnych (miernik: statystyki
w zakresie ilości pożarów, strat, ilości kontroli, prowadzonych działań
profilaktycznych i inne),
b) poprawa bezpieczeństwa pożarowego w obszarze działania i doskonalenie KSRG.
5) Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne – zapewnienie
ochrony zdrowia publicznego.
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
W 2018 roku na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu
przeprowadzono łącznie 7 360 postępowań przygotowawczych, tj. o 1 330 postępowań więcej
niż w 2017 roku, wskaźnik dynamiki wyniósł 122,06%. W przeprowadzonych
postępowaniach stwierdzono 7 583 przestępstw, wobec 7 846 w 2017 roku. Uzyskano
wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 96,65%.
Spośród 7 583 zaistniałych przestępstw do 5 522 przypadków ustalono bądź
zatrzymano sprawców tych przestępstw, uzyskano wskaźnik wykrywalności kształtujący się
na poziomie 71,99%, wobec 72,3% w 2017 roku (tj. niższy o 0,3%).

11

Przestępstwa stwierdzone
2018

2017

Kategorie przestępstw
Ogółem

Miasto

Powiat

Ogółem

Miasto

Powiat

Przestępstwa ogółem

7583

5767

1816

7846

5937

1909

Przestępstwa kryminalne

5293

4311

982

4933

4015

918

Przestępstwa gospodarcze

1533

975

558

2085

1406

679

9

8

1

5

2

1

Przestępstwa narkotykowe

1316

1159

157

980

819

161

Prowadzenie pojazdu pod
wpływem alkoholu

336

176

160

331

161

170

Przestępstwa 17x7

2087

1735

352

2396

2060

336

Zabójstwo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Zdarzenia w ruchu drogowym oraz aktywność policjantów w 2018 roku na terenie
działania Komendy Miejskiej Policji w Toruniu:
2018

2017

Ogólna ilość zdarzeń

5283

5400

Ilość zdarzeń dziennie

14,47

14,79

Ilość wypadków

87

102

Ilość zabitych

22

20

Ilość rannych

81

109

Ilość kolizji drogowych

5196

5298

Ilość ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu
(przez f-szy WRD) art. 178a§1KK, 87§1, 87§1a, 87§2KW

368

285

Ilość kontroli

98539

89455

Ilość wykroczeń zarejestrowanych za pomocą urządzeń
kontrolno-pomiarowych

5870

14271

sporządzono wniosków o ukaranie do Sądu

633

688
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Programy realizowane przez KMP w Toruniu:
„Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczna droga do przedszkola”, „Prędkość” ,
„Pasy” , „Bezpieczne zachowania”, „Truck, Bus”, „Młody kierowca – bezpieczny i trzeźwy
kierowca”, „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, „Trzeźwy
kierujący”, a także „Bezpieczny weekend”.
W 2018 roku na terenie działania KMP w Toruniu zanotowano o 117 zdarzeń
drogowych mniej w stosunku do 2017 roku, wypadków drogowych było o 15 mniej, a liczba
osób rannych jest mniejsza o 28. Liczba osób, które zginęły w wypadkach jest większa o 2,
ale spadła liczba kolizji drogowych o 102. Policjanci ujawnili większą liczbę kierujących pod
wpływem alkoholu.
Służba prewencyjna
2018

2017

Ogółem

Miasto

Powiat

Ogółem

Miasto

Powiat

Wylegitymowano osób

226933

189614

37319

246138

207140

38998

Interwencje

36642

29468

7174

39442

32073

7369

Zatrzymano
i doprowadzono nietrzeźwych,

3339

2749

590

3965

3227

738

− do jednostek Policji

173

145

28

172

158

14

− do izby wytrzeźwień

2999

2489

510

3631

2920

711

− do miejsc zamieszkania

113

75

38

112

104

8

− do plac. służby zdrowia

54

40

14

50

45

5

1091

795

296

1111

821

290

144

120

24

171

156

15

w tym:

Zatrzymanie sprawców
na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu
− w kategoriach 17x7

Zapobieganie przestępczości w środowisku nieletnich
W 2018 roku na terenie działania KMP w Toruniu zanotowano wzrost ilości
przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie. W 2018 roku stwierdzono 809 czynów
popełnionych przez nieletnich, co daje wzrost o 419 przestępstw w porównaniu
z 2017 rokiem, w którym odnotowano 390 czynów.
Odnotowano wzrost liczby nieletnich sprawców przestępstw. W 2017 roku ujawniono
86 sprawców, w porównaniu do 2018 roku, w którym ujawniono 109 nieletnich sprawców.
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Działalność w obszarze uzależnień, patologii i innych zagrożeń
Ogółem w 2018 roku stwierdzono 1 316 przestępstw popełnionych w związku z
łamaniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 726 czynów
popełnionych przez 26 nieletnich.
Działania prewencyjne:
► wzmożone działania w rejonie punktów sprzedaży alkoholu mających na celu
ujawnianie osób sprzedających alkohol nieletnim,
► dokonywano sprawdzeń miejsc sprzedaży alkoholu oraz lokali pod kątem
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tylko podczas
wzmożonych działań funkcjonariusze KMP w Toruniu przeprowadzili 1 991
sprawdzeń,
► łącznie ujawniono 50 nieletnich pod wpływem alkoholu.
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Ilość zdarzeń powstałych na terenie działania KM PSP w Toruniu w 2018 roku:
Gmina

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe OGÓŁEM ZDARZEŃ

m. Chełmża

47

128

5

180

Chełmża

63

179

6

248

Czernikowo

43

94

4

141

Lubicz

74

251

16

341

Łubianka

29

136

3

168

Łysomice

55

160

15

230

Obrowo

71

244

13

328

Wielka Nieszawka

27

80

10

117

Zławieś Wielka

52

144

2

198

Powiat toruński (razem) 461

1416

74

1951

m. Toruń

730

1148

325

2203

KM PSP w Toruniu

1191

2564

399

4154
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Powiat
Toruński

m. Chełmża

Chełmża

Czernikowo

Lubicz

Łubianka

Łysomice

Obrowo

Wielka
Nieszawka

Zławieś
Wielka

Ilość prowadzonych działań związanych z likwidacją pożarów powstałych na terenie
powiatu toruńskiego z rozbiciem na poszczególne gminy ze względu na rodzaj obiektu:

Obiekty
użyteczności
publicznej

4

1

1

0

0

1

1

0

0

0

Obiekty
mieszkalne

124

14

14

11

17

10

13

29

8

8

Obiekty
produkcyjne

8

0

0

0

0

2

1

3

1

1

Obiekty
magazynowe

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

Środki
transportu

34

3

4

6

7

2

6

4

1

1

Lasy
(państwowe
i prywatne)

42

0

2

8

5

1

5

1

7

13

Uprawy,
rolnictwo

56

0

12

6

9

7

7

10

0

5

Inne obiekty

191

28

30

12

36

6

22

23

10

24

RAZEM

461

47

63

43

74

29

55

71

27

52

Pożary

Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne oraz weterynaryjne
W zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Inspekcja
Weterynaryjna przeprowadza corocznie badania monitoringowe bydła (1/5 stad z terenu
powiatu toruńskiego) w kierunku chorób, które mogą być przenoszone ze zwierząt
na człowieka – gruźlica u bydła i bruceloza bydła, owiec i kóz. W ciągu ostatnich kilku lat nie
było przypadków wykrycia w/w chorób, a także nie było zgłoszeń od PPSE w Toruniu
o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia gruźlicy i brucelozy u ludzi.

15

Prowadzony jest również monitoring w kierunku innych chorób zakaźnych,
które stanowią zagrożenie dla życia ludzi (choroby odzwierzęce) lub mogą powodować
wysokie straty gospodarcze:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

choroba Aujeskyego,
pryszczyca,
choroba pęcherzykowa świń,
gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła – BSE,
salmonelloza,
influenza ptaków (ptasia grypa),
choroba niebieskiego języka,
gorączka Q, IBR, IPV,
afrykański pomór świń.

GRYPA PTAKÓW – na dzień 23.08.2018 r. nie było zagrożenia wystąpienia tej
choroby w Polsce. Nadal jednak, uzupełnia się i aktualizuje stan zapasów magazynowych
sprzętów, materiałów i środków biobójczych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia na
terenie powiatu ogniska HPAI. Prowadzony jest monitoring bierny (padłe ptaki) i czynny
(krew od ptaków żywych) w kierunku tej choroby, dotychczas z wynikami ujemnymi.
ASF – na dzień 23.08.2018 r. były 204 ogniska w Polsce, 100 w 2018 r. Szczególnie
niepokojący jest fakt, że nowe ogniska występują coraz częściej w województwie warmińskomazurskim, mazowieckim oraz po raz pierwszy w województwie podkarpackim. Aktualna
sytuacja epizootyczna znajduje się pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.
Rozporządzenie nr 1/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bydgoskiego, inowrocławskiego,
lipnowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, nakielskiego, toruńskiego, tucholskiego
i włocławskiego.
Nakaz odstrzału dotyczy 36 obwodów łowieckich i 115 dzików w terminie
do 30 września 2018 r. W powiecie toruńskim dotyczy to 1 koła łowieckiego – do odstrzału
6 dzików. Na dzień 23.08.2018 r. odstrzelono 5 dzików. Trwają prace nad rozszerzeniem
obszarów w województwie kujawsko-pomorskim, na których obowiązywał będzie odstrzał
sanitarny.
Zadania realizowane przez powiat toruński w 2018 r.
1) Organizacja i utrzymanie zintegrowanego stanowiska kierowania służb: Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, dyżurnego Toruńskiego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego.
2) Monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3) Współuczestniczenie i organizowanie pikników rodzinnych np. pod hasłem „Sąsiad
moim przyjacielem” oraz działania mające na celu propagowanie wzajemnej ochrony
sąsiedzkiej dzieci, młodzieży, mieszkań, piwnic, pojazdów, ogrodów.
4) Działalność wydawnicza (ulotki, informatory, poradniki).
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5) Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej.
6) Realizacja wspólnie z KMP w Toruniu założeń akcji „Bezpieczna młodzież”,
„Radosne i bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne wakacje” oraz innych programów
prewencyjnych.
3. Realizacja Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2018 roku
Program współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty
Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXXII/207/2017 z dnia 26 października 2017 r.
Głównym celem Programu było wzmocnienie współpracy między powiatem,
a organizacjami pozarządowymi służące budowie społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten
realizowany był w formie współpracy finansowej i pozafinansowej.
Współpraca o charakterze finansowym obejmowała:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – otwarte
konkursy ofert,
2) dofinansowywanie – z wydatków bieżących Starostwa wydarzeń organizowanych
przez organizacje pozarządowe,
3) realizację wniosków złożonych m.in. przez organizacje pozarządowe w 3 edycji
budżetu obywatelskiego.
Natomiast współpraca o charakterze pozafinansowym obejmowała m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

organizację Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w grudniu 2018 roku,
przeprowadzenie konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”,
realizację IV edycji konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”,
wybór delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa KujawskoPomorskiego,
organizację corocznego Majowego Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu
Toruńskiego w Zelgnie,
umożliwienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowej dot. wyboru „Społecznika Roku” i „Sołtysa Roku” oraz oceny ofert
zgłoszonych w otwartym konkursie ofert,
konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok,
obejmowanie przez Starostę Toruńskiego patronatu oraz uczestnictwo
w przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje pozarządowe,
udzielanie wsparcia merytorycznego oraz promowanie działalności sektora
pozarządowego.
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Dane dotyczące otwartego konkursu ofert w 2018 roku

Lp.

Dziedzina
konkursu

Ilość
złożonych
projektów

Ilość
projektów
wybranych
do
realizacji

Ilość
projektów
zrealizowanych

Wysokość
przyznanych
środków w
zł

Wysokość
wykorzystanych
środków
w zł

%
wykonania

Średnia
kwota
przyznanej
dotacji w
zł

1.

kultura, sztuka
(…)

16

15

14

22 100

20 585

93%

1 473

2.

kultura
fizyczna

36

26

21

57 600

47 581

83%

2 215

3.

edukacja
ekologiczna

15

15

14

63 700

60 404

95%

4 247

4.

turystyka i
krajoznawstwo

7

6

6

6 130

6 130

100%

1 022

Razem:

74

62

55

149 530

134 700

90%

X

4. Realizacja programu ochrony środowiska dla powiatu toruńskiego
Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z późn. zm.) organy wykonawcze m.in. powiatu, w celu realizacji polityki ochrony
środowiska, sporządzają programy ochrony środowiska.
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2020
została przygotowana strategia ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego i zaplanowany
został szereg działań, mających na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważony
rozwój obszaru.
Z analizy stanu i zagrożeń środowiska wytypowano obszary wymagające interwencji,
wśród których najważniejszymi są:
− ochrona klimatu i jakości powietrza, w ramach której zaplanowano realizację działań
zmierzających
do
zmniejszenia
zanieczyszczeń
powietrza
do
poziomów
dopuszczalnych/docelowych m. in. poprzez poprawę parametrów technicznych budynków
oraz ograniczenie oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat – stała
modernizacja układu komunikacyjnego i utrzymanie czystości na drogach,
− ograniczenie zagrożenia hałasem realizowane poprzez ww. modernizację ciągów
komunikacyjnych, a także rozwój ścieżek rowerowych i promocję transportu publicznego,
− ochrona zasobów przyrodniczych, m. in. poprzez właściwe gospodarowanie zasobami
leśnymi,
− prawidłowa gospodarka wodna m. in. realizowana poprzez ograniczenia zasięgu i skutków
powodzi poprzez utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych,
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− przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii, planowane poprzez udzielanie
wsparcia dla jednostek straży pożarnej,
W 2018 r. Powiat prowadził działania mające na celu realizację założeń
obowiązującego programu ochrony środowiska, które w dużej mierze miały związek
z najbardziej problematycznym obszarem – ochroną powietrza atmosferycznego. Przykładami
prowadzonych działań były:
− przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej
poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz
wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie
oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56,
− termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie,
− stałe modernizacje układu komunikacyjnego, w tym m. in. przebudowa ciągu
komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin –
Skłudzewo, nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo, nr 2030C Turzno –
Gronowo, nr 1716C Płużnica – Bocień – Dźwierzno, nr 2045C Steklin – Osówka oraz
nr 2044C Czernikowo – Osówka,
− odnowa nawierzchni dróg powiatowych, m. in. remont na drodze powiatowej nr 2023C
Chełmża – Świętosław – Węgorzyn, nr 2028C Zakrzewko – Tylice, nr 2039C Zebowo –
Zębówiec, nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec II, nr 2031C Zelgno – Bezdół, nr
2043C Mazowsze – Steklinek – Wygoda, nr 2042C Kijaszkowo – Dąbrówka, nr 2042C
Kijaszkowo – Dąbrówka, nr 2040C Zębówiec – Skrzypkowo – Krzykomy.
Przy prowadzonych inwestycjach zadbano również o prawidłową gospodarkę wodną
realizowaną poprzez odtworzenie rowów przy drogach powiatowych oraz wykonanie
przepustów pod wjazdami przy kopanych rowach melioracyjnych (działania z zakresu
gospodarki wodno-ściekowej są również realizowanie na poziomie gminnym – rozbudowa
sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej).
W działania zmierzające do obniżenia emisji komunikacyjnej wpisują się projekty
inwestycyjne dotyczące budowy dróg rowerowych: Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny
Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa, Różankowo – Piwnice –
Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno, Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem
do Barbarki oraz zrealizowana budowa drogi rowerowej Leszcz – Pigża – Brąchnowo –
Biskupice – Warszewice – Kończewice.
Ochrona zasobów przyrodniczych, na poziomie powiatu realizowana jest m. in.
poprzez sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu – w roku 2018 przystąpiono do
sporządzenia uproszonych planów urządzania lasu dla gminy Czernikowo oraz
kontynuowano realizację planu dla gminy Zławieś Wielka.
Realizacja zadań z zakresu zagrożenia poważnymi awariami była realizowana poprzez
współudział w finansowaniu zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego wraz
z wyposażeniem do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Lulkowo oraz
OSP Łążyn.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 z wykonania programów organ wykonawczy powiatu
sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie powiatu, w związku z czym w 2019
r. planowane jest przygotowanie raportu z wykonania programu za lata 2017-2018.
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5. Program Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2017-2020
Nazwa dokumentu
Program rozwoju
Powiatu Toruńskiego
na lata 2017-2020

Program rozwoju Powiatu Toruńskiego został przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu Nr XXXIII/216/2017 z 30 listopada 2017 r. Jest
dokumentem operacyjno-wdrożeniowym opracowanym zgodnie
z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

Cel strategiczny 1
Wsparcie lokalnego
rynku pracy –
realizator:
Powiatowy Urząd
Pracy

Realizacja założeń,
działania podejmowane
w 2018 r.

Priorytet na lata 2017-2020
dobre miejsca pracy, rozumiane jako miejsca pracy dobrze
płatne, powstające w rozwojowych sektorach gospodarki,
przyczyniające się do rozwoju obszaru
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020
udzielenie 490 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
utworzenie 167 miejsc pracy
Promocja samozatrudnienia była jednym z najbardziej istotnych
działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. Polegała ona na
udzielaniu wsparcia finansowego osobom, które wyrażały
zainteresowanie uruchomieniem własnej działalności
gospodarczej. Urząd refundował także pracodawcom koszty
wyposażenia lub doposażenia nowego stanowiska pracy.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych odbywała się
również poprzez organizacje staży, prac interwencyjnych oraz
refundacje części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
oraz osób powyżej 50 roku życia:
• ilość ofert subsydiowanych – 1653,
• ilość ofert niesubsydiowanych – 2100,
• podjęcia prac subsydiowanych – 743,
• dotacje na rozpoczęcie działaności gospodarczej – 155,
• podjęcie prac niesubsydiowanych – 2951,
• ilość osób przeszkolonych – 324,
• poradnictwo indywidualne – 73,
• poradnictwo grupowe – 16,
• informacja zawodowa – 675.

Cel strategiczny 2
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Priorytet na lata 2017-2020
2A. bezpieczeństwo użytkowników – położenie większego
nacisku na zadania i ich elementy poprawiające bezpieczeństwo
Rozbudowa i poprawa
wszystkich użytkowników dróg,
standardu infrastruktury
2B. ścieżki rowerowe – sposób na rozwój taniego, bezpiecznego
transportowej,
i niskoemisyjnego systemu transportu, także cenny element
drogowej – realizator:
potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru.
Powiatowy Zarząd
Dróg
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020
wyremontowanie, modernizacja 76 km dróg powiatowych,
budowa 4 km chodników, budowa 50 km ścieżek rowerowych
Realizacja założeń,
Remonty i modernizacja dróg powiatowych – 18,9 km
działania podejmowane Budowa chodników – 0,7 km
w 2018 r.
Ścieżki rowerowe – 8 km.
Cel strategiczny 3
Priorytety na lata 2017-2020
3A. profilaktyka – w okresie objętym Programem planowane jest
wzmocnienie roli działań o charakterze profilaktycznym,
edukacyjnym,
Ograniczenie skali
wykluczenia
3B. wsparcie seniorów – w związku z szybkim wzrostem ich
liczby planowane jest podjęcie specjalnych działań,
społecznego –
adresowanych do tej grupy.
realizator:
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020
unowocześnienie 2 placówek pobytu, realizacja 7 programów
wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, objęcie
wsparciem 3000 osób
W 2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
objęło wsparciem około 1.129 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Realizowano takie programy jak: „Rodzina w
Centrum”, „Rodzina w Centrum 2”, „Program KorekcyjnoEdukacyjny”, „Program wyrównywania różnic między
regionami”, „Aktywny samorząd” obejmujące m.in. takie
działania jak: specjalistyczne poradnictwo, przyznawanie
Realizacja założeń,
świadczeń pieniężnych, pomoc w integracji ze środowiskiem
działania podejmowane
dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze,
w 2018 r.
prowadzenie chronionych mieszkań, powiatowych ośrodków
wsparcia, interwencje kryzysowe. PCPR wykonywało zadania
na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji
społecznej. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych
była realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Toruńskiego (obsługa środków przez PCPR). W zakresie
wsparcia seniorów PCPR we współpracy i partnerstwie
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realizowało następujące zadania: poradnictwo prawne
i obywatelskie oraz udział w projektach: „Dokąd zmierza
rodzina”, „Inkubator Partycypacji Społecznej Seniorów –
zintegrowane działania szkoleniowo – konsultacyjne dla osób
starszych”, „Kalendarz Aktywnego Seniora”, „Pracownia
przedsiębiorczości społecznej i wolontariatu – w poszukiwaniu
aktywnych form integracji międzypokoleniowej”.
Cel strategiczny 4
Unowocześnienie bazy
edukacyjnej –
realizator:
dyrektorzy
poszczególnych
placówek oświatowych

Priorytet na lata 2017-2020
nowoczesne pracownie naukowo-doświadczalne, wyposażone
w specjalistyczny sprzęt, pozwalający szkolić specjalistów
z umiejętnościami praktycznymi, poszukiwanymi na rynku pracy
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020
63 wsparte pracownie, 2800 uczniów i 122 nauczycieli
podnoszących kwalifikacje
Systematyczne doposażenie szkół w narzędzia technologii
informacyjnej
zapewnienie dostępu do wifi na terenie całej szkoły,
przygotowanie 12 stanowisk komputerowych umożliwiających
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem IT w czytelni szkolnej,
zakup 3 tablic interaktywnych z laptopami.
Systematyczne doposażenie pracowni do kształcenia
ogólnego
wyposażenie w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym
labiryncie” gabinetów matematycznych w 10 tabletów z
oprogramowaniem do nauczania matematyki, rzutnik z ekranem.

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych w
Chełmży – realizacja
założeń, działania
Systematyczne doposażenie pracowni do kształcenia
podejmowane w 2018 r.
zawodowego
zakup w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”
zestawy klocków Lego do programowania i drony;
przygotowanie dwóch w pełni wyposażonych pracowni do
kształcenia w zawodzie technik informatyk; oddanie do użytku
pracowni gastronomicznej z sześcioma w pełni wyposażonymi
i stale wzbogacanymi stanowiskami egzaminacyjnymi, pracowni
hotelarskiej (recepcja) i obsługi konsumenta; utworzenie
i wyposażenie pracowni hotelarskiej (pokój gościnny) i opieki
nad dzieckiem
Zespół Szkół, CKU
W roku szkolnym 2017-2018 doposażono następujące
Gronowo – realizacja
pracownie:
założeń, działania
1. zakupiono wyposażenie do pracowni spedycyjno-logistycznej,
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podejmowane w 2018 r. 2. zakupiono specjalistyczne oprogramowanie tablic
interaktywnych do nauczania języków obcych w pracowniach
językowych,
3. zakupiono komponenty systemu JD LINK do pracowni
zawodowej w zakresie technika mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki.
4. w ramach realizacji projektu „EduAkcja w technikach”
zakupiono 3 zestawy panelowe do nauczania w zawodzie technik
pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów
samochodowych oraz elektromechanik; tablety do prowadzenia
zajęć w ramach programowania urządzeń mobilnych dla technika
informatyka, zestawy do nauczania w ramach zajęć z systemów
inteligentnych domów dla technika informatyka oraz komputery
dla informatyków,
5. przebudowano część internatu w celu utworzenia pracowni
hotelarskiej, I etap w 2017 roku za kwotę 99 tys. zł, II etap
w 2018 roku za kwotę 137 tys. zł; w 2018 roku zakupiono
wyposażenie powstałej w budynku internatu pracowni
hotelarskiej za kwotę blisko 60 tys. zł.,
6. wymieniono komputery w salach lekcyjnych,
7. dokonano modernizacji stacji diagnostycznej,
8. na potrzeby Ośrodka Szkolenia Kierowców zakupiono nowy
pojazd do nauki jazdy Toyota Yaris,
9. zakupiono do sal lekcyjnych trzy monitory interaktywne
pozwalające korzystać z programów Smart, co pozwala na
wykorzystywanie nowatorskich metod prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych,
10. zakupiono 3 rzutniki ultra krótkoogniskowe do tablic
interaktywnych oraz 10 rzutników multimedialnych do sal
lekcyjnych. Każde pomieszczenie spełniające funkcje
dydaktyczne zarówno w budynku szkoły, warsztatów i internatu
wyposażone jest w komputer i rzutnik multimedialny,
11. w ramach realizacji projektu „Powiatowi zawodowcy”
zakupiono 20 komputerów stacjonarnych o bardzo wysokiej
wydajności, zakupiono również 20 tabletów do interaktywnej
nauki przedmiotów zawodowych,
12. w ramach realizacji projektu: „EU-geniusz w naukowym
labiryncie” zakupiono 10 tabletów do interaktywnego nauczania
matematyki w małych grupach. Zakupiono sprzęt sceniczny do
realizacji zajęć z realizacji dźwięku,
13. w ramach realizacji projektu „Doposażenie pracowni
elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w
Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie”
zakupiono kompletne wyposażenie pracowni za kwotę blisko
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350 tys. zł, było to 12 zestawów panelowych i dydaktycznych,
Doposażenie pracowni naukowo – doświadczalnych w Zespole
Szkół, CKU w Gronowie łączyło się z podnoszeniem
kwalifikacji nauczycieli. W latach 2017/2018 nauczyciele podjęli
studia podyplomowe na kierunkach: Transport i logistyka (1
osoba), Grafika Komputerowa i Multimedia (1 osoba), Technika
i mechatronika pojazdów samochodowych (1 osoba), Aplikacje
internetowe i mobilne (1 osoba), Logistyka w biznesie (1 osoba),
Budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych
(1 osoba) oraz Agrotronika (3 osoby). Ponadto brali udział w
licznych szkoleniach i warsztatach.
Łącznie ze wspartych pracowni w roku szkolnym 2017/2018
skorzystało: 74 uczniów w Branżowej Szkole I stopnia oraz 326
uczniów w Technikum.
1. w ramach realizacji projektu „Powiatowi Zawodowcy” w
2018 roku przewidziano dla uczniów Branżowej Szkoły I
Stopnia nr 2 Specjalnej w Chełmży następujące formy wsparcia:
kurs rękodzieła krawieckiego, kurs cukiernictwa, tworzenie
receptur gastronomicznych, kurs sztuki murarskiej, kurs obsługi
programów kosztorysowych i graficznych edytorów grafiki,
praktyki zawodowe. Wsparciem objęto: kurs rękodzieła
krawieckiego - 3 uczniów; tworzenie receptur gastronomicznych
- 4 uczniów; kurs obsługi programów kosztorysowych i
Zespół Szkół im. Unii
graficznych edytorów grafiki - 4 uczniów. W ramach projektu
Europejskiej w
zakupiono doposażenie dla: pracowni krawieckiej – Overlock,
Chełmży – realizacja
wytwornica pary, nożyce do krojenia tkanin; pracowni
założeń, działania
cukiernictwa – ekspres do kawy, miksery z misą, wagę
podejmowane w 2018 r. pomiarową, zestaw garnków, oprogramowanie – program
komputerowy spiżarnia, zestaw komputerowy; roboty kuchenne
wieloczynnościowy, zestaw noży; pracowni montera – szlifierka,
dalmierz laserowy, mieszarka, pilarka tarczowa, odkurzacz
przemysłowy, laser krzyżowy, młotowiertarka, strug, wiertarkowkrętarka, wyrzynarka,
2. obecnie trwa realizacja projektu: „Wykonanie pracowni
krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera robót
zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii
Europejskiej w Chełmży”.
Cel strategiczny 5
Rozwój ochrony
Priorytet na lata 2017-2020
zdrowia –
wysokie standardy opieki – najważniejszym wyzwaniem na ten
realizator:
okres programowy jest poprawa jakości usług medycznych,
Szpital Powiatowy
świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chełmży.
spółka z o.o. w
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020
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Chełmży

Realizacja założeń,
działania podejmowane
w 2018 r.

Cel strategiczny 6
Poprawa standardu
usług świadczonych
przez Starostwo
Powiatowe w Toruniu
i podległe instytucje

1 unowocześniony szpital, 1500 badań profilaktycznych.
W 2018 roku Szpital zakończył projekt pn. „Budowa instalacji
pomp ciepła w budynku ZOL w Browinie – upowszechnianie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, w ramach którego
wybudowano i zainstalowano sondy wraz z zakupem dwóch
pomp ciepła. Wartość tego zadania wyniosła 967 tys., a wartość
dofinansowania wyniosła 500 tys. zł.
Szpital jest w trakcie realizacji projektów, które zamierza
zakończyć do końca 2020 roku:
1. „Przebudowa i rozbudowa budynku ZOL w Browinie”,
zadanie polega na częściowej rozbiórce, rozbudowie
i przebudowie obecnego obiektu, instalacji sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, połączenie z
pompami ciepła, zakupie sprzętu medycznego i wyposażenia.
W ramach tego zadania powstanie dodatkowa powierzchnia dla
kolejnych 26 łóżek. Wartość projektu wynosi 6,5 mln zł, z czego
dofinansowanie wyniesie 4,5 mln zł.
2. „Przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych Szpitala
Powiatowego w Chełmży”, którego celem jest modernizacja
obecnych oddziałów i zakup sprzętu medycznego. Na chwilę
obecną szpital doposażył oddziały w 75 nowych sprzętów
medycznych oraz wykonał prace remontowe w oddziale chorób
wewnętrznych i oddziale chirurgii ogólnej. Aktualnie Spółka
przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na II część prac
remontowych. Wartość zadania wyniesie 3 mln zł,
a dofinansowanie 1,8 mln zł.
3. „Program wczesnego wykrywania nowotworu jelita
grubego w Szpitalu Powiatowym w Chełmży”. Jego celem jest
zwiększenie udziału w badaniach profilaktycznych raka jelita
grubego aktywnych zawodowo mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza powiatów stanowiących tzw.
„białe plamy”. Projekt zakłada przebadanie 1500 osób w latach
2017-2020. Całkowity koszt zadania to 1.500.000 zł,
a dofinansowanie stanowić będzie 95% wartości kosztów
kwalifikowalnych. Program cieszy się bardzo dużą popularnością
wśród pacjentów. Szpital do końca grudnia 2018 roku przebadał
946 pacjentów, z czego wynika, iż miesięcznie realizuje 165%
założonego miesięcznego wykonania.
4. Trzeci etap informatyzacji Szpitala. Wartość tego zadania
wynosi 870 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 739 tys. zł.
Zadanie dotyczy budowy Kujawsko-Pomorskiego Systemu
udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej.
Priorytet na lata 2017-2020
usługi elektroniczne, rozwój komunikacji elektronicznej
z mieszkańcami i pełna cyfryzacja dokumentacji Starostwa
Oczekiwane efekty (wskaźniki) w latach 2017-2020
zinformatyzowanie zasobów geodezyjnych
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realizator:
Starostwo Powiatowe
w Toruniu

Realizacja założeń,
działania podejmowane
w 2018 r.

Informatyzacja zasobów geodezyjnych powiatu toruńskiego –
digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych
BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań
harmonizujących zbiory danych powiatu toruńskiego.
20 września 2018 r. podpisano umowę nr OR.273.111.2018
na realizację opisanego zadania. Środki własne powiatu
oraz Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i
Pomorza 2.0”. Wydatek zaplanowany na 2018 r. – 120 823 zł,
wydatkowano 120 089 zł.
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6. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju powiatu toruńskiego na lata 2012-2020
mierniki realizacji celów
Cel strategiczny
Cele cząstkowe

Przestrzeń
powiatu przyjazna
mieszkańcom
i inwestorom.

Dobra jakość
kształcenia
w powiecie.

Rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury zapewniający wysoką jakość życia mieszkańców powiatu
Okres sprawozdawczy
Miernik/wskaźnik
2012-2016
2017-2018
2012-2018
Nowe nawierzchnie na drogach
Zmodernizowano
Zmodernizowano
Zmodernizowano
powiatowych. wzrost długości
łącznie 44 km dróg
47 km dróg
łącznie 91 km dróg
powiatowych – 100%
powiatowych
powiatowych
zmodernizowanych dróg
2012-2020 – 40km
realizacji założenia
Wybudowane ciągi pieszo-rowerowe Wybudowano łącznie
Wybudowano 8 km
Wybudowano łącznie
dla niechronionych uczestników
71km dróg
dróg rowerowych.
79km dróg
ruchu. wzrost długości
rowerowych – 71%
rowerowych – 79%
wybudowanych ciągów
realizacji założenia
realizacji założenia
pieszo-rowerowych
2012-2020 – 100km
Ukończenie szkoły
Ukończenie szkoły
Ukończenie szkoły
Odsetek uczniów
ZS, CKU
(wynik uśredniony)
2017 r. – 87,8%
(wynik uśredniony)
kończących naukę
Gronowo
2018
r.
–
88,7%
81,1%
78,22%
w szkołach powiatu
(w stosunku do
Ukończenie szkoły
Ukończenie szkoły:
Ukończenie szkoły
ilości osób
ZSP Chełmża
(wynik uśredniony)
2017 r. – 80%
(wynik uśredniony)
2018 r. – 95%
83,75%
85,0%
rozpoczynających)
2012 – 72%,
2020 – 75%.
Zdawalność
zewnętrznych
egzaminów
potwierdzających
kwalifikacje

ZS, CKU
Gronowo

ZSP Chełmża

Zdawalność
egzaminów (wynik
uśredniony)
74,85%
Zdawalność
egzaminów (wynik

Zdawalność egzaminów
2017 r. – 76,5%
2018 r. – 80%
Zdawalność egzaminów
2017 r. – 90%

Zdawalność
egzaminów (wynik
uśredniony)
75,98%
Zdawalność
egzaminów (wynik

zawodowe
2012 –72%,
2020 – 80%.
ZS Chełmża

Powiat przyjazny
rozwojowi
przedsiębiorczości.

Komunikacja
spełnia
oczekiwania
mieszkańców.

Dobrze
funkcjonujący
system wsparcia
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

Nowe miejsca pracy finansowane ze
środków publicznych będących w
dyspozycji powiatu (np. FP, PFRON).
2013-2020 stworzenie 1600
stanowisk pracy
Ilość kanałów komunikowania się
z mieszkańcami powiatu.
Stan 2012: strona internetowa i BIP,
newsletter, wkładka w gazecie POZA
TORUŃ (raz w miesiącu), facebook.
2020 – wzrost o dwa nowe kanały
komunikacyjne.
Liczba osób objętych działaniami
edukacyjno-informacyjnymi
powiatu na rzecz osób
wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Dotyczy osób
korzystających ze wsparcia
finansowego PFRON, EFS, dotacji
celowych, środków własnych

uśredniony)
66,5%
Zdawalność
egzaminów (wynik
uśredniony)
15,7%

2018 r. – 85,5%
Zdawalność egzaminów
2017 r. – 75%
2018 r. – 90%

uśredniony)
73,58%
Zdawalność
egzaminów (wynik
uśredniony)
38,0%

Doposażenie miejsc
pracy: 395
Dotacje na
działalność: 763
Łącznie: 1158

Doposażenie miejsc
pracy: 225
Dotacje na działalność:
318
Łącznie: 543

Doposażenie miejsc
pracy: 620
Dotacje na
działalność: 1081
Łącznie: 1701

Ilość kanałów
komunikowania się
z mieszkańcami
wzrosła o 1

W latach 2017-2018
ilość kanałów
komunikowania się
z mieszkańcami
wzrosła o 3
portal internetowy
ototorun.pl, instagram,
youtube

Ilość kanałów
komunikowania się
z mieszkańcami
wzrosła o 4

- zaktywizowano
społecznie i
zawodowo 1160 osób,

- zaktywizowano
społecznie i zawodowo
620 osób,

- 3800 osób
skorzystało ze
wsparcia finansowego,

- 940 osób skorzystało
ze wsparcia
finansowego,

- udzielone porady,
przeprowadzone
badania i terapie

- udzielone porady,
przeprowadzone
badania i terapie

- zaktywizowano
społecznie i
zawodowo 1780 osób,
- 4740 osób
skorzystało ze
wsparcia
finansowego,
- udzielone porady,
przeprowadzone
badania i terapie
zamknęły się
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samorządu, pozyskanych w ramach
programów celowych. Założony
malejący wskaźnik liczby osób
w poszczególnych latach będzie
wynikał z planowanych działań
minimalizujących procesy
powodujące wykluczenie społeczne
osób z zagrożonych środowisk, a tym
samym zakłada się wzrost aktywności
społecznej.

Wysoki standard
usług
w zakresie opieki
społecznej
i zdrowia.

1) 2012 r. – ok. 1200 osób
2) 2014 r. – ok. 1150 osób
3) 2016 r. – ok. 1100 osób
4) 2018 r. – ok. 1050 osób
5) 2020 r. – ok. 1000 osób
Procent jednostek z zakresu opieki
społecznej i zdrowia spełniających
standardy wynikające z przepisów
prawa.
2012 – 57 %, 2020 – 100%.

zamknęły się
w liczbie 830,

zamknęły się
w liczbie 450,

- 1980 beneficjentów
objętych zostało
pomocą socjalną

- 900 beneficjentów
objętych zostało
pomocą socjalną,

83% jednostek z
zakresu opieki
społecznej i zdrowia
spełnia wymagane
przepisami prawa
standardy. Są to domy
pomocy społecznej i
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Chełmży. Standardy
spełnia również
Szpital Powiatowy w
Chełmży. Trwają
natomiast prace na
standaryzacją

Procent jednostek z
zakresu opieki
społecznej i zdrowia
spełniających
wymagane przepisami
prawa standardy
pozostał na
niezmienionym
poziomie (83%).
W celu podniesienia
standardów w ŚDS
w Osieku n/Wisłą
wykonana została
stosowna
dokumentacja. Obecnie
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w liczbie 1280,
- 2880 beneficjentów
objętych zostało
pomocą socjalną,
W 2018 r. Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie w Toruniu
objęło wsparciem
około 1.129 osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

83% jednostek
z zakresu opieki
społecznej i zdrowia
spełnia wymagane
przepisami prawa
standardy

Środowiskowego
Domu Samopomocy w
Osieku/ Wisłą.
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brakuje środków
finansowych budżetu
państwa, które
pozwoliłyby na
osiągniecie
wymaganych
standardów.

III Budżet obywatelski
Sprawozdanie z realizacji III edycji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego
Budżet obywatelski w powiecie toruńskim wprowadzono w 2016 roku. W 2018 roku
zrealizowano projekty zgłoszone do jego III edycji.
Poniżej tabelaryczne zestawienie m.in. zadań i środków finansowych dotyczących
budżetu obywatelskiego.
ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM (LICZBOWO)

Liczba zadań – po

Budżet
obywatelski

Pula lokalna
/Pula powiatowa

Pula lokalna

III edycja

– poddana
pod głosowanie
mieszkańców

formalnej
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M. Chełmża
Gm. Chełmża
Gm. Łysomice
Gm. Łubianka
Gm. Lubicz
Gm. Obrowo
Gm. Czernikowo
Gm. Wielka Nieszawka
Gm. Zławieś Wielka

Pula powiatowa
Ogółem:

pozytywnej weryfikacji

Liczba zgłoszonych
zadań

27
2
5
5
2
5
3
2
4
3

17
48

Liczba zadań
przeznaczonych do
realizacji poniższa liczba jest
jednocześnie liczbą
zadań
zrealizowanych)

17
2
4
4
1
4
3
2
4
3

17
44

2
3
2
1
0
2
2
2
3

11
28

Jeden z realizatorów zadania (z puli powiatowej), pomimo podjętych prób i realizacji
bezkosztowej części zadania spotkał się m.in. z brakiem zainteresowania potencjalnych
adresatów zadania i podjął decyzję o rezygnacji z jego realizacji.
Powyższe dotyczy zadania „Szlakiem Bywki - 4 pory roku z kijkami”. Na realizację zadania
zarezerwowano kwotę 7600 zł.
Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął decyzję o realizacji kolejnego zadnia, które mieści
się w dostępnej puli środków finansowych. Kolejne z zadań to „Maraton Szachowy Powiatu
Toruńskiego”. Koszt realizacji zadania 7500 zł. Zadanie zrealizowano 15 grudnia 2018 r. w
Czernikowie.
Pozostałe zadania - zarówno w puli lokalnej jak i powiatowej - zrealizowano zgodnie
z założeniami.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PULACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet
obywatelski

Planowana
wysokość środków
–zgodnie
z uchwałą (w zł)

Pula lokalna
/Pula powiatowa
Pula lokalna

III edycja

Zmiany wysokości
puli w wyniku
głosowania
(niewykorzystane środki z
puli lokalnej zasiliły pulę
powiatową)

120 000

M. Chełmża
Gm. Chełmża
Gm. Łysomice
Gm. Łubianka
Gm. Lubicz
Gm. Obrowo
Gm. Czernikowo
Gm. Wielka Nieszawka

17 000
11 300
11 200
7 900
22 300
18 300
10 400
5 900

Gm. Zławieś Wielka
Pula powiatowa
RAZEM:

15 700
130 000
250 000

88 452

Środki
wykorzystane
na realizację
zadań
86 934

16 854
10 200
10 556
5 300
0
13 702
10 340
5 900
15 600

157 638
246 090

16 431
10 180
10 556
5 300
0
13 440
10 346
5 890
14 791

155 956
242 890

Zgłoszone zadania – w puli lokalnej Gminy Lubicz - nie były realizowane z uwagi na
nieuzyskanie minimalnej liczby głosów.
Zgodnie z § 14 ust. 3 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w
przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego stanowiących Załącznik nr 1 do
uchwały Nr XXVIII/182/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. zadania
zostają zrealizowane wówczas, gdy łączna liczba oddanych głosów na projekty poddane pod
głosowanie w danej gminie wynosi co najmniej 3% ogólnej liczby mieszkańców danej gminy
(dane dotyczące liczby mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia - udostępnione przez
GUS).
Liczba mieszkańców gminy Lubicz wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 19 453
osoby; 3% z tej liczby= 584, zatem minimalna liczba głosów wynosiła 584. Wszystkie
projekty łącznie uzyskały 521 głosów.

GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

BO

III edycja

Liczba
oddanych kart
do głosowania

1 971

Liczba oddanych głosów
Pula
Pula lokalna
powiatowa
6 782 – ogółem, w tym:
M. Chełmża – 915
Gm. Chełmża – 1 504
Gm. Łysomice – 654
Gm. Łubianka – 303
Gm. Lubicz – 521
Gm. Obrowo – 891
Gm. Czernikowo - 562
Gm. Wielka Nieszawka – 611
Gm. Zławieś Wielka - 821
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9 960

Razem

16 742

Przy realizacji budżetu obywatelskiego pracował zespół powołany Zarządzeniem
Nr 33/2017 Starosty Toruńskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie organizacji prac w
zakresie realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego na rok 2018.
Realizatorami zgłoszonych do budżetu obywatelskiego zadań byli wnioskodawcy. W
zakresie zadań inwestycyjnych obejmujących zakup i montaż siłowni plenerowej Starostwo
Powiatowe w Toruniu wyłoniło wykonawcę zadania zgodnie z przepisami ustawy o
zamówieniach publicznych .
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IV Realizacja uchwał Rady Powiatu Toruńskiego
Lp.

Nr uchwały

Data

W sprawie

Realizacja

1.

XXXV/229/2018

08.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Plany pracy zostały w pełni zrealizowane, a sprawozdania
komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego zostały przedstawione 14 lutego 2019 roku na IV Sesji
na 2018 rok
RPT .

2.

XXXV/230/2018

08.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Plan kontroli Komisji Rewizyjnej został w pełni
Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
zrealizowany, a sprawozdanie zostało przedstawione 14
lutego 2019 roku na IV Sesji RPT.

3.

XXXV/231/2018

08.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
o kwotę 516.975 zł. Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono
w plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

4.

XXXV/232/2018

08.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia inwestycyjne
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu drogowe.
Zmieniono
finansowanie
jednego
Toruńskiego na lata 2018-2026
z przedsięwzięć drogowych .Zmiany wprowadzono
w plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

5.

XXXV/233/2018

08.02.2018 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Uchwała została wdrożona przez PCPR.
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

6.

XXXVI/234/2018

28.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
1.628.511 zł w tym środki PRGiPID na lata 2016-2020.
Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono w plany finansowe
jednostek organizacyjnych powiatu.

7.

XXXVI/235/2018

28.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Dokonano ponownego podziału środków pomiędzy
zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej ( 250.000 zł)
w ramach środków Państwowego Funduszu
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
8.

XXXVI/236/2018

28.03.2018 r.

w sprawie
nauczycieli

9.

XXXVI/237/2018

28.03.2018 r.

w sprawie określenia
obowiązkowego wymiaru
niektórych nauczycieli

XXXVII/238/2018

26.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
459.795 zł. Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

10.

regulaminu

i społecznej (492.039 zł).

wynagradzania Uchwała przekazana do realizacji dyrektorom szkół
i placówek, dla których Starostwo Powiatowe jest organem
prowadzącym. W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań
oświatowych z 27 X 2017 roku, która wprowadza zmiany
do ustawy karta nauczyciela w art. 76 ust. 25 uchyliła
ust. 1-4, 6-8. Na skutek ich uchylenia wykreślono
z dotychczas obowiązującego regulaminu rozdział
7 „Dodatek mieszkaniowy”.
tygodniowego W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z 27 X 2017
godzin zajęć roku w art. 76 ust. 22 pkt a, odesłano do ustawy karta
nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku, gdzie w art. 42
dodano pkt 12 mówiący o tygodniowej liczbie godzin
dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej zatrudnionych dodatkowo w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz
współorganizowania
kształcenia
uczniów
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie
oraz
zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
w wymiarze 20 g. – weszła w życie z dniem 01.09.2018 r.,
a straciła moc z dniem 3.1.08.2018 r. uchwała
nr VIII/58/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia
29 października 2003 r.
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11.

XXXVII/239/2018

sprawie
wyrażenia
opinii Opinia została przekazana Marszałkowi Województwa
26.04.2018 r. w
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27.04.2018 r.
Kujawsko–Pomorskiego w sprawie podziału
obszaru
województwa
kujawsko
–
pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia
ich numerów i granic oraz liczby radnych
wybieranych w tych okręgach wyborczych
do Sejmiku Województwa Kujawsko–
Pomorskiego

12.

XXXVII/240/2018

sprawie
trybu
udzielania Wprowadzono nowe przepisy dot. dotacji oświatowych.
26.04.2018 r. w
i
rozliczania
dotacji
dla
szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na
terenie powiatu toruńskiego przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat
Toruński oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania

13.

XXXVII/241/2018

sprawie
przyjęcia
sprawozdania
26.04.2018 r. w
z realizacji Programu współpracy powiatu
toruńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w roku 2017

14.

XXXVIII/242/2018

29.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia inwestycyjne
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu drogowe. .Zmiany wprowadzono w plany finansowe
Toruńskiego na lata 2018-2026
jednostek organizacyjnych powiatu.

15.

XXXVIII/243/2018

29.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 3.165.490 zł
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Powiatu
przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy (…) za dany rok. Niniejsze
sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu bez
uwag.

budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018

16.

XXXVIII/244/2018

i wydatków budżetowych o kwotę 4.665.490 zł. Deficyt –
zwiększenie o 1.500.000 zł. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

29.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów Uchwałę przesłano niezwłocznie Wojewodzie Kujawskowyborczych
Pomorskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu oraz
każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu
toruńskiego. Ponadto ogłoszono w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podano
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
29.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
w drodze darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego,
położonej przy ulicy Gen. Józefa Hallera 7
w Chełmży

Aktem notarialnym z dnia 05 lipca 2018 r. Rep. A Nr
3997/2018 Powiat Toruński przekazał nieodpłatnie
w drodze darowizny działki nr 71 i 69 o pow. 0,0914 ha
położone w Chełmży przy ulicy Gen. Józefa Hallera 7 na
rzecz Gminy Miasta Chełmża, na realizację celu
publicznego.
Protokół
przekazania
nieruchomości
podpisano 1 sierpnia 2018 r.

17.

XXXVIII/245/2018

18.

XXXIX/246/2018

21.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
297.504 zł. Zmiany wprowadzono w plany finansowe
jednostek organizacyjnych powiatu.

19.

XXXIX/247/2018

21.06.2018 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Uchwała przekazana do realizacji dyrektorowi. Zmiana
Ponadgimnazjalnych w Chełmży, ul. Hallera nazwy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Zespół
23, 87-140 Chełmża
Szkół Ponadpodstawowych nastąpiła z dniem 01.09.2018 r.
Dyrektora szkoły zobowiązano do wymiany pieczęci,
tablic na budynku oraz do dokonania zmian w statucie
placówki.
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21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu, sprawozdania
finansowego oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok
2017
ustalenia wynagrodzenia
21.06.2018 r. w sprawie
dla Starosty Toruńskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedłożono radzie
Powiatu Toruńskiego i RIO. Opinia RIO – pozytywna.
Zarząd otrzymał absolutorium za 2017 r.

20.

XXXIX/248/2018

21.

XXXIX/249/2018

22.

XL/250/2018

24.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 130.601 zł
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
i wydatków budżetowych o kwotę 160.459 zł. Deficyt –
zwiększenie o 29.858 zł. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

23.

XL/251/2018

plany
finansowe
dwóch
zadań
24.07.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Dostosowano
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w PZD
Toruńskiego na lata 2018 – 2026
w Toruniu do poziomu rozstrzygnięć przetargowych.
Zmiany wprowadzono w plany finansowe jednostek
organizacyjnych powiatu.

24.

XL/252/2018

24.07.2018 r. w sprawie emisji obligacji
Toruńskiego w 2018 roku

25.

XL/253/2018

24.07.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w Udzielono pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł
formie dotacji celowej Gminie Zławieś Gminie Zławieś Wielka na zadanie „Zakup samochodu
Wielka
ratowniczo-gaśniczego do działań ratownictwa chemiczno
– ekologicznego dla OSP Łążyn”.

Nowe niższe wynagrodzenie dla Starosty Mirosława
Graczyka zgodnie z uchwałą wypłacane było od 1 lipca
2018 roku.

Powiatu Ustalono zasady emisji obligacji komunalnych na 2018 r.
w wysokości 4 mln zł jako źródło pokrycia deficytu
budżetowego.

Środki przekazano . Dotację rozliczono.
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26.

XL/254/2018

24.07.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Opinia została przekazana Marszałkowi Województwa
uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26.07.2018 r.
– Pomorskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie podziału obszaru województwa
kujawsko – pomorskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic
oraz liczby radnych wybieranych w tych
okręgach
wyborczych
do
Sejmiku
Województwa Kujawsko – Pomorskiego

27.

XL/255/2018

24.07.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Po analizie zebranego materiału Komisja Rewizyjna
Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży
przygotowała
uzasadnienie
stwierdzając
skargę
za bezzasadną. Radni PT podtrzymali decyzję.
Poinformowano zainteresowanych.

28.

XLI/256/2018

23.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Dostosowano plany finansowe zadań inwestycyjnych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wieloletnich do poziomu rozstrzygnięć przetargowych.
Toruńskiego na lata 2018-2026
Zmiany wprowadzono w plany finansowe jednostek
organizacyjnych powiatu.

29.

XLI/257/2018

23.08.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
538.525 zł. Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

30.

XLII/258/2018

27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Dostosowano plany finansowe niektórych zadań
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej inwestycyjnych
wieloletnich
do
zmienianych
dla Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026 harmonogramów realizacji
tych zadań.
Zmiany
wprowadzono
w
plany
finansowe
jednostek
organizacyjnych powiatu.
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31.

XLII/259/2018

27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
834.228 zł. Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

32.

XLII/260/2018

33.

XLII/261/2018

27.09.2018 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia
zadań przyjętych do realizacji w roku 2018
w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej
Nieszawa

W planie finansowym PFRON dokonano zmian pomiędzy
poszczególnymi zadaniami rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Udzielono pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł
Gminie Miejskiej Nieszawa na zadanie „Koszty
utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę”.
Środki przekazano . Dotację rozliczono.

34.

XLII/262/2018

27.09.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Udzielono pomocy finansowej Gminie Łysomice
w formie dotacji celowej Gminie Łysomice w wysokości 20.000 zł na zadanie „Zakup samochodu
operacyjno – rozpoznawczego do działań ratownictwa
chemiczno – ekologicznego, w tym wyposażenie
do potrzeb OSP Lulkowo ".

Środki przekazano . Dotację rozliczono.

35.

XLII/263/2018

27.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowy Statut wszedł w życie wraz z pierwszą sesją Rady
Toruńskiego
obecnej kadencji i został opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
15 listopada 2018 roku.
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36.

XLII/264/2018

27.09.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się nieprawidłowości
Domu Pomocy Społecznej w Browinie
i niedopełnienia obowiązków w zakresie zapewnienia
mieszkańcom odzieży przez Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Browinie. Rada Powiatu Toruńskiego
postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Poinformowano
zainteresowanych.

37.

XLIII/265/2018

18.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy
powiatu toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
pożytku
publicznego na rok 2019

38.

XLIII/266/2018

18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Dostosowano plany finansowe niektórych zadań
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu inwestycyjnych
wieloletnich
do
zmienianych
Toruńskiego na lata 2018-2026
harmonogramów realizacji
tych zadań.
Zmiany
wprowadzono
w
plany
finansowe
jednostek
organizacyjnych powiatu.

39.

XLIII/267/2018

18.10.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
2.171.369 zł. Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

40.

I/1/2018

17.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
Powiatu Toruńskiego
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady wybrano
Polikowskiego Pawła Piotra na
41

Przyjęty Program współpracy (…) realizowany jest w 2019
r. Do celów głównych Programu należy zintensyfikowanie
współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi,
podniesienie skuteczności i efektywności działań
podejmowanych w sferze zadań publicznych, określenie
zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy
oraz udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym
przez powiat toruński. Program przyjęty przez Radę
Powiatu bez uwag.

Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.
41.

I/2/2018

17.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
Rady Powiatu Toruńskiego
w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady wybrano:
1. Kłosińską Mirosławę – na Wiceprzewodniczącą Rady
Powiatu Toruńskiego,
2. Syrokę Leszka – na Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu Toruńskiego.

42.

I/3/2018

17.11.2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania Regulamin został przyjęty uchwałą nr I/3/2018 z dnia
17 listopada 2018 r.
w wyborach Starosty Toruńskiego

43.

I/4/2018

17.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego

W głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady wybrano
Olszewskiego Marka Karola na Starostę Toruńskiego.

44.

I/5/2018

sprawie
17.11.2018 r. w
Toruńskiego

wyboru

Wicestarosty W głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
wybrano Ramlau Michała Karola na Wicestarostę
Toruńskiego.

45.

I/6/2018

17.11.2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu W głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Powiatu Toruńskiego
wybrano:
1. Kaczmarka Kazimierza – na członka Zarządu,
2. Kononiuka Janusza Krzysztofa – na członka Zarządu,
3. Kowalskiego Łukasza Rafała – na członka Zarządu.
42

46.

II/7/2018

29.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stwierdzono
Komisji Rewizyjnej
w osobach:

wybór

członków

Komisji

Rewizyjnej

1) Skiba Piotr – Przewodniczący Komisji,
2) Zakrzewska Edyta – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Jałocha Andrzej – członek Komisji,
4) Kwiatkowska Danuta – członek Komisji,
5) Siemianowski Andrzej – członek Komisji.
47.

II/8/2018

29.11.2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stwierdzono wybór członków Komisji Skarg, Wniosków
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
i Petycji w osobach:
1) Janiaczyk-Dąbrowska Agnieszka – Przewodnicząca
Komisji,
2) Jankierska-Wojda Agnieszka – Wiceprzewodnicząca
Komisji,
3) Skiba Piotr – członek Komisji,
4) Wierzbicki Tomasz – członek Komisji.

48.

II/9/2018

29.11.2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących Stwierdzono wybór na przewodniczących komisji stałych
komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego
Rady Powiatu:
1) Komisji Budżetu i Finansów – Tomasz Wierzbicki,
2) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – nie wybrano,
3) Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – Mirosław
Graczyk,
4)
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Komisji

Infrastruktury

Komunalnej,

Rolnictwa,

Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Andrzej Jałocha,
5) Komisji Statutowo – Regulaminowej – Danuta
Kwiatkowska.
49.

II/10/2018

29.11.2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Stwierdzono wybór na wiceprzewodniczących komisji
komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego
stałych Rady Powiatu:
1) Komisji Budżetu i Finansów – Mirosław Nawrotek,
2) Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Jacek Kałamarski,
3) Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej – Tomasz
Zakrzewski,
4) Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska – Wiesław Kazaniecki,
5) Komisji
Walczyński.

Statutowo-Regulaminowej

–

Andrzej

50.

II/11/2018

29.11.2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Powiatu
komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego
Toruńskiego według załącznika do uchwały nr II/11/2018.

51.

II/12/2018

ustalenia
29.11.2018 r. w sprawie
dla Starosty Toruńskiego

52.

II/13/2018

29.11.2018 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej Zgodnie z uchwałą deleguje się do udziału w pracach
dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego
Toruńskiego
Komisji
Bezpieczeństwa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Radnego Piotra Skibę.
i Porządku

53.

II/14/2018

29.11.2018 r. w sprawie ustalenia opłat na 2019 rok Na podstawie art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca
za usuwanie i przechowywanie pojazdów 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.
usuniętych z
dróg na parkingach poz. 1260 z późn. zm.) Rada Powiatu ustaliła, w drodze

wynagrodzenia Uchwała została podjęta zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych.
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strzeżonych oraz kosztów powstałych uchwały, wysokość opłat za usuwanie i parkowanie
w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1-2
a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu PORD, oraz kosztów powstałych w wyniku wydania
dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia
od usunięcia.
54.

II/15/2018

sprawie
desygnowania
29.11.2018 r. w
do Zgromadzenia Ogólnego
Powiatów Polskich

55.

III/16/2018

20.12.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgodnie z uchwałą dokonano wyboru Przewodniczącego
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w osobie
Lewandowskiego Rafała.

56.

III/17/2018

uchwałę W uchwale Nr II/8/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia
20.12.2018 r. zmieniająca
w sprawie ustalenia składu osobowego 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w §1 po pkt 4 dodaje
się pkt 5 w brzmieniu: „5) Lewandowski Rafał – członek
Komisji.”.

57.

III/18/2018

20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę
budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018
3.081.872 zł. Deficyt – b.z. Zmiany wprowadzono w plany
finansowe jednostek organizacyjnych powiatu.

58.

III/19/2018

20.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Dokonano niewielkie zmiany poszczególnych zadań
zadań przyjętych do realizacji w roku 2018 w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.
w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

59.

III/20/2018

20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Budżet
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delegata Zgodnie z uchwałą Rada Powiatu Toruńskiego desygnuje
Związku delegata Powiatu Toruńskiego do Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich w osobie Pana Marka
Olszewskiego – Starostę Toruńskiego.

powiatu

wprowadzono

w

plany

finansowe

Toruńskiego na rok 2019

jednostek organizacyjnych powiatu na 2019 r.

60.

III/21/2018

sprawie
uchwalenia
Wieloletniej Budżet WPF wprowadzono w plany finansowe jednostek
20.12.2018 r. w
Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego organizacyjnych powiatu na 2019 r.
na lata 2019– 2026

61.

III/22/2018

20.12.2018 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do
realizacji w roku 2019 w ramach środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Zatwierdzono plan przychodów i wydatków PFRON.
Przychody – 742.040. Wydatki na rehabilitację zawodową
250.000 zł, wydatki na rehabilitację społeczną – 492.040
zł.

62.

III/23/2018

20.12.2018 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań
z
zakresu
administracji
rządowej
związanych z kwalifikacją wojskową w roku
2019

Zarząd podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
porozumienie mające na celu usprawnienie procesów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu toruńskiego. Porozumienie
dotyczy wykonywanych zadań oraz finansowania
(w formie dotacji).
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