Informacja Starosty
z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu
W okresie między sesjami odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu:
Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r.:


Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie przyjęcia
raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wąbrzeskiego.



Ponadto zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności:
 Komendanta Społecznej Straży Rybackiej powiatu Wąbrzeskiego za rok
2018,
 oddziału PCK w Wąbrzeźnie w zakresie krwiodawstwa.
Starosta Wąbrzeski podziękował za przyznanie Zarządowi Powiatu w
Wąbrzeźnie

medalu

60-lecia

Honorowego

Krwiodawstwa

Polskiego

Czerwonego Krzyża za szczególne zasługi w efektywnym działaniu
wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa.
Następnie członkowie Zarządu Powiatu zwrócili uwagę na zaangażowanie
Pani Prezes Jolanty Sartori na rzecz pracy kół PCK w powiecie,
przekładający się na coroczny wzrost liczby oddanych litrów krwi przez
mieszkańców powiatu. Złożono serdeczne wyrazy podziękowania i uznania
za wykonywaną pracę oraz aktywizację wolontariuszy w regionie.
Podkreślono, że działalność Pani Jolanty Sartori ma wpływ na skuteczną
realizację

najważniejszej,

humanitarnej

misji

PCK,

zgodnej

z

przyświecającym mu hasłem: „Oddając krew-ratujemy życie”.


Podjęto uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania na przeprowadzenie kursów na
prawo jazdy kat. B w ramach projektu pn.: „Dziś nauka jutro praca II”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe 10.2.3
Kształcenie zawodowe Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.



Zatwierdzono rozliczenia dotacji udzielonej w 2018 roku:
 Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych,
 Policealnej Szkole dla Dorosłych Akademia Wiedzy,
 Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego.
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Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Dyrektora PCPR w Płońsku i wyjaśnił, iż
PCPR w Wąbrzeźnie brało udział w postępowaniu sądowym z PCPR w Płońsku
dotyczącym tego, kto ma ponosić określone koszty pobytu dziecka w rodzinie
zastępczej. Poinformował, że w wyniku postępowania PCPR w Płońsku został
zobowiązany do poniesienia kosztów na rzecz budżetu powiatu wąbrzeskiego.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu płatności
zasądzonej kwoty.



Starosta Wąbrzeski przedstawił treść pisma Pana Andrzeja Grabowskiego
Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzeńskiego, który informuje, iż w
2019 roku zostanie wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 1721C SierakowoRyńsk. Przypomniał, że mieszkańcy tej drogi rzeczywiście wnioskowali o
przebudowę

drogi,

jednak

Zarząd

Powiatu

realizuje

inwestycje

według

zaplanowanych w budżecie środków, bowiem wiele innych dróg też wymaga pilnego
remontu.


Ponadto Starosta w ramach pozostałych spraw bieżących poinformował, że
zakończono postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy projektu dotyczącego
rozbudowy ZSZ w Wąbrzeźnie. Dodał, że w dniu 21 lutego nastąpi podpisanie
umowy z wykonawcą. Następnie poinformował, że trwają prace związane z
przygotowaniem posiedzenia Konwentu Powiatów Województwa KujawskoPomorskiego, który odbędzie się w dniu 21 marca 2019 r. w Powiecie Wąbrzeskim.
Poinformował także, o rocznej odprawie w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.:



Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał w sprawie:
 Ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych na obszarze Powiatu Wąbrzeskiego,
 Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego na 2019 r.



Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
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pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Przyjęto informację o ostatecznych kwotach subwencji i dotacji celowych z budżetu
państwa.



Zatwierdzono sprawozdanie z realizacji zadania zleconego przez Wojewodę
dotyczącą Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2018 roku.



Przyjęto

informacje

przedstawicieli

związków

zawodowych

zrzeszających

nauczycieli dotyczące zapowiedzianego protestu nauczycieli.


Rozpatrzono pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wąbrzeźnie, w którym
przedstawiono prośbę o wsparcie finansowe lub rzeczowe i objęcie patronatem
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Mała Liga Zadaniowa” dla uczniów
klas III szkół podstawowych z województwa.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o objęciu patronatem Starosty tego wydarzenia i
przyznaniu 250 zł na jego organizację.



Starosta poinformował o zaplanowanym spotkaniu przedstawicieli wszystkich
powiatów z województwa wraz z dyrektorami szpitali na temat problemów, jakie
niesie za sobą realizacja kontraktów w ramach sieci szpitali. Następnie
poinformował, że Związek Powiatów Polskich podejmuje działania na rzecz
wsparcia postulatów szpitali, aby przeciwdziałać powstającym problemom.
Ponadto w ramach pozostałych spraw bieżących poinformował także o podpisanej w
Urzędzie Marszałkowskim umowie na rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w
Wąbrzeźnie.
Następnie Starosta powiedział o problemach związanych z realizacją przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 548. Zaznaczył, że trwają negocjacje między firmą
TRAKCJA a Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2019 r.:



Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w
sprawie Funduszu Dróg Samorządowych, w którym zobowiązano powiaty do
przesłania w terminie do 1 marca 2019 r. informacji o planowanych przebudowach
dróg w powiecie. Wraz z Kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych i Skarbnikiem
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Powiatu przeanalizowano najważniejsze potrzeby w zakresie przebudowy dróg,
oceniono wykonaną już dokumentację, przeliczono kosztorysy oraz przeprowadzono
szczegółową dyskusję na temat możliwości finansowych powiatu w zakresie
sfinansowania wkładu własnego na realizację kolejnych inwestycji. Zwrócono także
uwagę, jakie gminy oferowały współfinansowanie remontów dróg powiatowych.
Podsumowując dyskusje podkreślono, że zawarte w odpowiedzi na pismo Wojewody
proponowane remonty dróg muszą dotyczyć odcinków wymagających pilnego
remontu, oraz takie, na które wykonana już jest dokumentacja, aby maksymalnie
zmniejszyć koszty wkładu własnego na przedmiotową inwestycję.
Zadecydowano, aby to tabeli przekazanej do wypełnienia przez Wojewodę wpisać do
wykonania następujące remonty dróg:
 Nr 1705C Wiewiórki-Nowa Wieś Królewska – koszt około 2 929 816 zł –
dokumentacja wymaga aktualizacji, wycena nie zawiera kosztów nadzoru
inwestorskiego,
 Nr 1724C Zieleń – Wielkie Radowiska – koszt około 323 tysiące złotych –
dokumentacja wymaga aktualizacji, wycena nie zawiera kosztów nadzoru
inwestorskiego,
 Nr1424C Rywałd - Dębowa Łąka na odcinku od torów przez centrum
Książek – koszt od około 800 tysięcy do 1 miliona złotych – przy
współfinansowaniu z budżetu Gminy Książki.


Zarząd Powiatu wraz z Kierownikiem Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
omówił przygotowania do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Wąbrzeski na rok szkolny 2019/2020. W dyskusji m.in. podkreślono, że
nowa rekrutacja wiąże się przede wszystkim z trudnością w przewidzeniu wyniku, w
której będzie brać udział tzw. „podwójny rocznik”, i dla których musi zostać
przeprowadzona odrębna procedura. Zwrócono także uwagę, na nieprawidłowe
finansowanie przez administrację rządową zadań oświatowych realizowanych przez
samorządy.



Starosta przedstawił treść pisma Komendanta Społecznej Straży Rybackiej, który
zwraca się do Zarządu Powiatu z prośba o sfinansowanie zakupu dla strażników 10
kompletów umundurowania w kwocie 3000 tys. zł.

4

Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę fakt, że obecnie używane mundury zakupiono 10
lat temu podjął decyzje o przyznaniu kwoty 3000 zł na zakup nowego ubioru dla
członków straży.


Starosta przedstawił także treść pisma Komendanta Komendy Powiatowej Policji,
który zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o pomoc w uzyskaniu środków
finansowych na zakup dwóch samochodów osobowych, wersji nieoznakowanej i
oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Poinformował o
dotychczasowych

dyskusjach

prowadzonych

przez

samorządy

na

temat

współfinansowania zakupu pojazdów. Dodał, że wspólne zaproponowano, aby każda
z gmin i powiat w równej kwocie sfinansowała zakup pojazdu oznakowanego.
Zarząd Powiatu podjął decyzje o współfinansowaniu z pozostałymi samorządami z
terenu powiatu zakupu samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji
w Wąbrzeźnie.


Ponadto Starosta poinformował o kontroli projektu „Dziś nauka jutro praca”,
prowadzonej przez Urząd Marszałkowski oraz o trwających procedurach
przetargowych.

Na posiedzeniu w dniu 7 marca 2019 r.:



Zarząd Powiatu zapoznał się z:
 informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie
powiatu wąbrzeskiego w 2018 roku,
 Raportem rocznym o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i
wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.



Zatwierdzono rozliczenie dotacji przyznanej Wąbrzeskiemu Stowarzyszeniu pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Wąbrzeźnie zgodnie z art. 10b oraz art. 68c ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



Starosta przedstawił pismo mieszkańców Sołectwa Kotnowo, którzy zwracają się z
prośbą o utworzenie przejścia dla pieszych oraz naprawę skrzyżowania w centrum
wsi, a także remont dróg Kotnowo-Pólko, Kotnowo-Błędowo, Kontowo-Działowo
oraz Kotnowo-Płużnica.
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Zarząd Powiatu zadecydował, aby Zarząd Dróg Powiatowych ocenił możliwości
wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych w centrum wsi. Ponadto
stwierdzono, że na chwilę obecną na terenie całego powiatu prowadzone są roboty
związane z uzupełnianiem ubytków głębokich w nawierzchni ( niebezpiecznych dla
ruchu) masą bitumiczną na zimno. Członkowie Zarządu zwrócili także uwagę, że
występujące w tym roku warunki atmosferyczne sprawiają, iż zły stan dróg
nieustannie się pogłębia i zakres uszkodzeń jest coraz większy, jednakże remonty w
większym zakresie na tych drogach nie są planowane, gdyż budżet powiatu na 2019
r. został już zatwierdzony przez Radę Powiatu wraz z planem inwestycji drogowych
na 2019 rok i nie ma już takiej możliwości, aby dalej zwiększać deficyt budżetowy.


Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości zawiadomienie Burmistrza Wąbrzeźna o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Jeziornej. Zarząd
nie wniósł żadnych uwag do przedstawionej propozycji.



Zapoznano się z treścią pisma Kierownika ZDP w Wąbrzeźnie, który zwraca się z
prośbą o zwiększenie budżetu jednostki w związku z potrzebą m.in. rozpoczęcia
cząstkowych remontów na drogach powiatowych. Przyjęto wniosek, po czym
podkreślono, że dokładna kwota przeznaczona na wskazane potrzeby zostanie
ustalona w późniejszym czasie, tj. po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów i decyzji
o wysokości dofinansowania złożonych wniosków na przebudowę dróg.

Na posiedzeniu w dniu 14 marca 2019 r.:



Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.



Zatwierdzono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego w ramach
ogłoszonego otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w roku 2018.



Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią pisma Dyrektora Wyścigu Kolarskiego o
Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza. Zadecydowano, aby sfinansować kwotą 200
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zł zakup nagrody dla zwycięzcy odcinka zorganizowanego na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego.


Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, która
przedstawiła propozycję wprowadzenia od dnia 1 kwietnia regulacji płac w
placówce. Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedstawioną informację.



Zarząd Powiatu wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół we Wroniu podjęli decyzję o
podniesieniu stawek za zakup żywienia w szkole oraz pobytu uczniów w internacie.



Przeanalizowano propozycję obchodów związanych z ustaleniem roku 2019 rokiem
wydarzeń historycznych połączonych ze 100-leciem powrotu terenu powiatu do
macierzy. Omówiono propozycję podjęcia przez Radę Powiatu stanowiska,
dotyczącego ustanowienia roku 2019 czasem upamiętnienia wymienionych
wydarzeń.



Wraz ze Skarbnikiem Powiatu przeanalizowano potrzeby wprowadzenia zmian do
budżetu. Zwrócono uwagę na problem braku ustalenia przez Wojewodę ostatecznych
wysokości dofinansowania złożonych wniosków dotyczących przebudowy dróg.



Starosta poinformował o zaplanowanym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty
Wąbrzeskiego a także o przygotowaniach do zaplanowanego Konwentu Powiatów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Powiedział także o terminie Targów Pracy i
Edukacji, natomiast Przewodniczący Rady Powiatu zdał relację ze szkolenia
zorganizowanego przez Związek Powiatów Polskich.



Ponadto Starosta poinformował o zorganizowanym w dniu 13 marca spotkaniu w
Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym wprowadzenia procedur związanych ze
zmianą ustawy o odpadach. Podkreślił, że składowisko odpadów w Niedźwiedziu
zostało wyznaczone jako jedno z dwóch miejsc w województwie, które będzie
służyło do postoju samochodów przewożących w sposób nieprawidłowy odpady
niebezpieczne.

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 r.:


Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii
dróg gminnych w Gminie Ryńsk,

 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie:
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 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane na zadania w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2019,
 zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wąbrzeskiego na lata 20192032,
 zmiany budżetu powiatu na rok 2019.


Starosta przedstawił treść pisma Komendanta Powiatowego Policji Mirosława Joppka,
który zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o możliwość ufundowania lub
przekazania nagród dla najlepszych drużyn szkół podstawowych i gimnazjalnych
biorących

udział

w

Powiatowych

Eliminacjach

Ogólnopolskiego

Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu
nagród w formie rzeczowej.


Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
który poinformował o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie zadań w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
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