Raport o stanie
Powiatu Włocławskiego
za 2018 rok

Włocławek, maj 2019 r.

I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 poz. 511) dalej ustawa o samorządzie powiatowym, 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 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu
może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu
do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu we Włocławku nie skorzystała z powyższego
uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne
wytyczne wskazane w ustawie.
II. Informacje ogólne
Powiat ziemski włocławski położony jest w centralnej Polsce, w południowo-wschodniej
części województwa kujawsko-pomorskiego. Powiat ten w obecnym kształcie powstał
w 1999 r. w wyniku wprowadzenia zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
państwa (ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r., Nr 6, poz. 603).
Powiat włocławski zajmuje powierzchnię 1474 km2, co stanowi 8,2% powierzchni
województwa kujawsko-pomorskiego i 0,5 powierzchni Polski. W powiecie włocławskim
zamieszkuje 86604 osób, gęstość zaludnienia powiatu wynosi 59 osób na 1 km2. Pod względem
powierzchni jest drugim co do wielkości wśród 19 powiatów ziemskich wchodzących w skład
województwa kujawsko-pomorskiego. Powiat włocławski graniczy od północy z powiatem
lipnowskim, od wschodu z powiatami płockim i gostynińskim, od południa z powiatami
kutnowskim i kolskim, a od zachodu z powiatami radziejowskim i aleksandrowskim.
Powiat włocławski swym obszarem otacza Włocławek, trzecie co do wielkości miasto
województwa kujawsko-pomorskiego. Włocławek zajmuje powierzchnię 84 km2 i zamieszkują
w nim 112483 osoby. Jest to również najważniejszy ośrodek miejski dla powiatu. Stanowi m.in.
siedzibę ważnych instytucji wchodzących w skład administracji publicznej, a także szkół
średnich i uczelni wyższych.
Administracyjnie w skład powiatu włocławskiego wchodzą następujące gminy:
1) gmina miejska:
− Kowal – powierzchnia 5 km2,
2) gminy wiejskie:
− Baruchowo – powierzchnia 107 km2,
Strona | 1

− Boniewo – powierzchnia 78 km2,
− Choceń – powierzchnia 100 km2,
− Fabianki – powierzchnia 76 km2,
− Kowal – powierzchnia 115 km2,
− Lubanie – powierzchnia 69 km2,
− Włocławek – powierzchnia 220 km2,
3) gminy miejsko-wiejskie:
− Brześć Kujawski – powierzchnia 151 km2,
− Chodecz – powierzchnia 122 km2,
− Izbica Kujawska – powierzchnia 132 km2,
− Lubień Kujawski – powierzchnia 151 km2,
− Lubraniec – powierzchnia 148 km2.
Powiat działa na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz. U. nr 103, poz. 652
z późn. zm.) oraz Statutu Powiatu Włocławskiego. Statut Powiatu Włocławskiego uchwalony
został uchwałą nr XX/199/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2016 r. Zmian
w statucie dokonano uchwałą nr XXXVII/359/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
16 października 2018 r.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym organami powiatu są rada
powiatu i zarząd powiatu.
Rada Powiatu we Włocławku jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W jej skład
wchodzi 21 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich. Ustawą z dnia 11 stycznia
2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 130 z późn. zm.) wydłużony został czas trwania kadencji rady z 4 na 5 lat, licząc od dnia
wyborów.
Dnia 21 października 2018 r. odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzone przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r.
W związku z powyższym skład Rady Powiatu we Włocławku w roku 2018 uległ zmianie
i przedstawiał się następująco:
1) do dnia 21 października 2018 r. (V kadencja):
− Mariusz Bladoszewski,
− Tomasz Chymkowski,
− Jerzy Donajczyk,
− Bogdan Domżalski,
− Jadwiga Halina Fijałkowska (Wiceprzewodniczący Rady),
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− Roman Gołębiewski,
− Marek Jaskulski,
− Tomasz Jezierski,
− Anna Sława Kozłowska (Wiceprzewodniczący Rady),
− Jan Krzyżanowski,
− Karol Antoni Matusiak,
− Jerzy Jan Pawłowski,
− Elżbieta Płoszaj,
− Wojciech Rudziński,
− Alicja Sadowska,
− Piotr Paweł Stanny,
− Andrzej Stasiak,
− Grzegorz Piotr Śledziński,
− Roman Tomaszewski,
− Barbara Wałęsa,
− Zygmunt Stanisław Wierzowiecki (Przewodniczący Rady).
2) po dniu 21 października 2018 r. (VI kadencja):
− Jan Ambrożewicz,
− Mariusz Bladoszewski,
− Jadwiga Zofia Błaszkiewicz (Wiceprzewodniczący Rady),
− Dawid Andrzej Dalmann,
− Bogdan Domżalski,
− Roman Gołębiewski,
− Jacek Roman Jabłoński,
− Marek Jaskulski,
− Tomasz Jezierski,
− Kazimierz Kaca,
− Włodzimierz Bogdan Kaczmarek,
− Ewa Maria Kończyńska,
− Anna Sława Kozłowska (Wiceprzewodniczący Rady),
− Karol Matusiak,
− Jerzy Pawłowski,
− Wojciech Rudziński,
− Grzegorz Śledziński,
− Roman Tomaszewski,
− Barbara Wałęsa,
− Zygmunt Stanisław Wierzowiecki (Przewodniczący Rady),
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− Wojciech Bolesław Zawidzki.
Zarząd Powiatu we Włocławku jest organem wykonawczym powiatu. W jego skład
wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie zarządu
w liczbie 3 osób wybierani przez radę powiatu w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników
wyborów przez właściwy organ wyborczy. Starosta wybierany jest bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, natomiast wicestarostę oraz
pozostałych członków zarządu wybiera rada powiatu na wniosek starosty zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Skład zarządu powiatu kształtował się następująco:
1) do dnia 22 listopada 2018 r. (I sesja VI kadencji):
− Kazimierz Kaca – Starosta Włocławski,
− Marek Jaskulski – Wicestarosta,
− Tomasz Jezierski,
− Tomasz Chymkowski (był członkiem zarządu do dnia 4 listopada 2018 r. – data
wyboru na Burmistrza Brześcia Kujawskiego),
− Jerzy Donajczyk.
2) od dnia 22 listopada 2018 r.:
− Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski,
− Jan Ambrożewicz – Wicestarosta,
− Agata Wojtkowska,
− Jacek Jabłoński,
− Grzegorz Śledziński.
Stosownie do art. 33b ustawy o samorządzie powiatowym powiatową administrację
zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe,
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży.
Starostwo Powiatowe we Włocławku
Jest jednostką budżetową powiatu powołaną do zapewnienia organom powiatu pomocy
w wykonywaniu ich zadań i kompetencji oraz zapewniającą tym organom obsługę
organizacyjną, techniczną, kancelaryjną, merytoryczną i prawną. Finansowane jest z budżetu
powiatu a środki finansowe na jego funkcjonowanie zapewnia uchwała budżetowa powiatu.
Wyłącznym dysponentem części budżetu powiatu przeznaczonego na funkcjonowanie
starostwa jest starosta.
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Starostwo działa na podstawie:
1)
2)
3)
4)
5)

ustawy o samorządzie powiatowym,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
statutu,
regulaminu,
innych aktów normatywnych regulujących zadania i kompetencje organów powiatu.

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Włocławku obowiązujący w roku
2018 stanowił załącznik do uchwały Nr 196/16 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia
8 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałami:
1) Nr 303/16 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 września 2016 r.,
2) Nr 346/16 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 31 października 2016 r.,
3) Nr 409/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 5 stycznia 2017 r.,
4) Nr 440/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 17 lutego 2017 r.,
5) Nr 468/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 30 marca 2017 r.,
6) Nr 546/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 lipca 2017 r.,
7) Nr 546/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 lipca 2017 r.,
8) Nr 687/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 stycznia 2018 r.,
9) Nr 706/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 22 lutego 2018 r.,
10) Nr 748/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 19 lipca 2018 r.,
11) Nr 786/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 31 lipca 2018 r.,
12) Nr 793/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 10 sierpnia 2018 r.,
13) Nr 815/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 15 października 2018 r.
Starostwo pełni zadania jednostki obsługującej w zakresie wynikającym z odpowiednich
uchwał rady w sprawach organizacji obsługi jednostek organizacyjnych powiatu. Strukturę
organizacyjną starostwa tworzą stanowiska starosty, wicestarosty, etatowego członka zarządu,
sekretarza powiatu, skarbnika powiatu oraz komórki organizacyjne określone w regulaminie.
Kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym jego pracowników jest starosta.
Podczas nieobecności starosty lub niemożliwości wykonywania przez niego zadań
i kompetencji z innych powodów, jego zadania i kompetencje wykonuje wicestarosta
na podstawie i w granicach udzielonych mu przez starostę upoważnień i pełnomocnictw.
Starosta, dla zapewnienia skutecznej realizacji swoich obowiązków i zadań określonych
w przepisach prawa, wydaje zarządzenia o charakterze organizacyjnym, porządkowym
i normatywnym.
Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym we Włocławku przedstawiał się następująco:
1) na dzień 1 stycznia 2018 r. – 114 osób tj. 112,2 etatu,
2) na dzień 31 grudnia 2018 r. – 130 osób tj. 120,8 etatu.
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W roku 2018 na terenie powiatu włocławskiego funkcjonowały następujące jednostki
organizacyjne:
1) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu,
2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu,
3) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Lubieniu Kujawskim,
4) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Ostoja” w Lubieniu Kujawskim,
5) Dom Pomocy Społecznej w Kowalu,
6) Dom Pomocy Społecznej w Kurowie,
7) Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie,
8) Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,
9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim,
10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu,
11) Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu,
12) Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu,
13) Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej,
14) Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu,
15) Zespół Szkół w Lubrańcu,
16) Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie,
17) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku,
18) Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku,
19) Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach,
20) Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Jaś” w Brzeziu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WPS.IX.9423.19.2016.ACz wydał zezwolenie
na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z dniem
10 listopada 2016 r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu jest całodobową
placówką typu socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci. Uchwałą Nr XXV/256/2017 Rady
Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu
w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w dwie
odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej przyjęto Statut Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Jaś” w Brzeziu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, natomiast
uchwałą Nr 552/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu
uchwalono Regulamin Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu.
Placówką kieruje dyrektor. Placówka zapewnia obsługę administracyjną, finansową w tym
rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną Placówce OpiekuńczoStrona | 6

Wychowawczej „Małgosia” w Brzeziu w rozumieniu art. 6b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
powiatowym.
Do podstawowych zadań Placówki należy:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia jego
niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,
bytowych, społecznych i religijnych,
2) realizowanie przy współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
6) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
W Placówce zatrudnieni są:
1) dyrektor - 1 etat,
2) główny księgowy - 1 etat,
3) pracowni ds. kadr i płac/intendent - 1 etat,
4) wychowawcy - 7 etatów,
5) psycholog - 0,5 etatu,
6) pedagog - 1 etat,
7) pracownik socjalny - 1 etat,
8) kierowca - 1 etat,
9) pracownik do prac lekkich - 0,75 etatu.
Dyrektorem w 2018 roku była Pani Agnieszka Kokowicz.
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Małgosia” w Brzeziu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją nr WPS.IX.9423.20.2016.ACz wydał zezwolenie
na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z dniem
10 listopada 2016 r. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Brzeziu jest całodobową
placówką typu socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 dzieci. Uchwałą Nr XXV/256/2017 Rady
Powiatu we Włocławku z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę Rady Powiatu
w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w dwie
odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej przyjęto Statut Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Małgosia” w Brzeziu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
natomiast uchwałą Nr 551/17 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś”
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w Brzeziu uchwalono Regulamin Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Małgosia”
w Brzeziu. Placówką kieruje dyrektor przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
Do podstawowych zadań Placówki należy:
1) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia jego
niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych,
bytowych, społecznych i religijnych,
2) realizowanie przy współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej,
4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
5) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
6) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
7) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
W Placówce zatrudnieni są wychowawcy (7 etatów), w tym wyznaczony wychowawca.
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Przystań w Lubieniu Kujawskim
Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Włocławski. Zapewnia
dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
Placówką kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc
odpowiedzialność za całokształt jej działalności. Placówka, na podstawie przepisów
o samorządzie powiatowym, zapewnia obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową
i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
,,Ostoja” w Lubieniu Kujawskim
Placówka prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej według zasad
określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.
Zadania realizowane przez placówkę to:
1) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy
dziecku,
2) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd
3)
4)
5)
6)

postanowi inaczej,
podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
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W placówce zatrudnieni są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wychowawcy – 6 etatów,
pracownik socjalny – 1 etat,
pedagog – 1 etat,
psycholog – 0,5 etatu,
główny księgowy - 1 etat,
specjalista ds. księgowo-administracyjnych - 1 etat,
kucharka - 2 etaty,
kierowca - 1 etat,
pracownik fizyczny do prac lekkich - 1 etat.

Dyrektorem w roku 2018 był Pan Marcin Lewandowski.
Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Ostoja w Lubieniu Kujawskim
Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Włocławski. Zapewnia
dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
Dyrektor Placówki obsługującej (POW Przystań) kieruje Placówką przy pomocy
wyznaczonego wychowawcy. Placówce, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym,
zapewnia się kompleksową obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową
i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną świadczoną przez Placówkę OpiekuńczoWychowawczą ,,Przystań” w Lubieniu Kujawskim.
Zadania realizowane przez Placówkę:
1) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy
dziecku,
2) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd
postanowi inaczej,
3) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
4) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości
rozwojowych,
5) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
6) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
W placówce zatrudnieni są wychowawcy – 6 etatów.
Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
Jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego i działa od roku 1997. Uchwałą
nr XLIII/469/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 r. przyjęty został statut
Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, natomiast uchwałą nr 292/16 Zarządu Powiatu
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we Włocławku z dnia 8 września 2016 przyjęto Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy
Społecznej w Kowalu, który zmieniono uchwałą 452/17 Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 9 marca 2017 r.
W placówce działają:
1) Dom Pomocy Społecznej dla 75 osób przewlekle somatycznie chorych,
2) Ośrodek Rehabilitacyjny przyjmujący jednorazowo na turnus 22 osoby,
3) Środowiskowy Dom Samopomocy wspierający 35 osób niepełnosprawnych.
Mieszkańcom oferowane są usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, opiekuńcze oraz
terapeutyczne a także opieka lekarza internisty, specjalisty rehabilitacji medycznej, psychiatry
oraz psychologa. W miarę potrzeb zapewniane jest także konsultacja lekarzy innych
specjalności. Dla każdej osoby opracowywany jest indywidualny plan wsparcia, realizowany
przy współpracy pracownika pierwszego kontaktu.
Dom dysponuje pokojami 2-osobowymi wyposażonymi w instalację przyzywową.
Przy każdym pokoju usytuowana jest łazienka, przystosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W sobotę i święta w kaplicy odprawiane są Msze Św.
Mieszkańcy korzystają z różnych form aktywizacji m.in. terapii zajęciowej, teatroterapii,
muzykoterapii, biblioterapii oraz zajęć kulturalno-oświatowych.
Dom prowadzi 22-osobowe turnusy rehabilitacyjne dla osób chorych na stwardnienie
rozsiane (SM) i inne schorzenia neurologiczne (stany po udarach).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalu funkcjonuje od września 2004 roku,
dysponując 35 miejscami. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w pracowniach:
plastycznej, krawieckiej, kulinarnej, muzykoterapeutycznej, stolarskiej, informatycznej.
W ramach postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego prowadzone są treningi:
1) umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej,
2) umiejętności społecznych i interpersonalnych,
3) umiejętności spędzania wolnego czasu.
Stan zatrudnienia w DPS Kowal wynosił 52.50 etatu oraz 9 etatów w Środowiskowym
Domu Samopomocy.
Dyrektorem DPS w Kowalu w 2018 roku był Pan Piotr Jacek Zbonikowski, a zastępcą
dyrektora Pani Katarzyna Wróbel.
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie
Jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego zapewniającą kompleksowe
wsparcie i całodobową opiekę 60 osobom przewlekle psychicznie chorym, obojga płci.
Powołany został Zarządzeniem Wojewody Włocławskiego Nr 134/96 z dnia 11 grudnia 1996
r. dla 44 osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymagającymi leczenia szpitalnego. Dom
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został wpisany do Rejestru Domów Pomocy Społecznej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
a Powiat Włocławski posiada zezwolenie na jego prowadzenie nr PS.IX.9013/15/2001/TM
z dnia 5 marca 2001 r. W dniu 9 października 1998 r. przyjęto mieszkańców na pobyt
stacjonarny.
Na mocy Uchwały nr 197/08 Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2008 r. i Decyzji Wojewody
Kujawsko- Pomorskiego z dnia znak: WPS.VI.AMi.9013/n/2008 została zwiększona liczba
miejsc rzeczywistych do 60 osób.
Statut Domu Pomocy Społecznej w Kurowie został przyjęty uchwałą Nr XLIII/467/06 Rady
Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 r., natomiast Regulamin Organizacyjny Domu
Pomocy Społecznej w Kurowie został przyjęty uchwałą Nr 421/14 Zarządu Powiatu
we Włocławku z dnia 11 kwietnia 2014 r. i zmieniony uchwałą Nr 433/14 Zarządu Powiatu
we Włocławku z dnia 31 lipca 2014 r. oraz uchwałą Nr 828/18 Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 14 listopada 2018 r.
Zadaniem Domu jest:
1) zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz udzielanie kompleksowego
wsparcia i pomocy w zaspokojeniu potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających
na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających,
2) poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców poprzez wyrabianie zaradności
osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego
wypełniania ról społecznych,
3) promowanie zdrowia psychicznego przez aktywizację fizyczną mieszkańców.
Dom Pomocy Społecznej w Kurowie umożliwia i organizuje mieszkańcom Domu pomoc
w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową
odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W Domu funkcjonuje Rada Mieszkańców
która jest organem doradczym dla dyrektora.
W DPS prowadzone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi następujące rodzaje zajęć:
1) zajęcia terapeutyczne,
2) zajęcia z psychologiem,
3) zajęcia ruchowe,
4) zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym terapię manualną.
Rodzaj, zakres programowy, wymiar czasu zajęć są dostosowywane do wieku, stanu
zdrowia oraz niezbędnych potrzeb i możliwości mieszkańca Domu Pomocy Społecznej
w Kurowie. Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne są całodobowe.
W strukturze organizacyjnej Domu wyróżnia się następujące działy:
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1) dział terapeutyczno-opiekuńczy,
2) dział techniczno- gospodarczy,
3) dział finansowo-księgowy,
4) administrator - samodzielne stanowisko.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia wynosił 39 osób a w przeliczeniu na etaty
37,5. 3 osoby zatrudnione wg innych form: umowa zlecenie oraz w ramach działalności
gospodarczej .
W minionym roku prowadzona była również współpraca z Urzędem Pracy we Włocławku
w zakresie:
1) stażu zawodowego: 2 osoby - pokojowa, pomoc kuchenna,
2) robót publicznych: 3 osoby - pokojowa, opiekun, kucharz.
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w 2018 roku była Pani Małgorzata
Smolińska.
Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie
Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla 34 osób w podeszłym wieku. Powiat Włocławski
posiada Zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WPS.VI.AMi.9013/2/2007 dnia
10 stycznia 2007 roku na prowadzenie jednostki. Placówka świadczy usługi na poziomie
obowiązujących standardów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
Statut Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie przyjęty został uchwałą nr XLIII/468/06
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Domowi
Pomocy Społecznej w Rzeżewie, natomiast regulamin organizacyjny przyjęty został uchwałą
nr 291/16 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 8 września 2016 r.
Głównym celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz udzielanie
im kompleksowego wsparcia i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych,
opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu. W celu określenia
indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług w Domu działa zespół terapeutycznoopiekuńczy, do którego należy opracowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.
W Domu znajduje się 17 pokoi mieszkalnych (1-, 2-, 3-osobowych oraz jeden 4-osobowy),
jadalnia, pokój dziennego pobytu, pokój terapii zajęciowej, sala rehabilitacji oraz odpowiednia
ilość pomieszczeń sanitarno-higienicznych. Budynek wyposażony został w windę do przewozu
osób niepełnosprawnych.
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń
zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu
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ceny. Dom może również pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne,
w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów.
Stan zatrudnienia na dzień 28 lutego 2019 roku wynosił 22 osoby na 21 etatach.
Dyrektorem jednostki w 2018 roku była Jolanta Wiktorska.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach
Jest jednostką organizacyjną Powiatu Włocławskiego nieposiadającą osobowości prawnej,
działającą w formie jednostki budżetowej. Placówka posiada 89 miejsc rzeczywistych,
przeznaczonych dla osób dorosłych (mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie zarówno
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, jak i głębokim. Dom zapewnia Mieszkańcom
całodobową opiekę oraz świadczy usługi w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb
bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających
się na wózkach inwalidzkich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom wszystkie
pomieszczenia, w których przebywają podopieczni wyposażone są w systemy: przyzywowoalarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy.
Od 2009 r. jednostka posiada zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej na czas
nieokreślony wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego nr WPS.III.SSz.9013/6/2009
z dnia 11 lutego 2009 r. Ponadto uchwałą Nr XLIII/466/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
30 czerwca 2006 r. nadany został statut Domowi Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,
a uchwałą Nr 803/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 14 września 2018 r. przyjęto
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.
Mieszańcy do 25 roku życia, których stan zdrowia i niepełnosprawność intelektualna
w stopniu głębokim uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, objęci są kształceniem specjalnym,
dla których organizowane są i prowadzone przez nauczycieli indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze na terenie placówki.
W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia podopieczni korzystają również z rehabilitacji
ambulatoryjnej, natomiast osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i problemami
z poruszaniem się korzystają z rehabilitacji domowej, czyli świadczeń udzielanych na terenie
Domu.
W 2018 r. jednostka poza bieżącymi zadaniami niezbędnymi do funkcjonowania,
przeprowadziła zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy
Społecznej w Wilkowiczkach” w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
mieszkańców oraz osób przebywających na terenie obiektu, a także ochrony mienia jednostki.
W strukturze organizacyjnej Domu funkcjonują:
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1) dział administracyjno-ekonomiczny,
2) dział żywieniowo-gospodarczy,
3) dział terapeutyczno-opiekuńczy.
W Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w ramach umowy o pracę zatrudnione były
53 osoby na 51,25 etatach. Ponadto ze względu na potrzeby Mieszkańców Domu jednostka
współpracuje w ramach:
1) umowy zlecenie z kapelanem,
2) prowadzonej działalności gospodarczej ze specjalistą psychiatrą.
Dyrektorem jednostki w 2018 roku była Pani Ewa Studzińska.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim
Placówka rozpoczęła swą działalność dnia 1 września 1989 r. jako Terenowa Poradnia
Wychowawczo-Zawodowa w Lubieniu Kujawskim. Decyzją Kuratora Oświaty we Włocławku
z dniem 1 września 1994 r. została przekształcona w Publiczną Poradnię PsychologicznoPedagogiczną.
Rejon działania Poradni obejmuje miasto i gminę Lubień Kujawski, Chodecz i Kowal oraz
gminy Baruchowo, Fabianki, Baruchowo, Włocławek i Lubanie.
W roku 2018 r. przeprowadzono remont gabinetu logopedycznego i pedagogicznego oraz
malowanie pomieszczeń.
W wyniku współpracy z samorządami gmin w Punktach konsultacyjnych (Fabianki,
Baruchowo, Lubanie, Kruszyn i Smólnik) prowadzona jest pełna obsługa klientów (badania
diagnostyczne, terapia logopedyczna, pomoc psychologiczna rodzinie i pomoc wychowawcza,
konsultacje; warsztaty z doradztwa zawodowego, z profilaktyki, zajęcia socjoterapeutyczne
i spotkania z rodzicami są prowadzone w szkołach w rejonie działania). Wyjście z siedziby
placówki do Punktów konsultacyjnych - „bliżej klienta”, mimo utrudnień organizacyjnych,
przynosi wymierne korzyści. Poradnia przestała być placówką odosobnioną w swoich
działaniach, jest dostępna. Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, mają lepszy dostęp
do pomocy, nie tracą czasu na uciążliwe dojazdy, nie ponoszą kosztów dojazdu. Zostały
przełamane bariery dostępności do usług - rzeczywiste i psychologiczne.
W placówce ogółem zatrudnionych jest 15 osób:
1) pracownicy pedagogiczni – 11 osób (9,5 etatu),
2) administracja i obsługa – 3 osoby (2 etaty),
3) pracownicy służby zdrowia – 1 osoba (0,125 etatu).
Dyrektorem jednostki w 2018 roku była Pani Dorota Kamińska.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu
Placówka rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Nr 3 Kuratora Oświaty
i Wychowania z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie powołania Poradni WychowawczoZawodowej w Lubrańcu. Decyzją Nr 34/93 Kuratora Oświaty we Włocławku z dnia 30 sierpnia
1993 r. przekształcono terenową Poradnię Wychowawczo-Zawodowej w Publiczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubrańcu, natomiast uchwałą Nr 79/2000 Zarządu Powiatu
Włocławskiego z dnia 16 czerwca 2000 r. zatwierdzono zmiany terytorialnego obszaru
działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Lubieniu Kujawskim i Lubrańcu. Rejon
działania poradni w chwili obecnej obejmuje miasto i gminę Lubraniec, miasto i gminę Brześć
Kujawski, miasto i gminę Izbica Kujawska, gminę Choceń i gminę Boniewo.
Placówka zatrudnia pracowników pedagogicznych (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi)
oraz pracowników administracji i obsługi. W poradni zatrudniony jest również lekarz, który
uczestniczy w pracach zespołu orzekającego. Ogółem zatrudnionych jest 14 osób, co stanowi
w etatach 12,37 w tym:
1) pracownicy pedagogiczni – 10 etatów przeliczeniowych,
2) administracja - 1,5 etaty przeliczeniowe,
3) obsługa - 0,75 etatu przeliczeniowego,
4) lekarz - 0,12 etatu.
Kadra pedagogiczna placówki jest bardzo stabilna. Wszyscy pracownicy pedagogiczni
zatrudnieni w PPP w Lubrańcu posiadają pełne kwalifikacje do pracy w placówce - wyższe
wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ponadto dokonano
racjonalizacji zatrudnienia w dziale administracji ograniczając zatrudnienie o 0,5 etatu
(księgowa).
Dyrektorem w 2018 roku był Pan Krzysztof Kitrys.
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Kowalu
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą publiczną. Nadzór pedagogiczny nad placówką
sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia liceum, zdania matury,
2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
lub wykonywania wybranego zawodu,
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3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad
określonych w ustawie, stosownie do warunków Liceum i wieku uczniów,
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,
5) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z dysfunkcjami oraz z uszkodzeniami
narządów ruchu, słuchu, wzroku,
6) gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie
społeczne, wyznanie, status społeczny oraz warunki zdrowotne.
W liceum kształci się 59 osób.
Młodzież szkolna ma szansę poszerzać swoje umiejętności uczestnicząc w innych formach
działalności edukacyjnej, ponieważ na terenie liceum działa:
1) Uczniowski Klub Sportowy - sekcja siatkówki i koszykówki,
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Szkolne Koło PCK,
Szkolny Klub Europejski "Eurowizjer",
Dyskusyjny Klub Teatralno – Filmowy,
Koło historyczne,
Koło muzyczne - zespół wokalny,
"Szkołowizjer" - gazetka szkolna, którą młodzież redaguje i w której sprawdza swoje
umiejętności dziennikarskie oraz prezentuje własną twórczość.

Strukturę organizacyjną placówki tworzą organy kolegialne (Rada Pedagogiczna, Rada
Rodziców i Samorząd Uczniowski) oraz organy jednoosobowe (Dyrektor szkoły, główna
księgowa, młodszy referent, pedagog szkolny, biblioteka, kierowca/konserwator i sprzątaczki).
Stan zatrudnienia w jednostce przedstawia się następująco:
1) nauczyciele – 21 osób (9,97 etatu),
2) administracja – 2 osoby (1,5 etatu),
3) obsługa – 2 etaty.
Dyrektorem szkoły w 2018 roku była Pani Anna Prokopiak-Lewandowska.
Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Chodczu
Zespół jest szkołą publiczną. W jego skład wchodzą:
1) technikum kształcące w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik rolnik, technik logistyk, technik obsługi turystycznej (118 osób),
2) branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodach: mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych, kucharz, piekarz, sprzedawca, cukiernik, wędliniarz, fryzjer,
murarz-tynkarz, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanikmonter maszyn i urządzeń, operator urządzeń przemysłu chemicznego, magazynier –
logistyk (65 osób),
3) Liceum Ogólnokształcące,
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4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (35 osób),
5) Szkoła Policealna.
Szkoła może również prowadzić kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych
kursów zawodowych.
Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program
wychowawczo – profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb
danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach i są to:
1) kształcenie, nauczanie i wychowanie młodzieży,
2) cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej
podstawie,
3) zadania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także
z wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
4) zadania opiekuńcze,
5) indywidualna opieka nad uczniami.
Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
1) nauczyciele – 24 osoby (21,5 etatu),
2) administracja - 3 osoby (2,5 etatu),
3) obsługa- 4 osoby (3,5 etatu).
Dyrektorem szkoły w 2018 roku była Pani Grażyna Wilińska.
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej to szkoła z wieloletnią tradycją.
Realizuje w szczególności następujące cele i zadania:
1) kształcenie i wychowywanie młodzieży,
2) rozwijanie u wychowanków poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz
poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się
na wartości kultur Europy i świata,
3) dążenie do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju,
4) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
5) realizacja zadań dotyczących profilaktyki, orientacji zawodowej,
6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zadań
określonych w przepisach o oświacie,
7) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do warunków szkoły i wieku uczniów
z uwzględnieniem ogólnych przepisów BHP, pomoc młodzieży z trudnościami w nauce
oraz zaburzeniami zachowania.
W skład zespołu szkół wchodzą:
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1) Liceum Ogólnokształcące (72 uczniów),
2)
3)
4)
5)

Branżowa Szkoła I stopnia (69 uczniów),
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (45 słuchaczy),
Technikum,
Szkoła Policealna.

Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
1) nauczyciele – 25 osób (17,62 etatu),
2) administracja - 3 osoby (2,5 etatu),
3) obsługa- 4 osoby (4 etaty).
Dyrektorem w 2018 roku był Pan Janusz Nadolny.
Zespół Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu
Zespół szkół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz z przepisów wydanych na jej podstawie i są to m.in.:
1) umożliwienie osobom posiadającym wykształcenie średnie przygotowanie
do egzaminu zawodowego i uzyskanie dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu tego egzaminu,
2) umożliwieni zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania
wyuczonego zawodu, uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa
dojrzałości,
3) umożliwieni absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia,
4) dążenie do kształtowania prawości charakteru, poszanowania norm społecznych oraz
godności własnej osoby i drugiego człowieka, a także osobistej wrażliwości,
życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności,
5) sprawowanie opieki nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
zespołu szkół z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia,
6) organizowanie praktyk zawodowych dla słuchaczy szkoły policealnej; dostosowanie
treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy i ich
potrzeb.
W skład zespołu szkół wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (62 osoby),
2) Szkoła Policealna (134 osoby).
Szkoła Policealna kształci uczniów w następujących kierunkach: opiekunka dziecięca,
opiekun medyczny, technik informatyk, technik BHP, technik administracji, technik
rachunkowości oraz technik eksploatacji portów i terminali.
Szkoła kształci dorosłych w formie zaocznej oraz stacjonarnej (weekendy i popołudnia).
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Łączna liczba oddziałów w zespole szkół wynosiła 13, w tym 3 w Liceum
Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz 10 w Szkole Policealnej, natomiast liczba słuchaczy
wyniosła 149 – odpowiednio 55 i 94. Stan zatrudnienia w placówce przedstawia się
następująco:
1) nauczyciele – 22 osoby (7,31 etatu),
2) kadra kierownicza – dyrektor (1 etat),
3) administracja i obsługa – 5 osób (2,7 etatu).
Szkoła korzysta z 7 sal lekcyjnych na II piętrze budynku na podstawie umowy użyczenia
zawartej w dniu 12 listopada 2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kowal a Powiatem Włocławskim
aneksowanej w dniach 19 marca 2013 r. i 3 kwietnia 2013 r. Ponadto zajęcia na kierunku
opiekun medyczny, w zakresie praktycznej nauki zawodu, odbywają się w budynku Domu
Pomocy Społecznej w Kowalu.
Dyrektorem w 2018 roku była Pani Sylwia Jasińska.
Zespół Szkół w Lubrańcu,
Zespół Szkół w Lubrańcu powołany został 1 września 1997 r. przez Kuratora Oświaty
we Włocławku. Statut Zespołu Szkół w Lubrańcu nadany został uchwałą nr XL/366/02 Rady
Powiatu we Włocławku z dnia 27 września 2002 r. a następnie zmieniony uchwałami Rady
Pedagogicznej Zespołu Szkół w Lubrańcu z dnia: 31 sierpnia 2015r., 14 września 2017 r. oraz
26 października 2017 r.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania:
− świadectwa ukończenia szkoły,
− świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

2)
3)
4)
5)

− dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów
potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie,
przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy i wyboru dalszego
kształcenia,
kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do typu szkoły, wieku uczniów,
sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i wieku oraz możliwości
szkoły,
udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach stałej opieki
wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego oraz współpracy z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną.

W skład zespołu wchodzą:
1) Liceum ogólnokształcące - kształci
geograficzno-językowym (69 osób),

w

profilach

przyrodniczo-medycznym,
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2) Szkoła Branżowa I stopnia - kształci w zawodach: stolarz, ślusarz, cukiernik, piekarz,
mechanik poj. samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz,
ślusarz, sprzedawca, fryzjer (40 osób).
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, praktyczna nauka zawodu u pracodawców,
natomiast dokształcanie teoretyczne na kursach zawodowych.
Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
1) nauczyciele – 13 osób (9,58 etatu),
2) administracja - 2osoby (2 etaty),
3) obsługa- 4 osoby (3,5 etatu).
Dyrektorem w 2018 roku był Pan Jan Kobiela
Zespół Szkół w Lubrańcu-Marysinie
Zespół szkół jest szkołą publiczną i realizuje następujące cele oraz zadania:
1) zapewnianie uczniom bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
powszechną dostępność oraz jednolite warunki do zdobywania wiedzy, nabywania
umiejętności i nawyków oraz kształtowania swojej osobowości,
2) realizowanie zasad wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów,
3) realizowanie podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych i ramowego planu
nauczania,
4) umożliwianie zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
5) ułatwianie uczniom wybór kierunków dalszego kształcenia lub wykonywania
wybranego zawodu,
6) umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej,
7) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
W skład zespołu szkół wchodzą:
1) technikum - kształci w zawodzie technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik
logistyk, technik ochrony środowiska, technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (105 osób),
2) szkoła branżowa I stopnia - kształci w zawodzie kucharz, rolnik i sprzedawca,
3) szkoła policealna - kształci na kierunku administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy,
opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej oraz rachunkowość.
Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:
1) nauczyciele – 17 osób (16,44 etatu),
2) administracja – 3 osoby (2 etaty),
Strona | 20

3) obsługa – 4 osoby (4 etaty).
Dyrektorem szkoły w 2018 roku była Pani Magdalena Twardowska.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku jest jednostką organizacyjną
pomocy społecznej prowadzoną przez Powiat Włocławski. Obszar działania centrum obejmuje
teren Powiatu Włocławskiego. Centrum działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej oraz innych ustaw określających zadania powiatu w szczególności
w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej i wspierania
osób niepełnosprawnych, statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz
regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
Do zadań centrum w szczególności należy:
1) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej,
2) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
3) realizacja zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) realizacja zadań powiatu w zakresie ochrony zdrowia psychicznego- przyjęcie do domu
pomocy społecznej,
5) realizacja zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w obszarze
pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6) realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
7) realizacja zadań powiatu wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.
PCPR prowadzi obsługę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
we Włocławku.
Podstawą struktury organizacyjnej centrum są samodzielne stanowiska pracy oraz zespół
do spraw pieczy zastępczej. W ramach tej struktury funkcjonuje 10,25 etatów. Ponadto
w ramach realizowanego projektu „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 20142020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych zatrudniony jest specjalista
ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej- 1 etat.
Przy centrum działa punkt poradnictwa specjalistycznego dla osób i rodzin będących
ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej. Punkt poradnictwa
specjalistycznego świadczy nieodpłatne porady z zakresu prawa, psychologii i pedagogiki
na rzecz mieszkańców powiatu włocławskiego znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
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Dyrektorem jednostki w 2018 roku była Pani Agnieszka Łoboda.
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku zajmuje się instytucjonalną obsługą rynku pracy
w powiecie włocławskim. Posiada dwie Filie: w Kowalu i Lubrańcu. Urząd jest powiatową
jednostką organizacyjną, działającą jako jednostka budżetowa wchodzącą w skład powiatowej
administracji zespolonej i obejmuje działaniami obszar dwóch powiatów: grodzkiego – Miasta
Włocławek i ziemskiego – Powiatu Włocławskiego. Zwierzchnictwo nad Urzędem, w wyniku
zawartego w 1999 r. pomiędzy władzami powiatów Porozumienia, sprawuje Starosta
Włocławski.
Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządów powiatowych – grodzkiego
i ziemskiego – w zakresie realizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku przyjęty został
uchwałą nr 820/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października 2018 r.
Do zadań PUP w szczególności należy:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy,
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także

4)
5)
6)
7)
8)
9)

pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo
zawodowe,
rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań
na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy

na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
11) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
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12) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w PUP Włocławek zatrudnionych było 105 osób
w ramach 104,75 etatów, w tym 7 osób w ramach projektów finansowanych ze środków
unijnych. Natomiast na dzień 1 stycznia 2019 r. zatrudnionych było 99 osób (98,75 etatów),
w tym 1 osoba w ramach umowy na zastępstwo.
Dyrektorem jednostki w 2018 roku była Pani Bożena Stępniewska. Zastępcami dyrektora
byli Pani Anna Jackowska i Pan Sławomir Sawicki.
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach
Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady
Powiatu Nr XLIII/473/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku i regulaminu organizacyjnego
ustanowionego uchwałą nr 824/18 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 25 października
2018 r.
PZD działa na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511).
Powiatowy Zarząd Dróg realizuje zadania związane z budową, modernizacją, utrzymaniem
i ochroną dróg powiatowych w granicach Powiatu Włocławskiego na 57 drogach powiatowych
o łącznej długości 392 km. oraz wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.
W skład Zarządu Dróg wchodzą następujące działy i stanowiska:
1) dyrektor,
2) dział techniczny,
3) dział administracyjno-finansowy.
Stan zatrudnienia w jednostce na koniec 2018 r. wynosił 16 osób.
Dyrektorem jednostki w 2018 roku był Pan Tadeusz Wiśniewski.
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku (SPZPS) jest
podmiotem działalności leczniczej niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Działa na podstawie ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Statutu i innych, obowiązujących w zakresie
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prowadzonej działalności przepisów prawa. Podmiotem tworzącym SPZPS jest Powiat
Włocławski.
Celem działalności SPZPS jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej
na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji zdrowia i podejmowanie innych działań
medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady
ich wykonywania.
Do zadań SPZPS należy w szczególności:
1) udzielanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych SPZPS, określonych
w regulaminie organizacyjnym SPZPS, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom

2)
3)
4)

5)

uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów nieodpłatnie, za częściową
odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,
wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych,
prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki schorzeń, promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej,
udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione
do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz innych podmiotów,
prowadzenie działalności gospodarczej, która nie może ograniczać działalności
leczniczej ani być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco: 187
osób zatrudnionych na umowę o pracę (179,181 etatu), 73 osoby na kontraktach i 2 osoby
na umowy zlecenia.
Dyrektorem SPZPS w 2018 r. była Pani Anna Dębicka.
III. Podsumowanie działalności zarządu powiatu
Art. 32 ustawy o samorządzie powiatowym dzieli kompetencje zarządu powiatu na te, które
służą wykonywaniu uchwał rady powiatu oraz te, które służą wykonywaniu zadań określonych
przepisami prawa i przypisanych tylko zarządowi. W konsekwencji działania zarządu
determinowane są dwoma rodzajami przepisów: wynikających ze źródeł prawa powszechnie
obowiązującego oraz prawa wewnętrznego.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju,
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4) gospodarowanie mieniem powiatu,
5) wykonywanie budżetu powiatu,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
W wyjątkowych przypadkach zarząd powiatu może wydawać przepisy porządkowe (art. 42
ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym). Jest on również uprawniony do podejmowania
czynności procesowych powiatu przed sądem, natomiast starosta reprezentuje powiat przed
sądem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd.
W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Jednocześnie
na zarządzie powiatu spoczywa odpowiedzialność za wykonanie uchwał rady powiatu.
Posiedzenia zarządu przygotowuje i zwołuje oraz im przewodniczy starosta, a w przypadku
jego nieobecności lub niemożliwości wykonywania obowiązków czynności te wykonuje
wicestarosta. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych
w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu i tylko w przypadku,
gdy uczestniczy w nim minimum trzech członków zarządu, w tym starosta lub wicestarosta,
który przewodniczy posiedzeniu.
W roku 2018 odbyło się 68 posiedzeń zarządu powiatu:
1) zarząd V kadencji obradował na 63 posiedzeniach, w tym 25 zwołanych zostało w trybie
zwyczajnym a 38 w trybie nadzwyczajnym,
2) zarząd VI kadencji obradował na 5 posiedzeniach, w tym 4 zwołane zostały w trybie
zwyczajnym a 1 w trybie nadzwyczajnym.
Z posiedzenia zarządu sporządzany jest protokół, który zawiera zwięzłe przedstawienie
sprawy podlegającej rozstrzygnięciu przez zarząd, wnioski zgłoszone w toku dyskusji
nad rozstrzygnięciem, wyniki przeprowadzonych głosowań wraz ze zdaniami odrębnymi
członków zarządu, jeżeli zgłaszający zdanie odrębne zawnioskuje o wpisanie jego treści
do protokołu.
Starosta składa radzie powiatu na każdej sesji pisemne sprawozdanie zarządu z jego
działalności między sesjami oraz sprawozdanie starosty z działalności zarządu od dnia
przekazania radzie powiatu sprawozdania zarządu z jego działalności pomiędzy sesjami do dnia
sesji.
Zarząd rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jego kompetencji wynikające
z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych,
a także dotyczące sposobu wykonywania uchwał rady powierzonych zarządowi do wykonania.
Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, zarząd może podejmować inne uchwały,
w szczególności zawierające opinie i stanowiska zarządu. W innych sprawach zarząd
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podejmuje rozstrzygnięcia i decyzje, których treść zawiera się w protokole. Inicjatywa
uchwałodawcza przysługuje członkom zarządu, sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
W roku 2018 działalność zarządu obejmowała m.in.:
1) podjęcie 207 uchwał,
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu we Włocławku,
3) przyjmowanie treści umów, aneksów i porozumień,
4) przyjmowanie informacji, sprawozdań, analiz i innych opracowań wynikających
z planów pracy Komisji Rady Powiatu we Włocławku.
Sposób realizacji uchwał i decyzji zarządu ustala starosta.
IV. Realizacja uchwał rady powiatu.
Rada powiatu działa na podstawie rocznych planów pracy uchwalanych z inicjatywy
i na wniosek przewodniczącego rady. Plany pracy rady obejmują zagadnienia i problematykę,
dla rozstrzygania których wyłączną właściwość posiada rada, a także wynikające z funkcji
kontrolnej rady nad działalnością zarządu i jednostek organizacyjnych powiatu.
Plany pracy komisji na rok 2018 przyjęte zostały kolejno uchwałami Rady Powiatu
we Włocławku od nr XXX/301/17 do nr XXX/308/17 w dniu 15 grudnia 2017 r.
W roku 2018 plany pracy zostały zrealizowane następująco:
1) Plan pracy Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 100%,
2) Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów – 88,89%,
3) Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – 94,45%,
4) Plan pracy Komisji Rolnictwa – 100%,
5) Plan pracy Komisji Środowiska – 90,9%,
6) Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych – 100%,
7) Plan pracy Komisji Rewizyjnej – 100%,
8) Plan pracy Komisji Infrastruktury i Rozwoju – 93,33%,
9) Plan pracy Rady Powiatu we Włocławku – 91,18%.
Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
uchwał rady powiatu.
Rada Powiatu we Włocławku, zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Powiatu Włocławskiego,
obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy:
1) należące do jej właściwości, określone w ustawie oraz w innych ustawach,
2) dotyczące organizacji wewnętrznej rady i kwestii proceduralnych.
Oprócz uchwał rada powiatu, reprezentując lokalną wspólnotę samorządową, może
podejmować inne dokumenty, w tym: stanowiska, opinie, rezolucje, apele deklaracje itp.
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wyrażające wolę tej wspólnoty w sprawach społecznych i gospodarczych. Ponadto na wniosek
przewodniczącego rady rada może przyjmować sprawozdania, informacje, protokoły i inne
materiały składane lub przedkładane w drodze aklamacji, chyba że przepisy prawa wymagają
podjęcia uchwały.
W roku 2018 Rada Powiatu we Włocławku podjęła 93 uchwały. Sposób ich realizacji
przedstawia poniższa tabela.
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Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

1.

XXXI/309/18

15.02.2018

2.

XXXI/310/18

15.02.2018

3.

XXXI/311/18

15.02.2018

4.

XXXI/312/18

15.02.2018

5.

XXXI/313/18

15.02.2018

6.

XXXI/314/18

15.02.2018

7.

XXXII/315/18

27.03.2018

Tytuł

Sposób realizacji

z związku z ponownym złożeniem skargi przez (…) na działalność Zarządu
Powiatu we Włocławku bez wskazania nowych okoliczności i dowodów,
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana (…)
podtrzymuje się rozstrzygnięcie wyrażone w uchwale Nr XXIX/285/17
z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skarg
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
zmianie uległ § 1, 2 i 5 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
Powiatu Włocławskiego na rok 2018
Dotacja celowa w kwocie 45.000,00 zł. udzielona została
w sprawie udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego aparatury medycznej – lampy
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi
rentgenowskiej. Dotację rozliczono zgodnie ze złożonym sprawozdaniem
Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
w dniu 4 kwietnia 2018 r.
uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji publicznym
i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Włocławski jest
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania organem rejestrującym oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości
dotacji dla szkół i placówek, dla których Powiat
ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być
Włocławski jest organem rejestrującym
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania,
a także termin przekazania informacji o liczbie uczniów, oraz termin
i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji.
w sprawie delegowania radnych do składu
do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego oddelegowani
Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
zostali radni: Pan Tomasz Jezierski i Pan Mariusz Bladoszewski.
Włocławskiego oraz określenia zasad zwrotu
Członkom Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach
członkom i osobom powołanym do udziału w jej
przysługuje zwrot wydatków rzeczywiście poniesionych w związku
pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w
z udziałem w pracach Komisji.
związku z udziałem w jej pracach
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
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8.

XXXII/316/18

27.03.2018

Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018

9.

XXXII/317/18

27.03.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski
w roku 2018

10.

XXXII/318/18

27.03.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Baruchowo w roku
2018

11.

XXXII/319/18

27.03.2018

12.

XXXII/320/18

27.03.2018

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku
w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego
oraz jej wysokość

13.

XXXII/321/18

27.03.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i
placówek, dla których Powiat Włocławski jest
organem rejestrującym

14.

XXXII/322/18

27.03.2018

w sprawie zaopiniowania podziału obszaru
województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi
wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz

zmianie uległ § 1, 2 i 5 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6
udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Lubień Kujawski
w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy pn. „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie
gminy Lubień Kujawski” w zakresie wykonania pełnej konstrukcji drogi
gminnej nr 191430C Chodecz– Narty Parcele od km 0+000 do km 2+262
i drogi gminnej nr 191496C Narty – Kaliska (III) od km 0+000 do km
1+204 oraz warstwy ścieralnej drogi gminnej nr 192155C od km 0+000
do km 0+388.
udzielona została pomoc finansowa dla Gminy Baruchowo w wysokości
50.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy pn.
„Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz. 76/1 i 76/3 w miejscowości
Skrzynki”
Środki PFRON przeznaczone zostały na rehabilitację zawodową w kwocie
30.000,00 zł oraz rehabilitację społeczną 505.958,00 zł. W/w zadania były
realizowane na bieżąco
umowy z podmiotami dotowanymi zawarto w dniu 25 czerwca i 30 sierpnia
2018 r. Dotacje zgodnie z umowami rozliczone do dnia 31 grudnia 2018r.
w uchwale nr XXXI/313/18 Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół
i placówek, dla których Powiat Włocławski jest organem rejestrującym
zmienia się § 13, który otrzymuje brzmienie: „§ 13. Uchwała wchodzi
w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z wyjątkiem §7 ust. 3
pkt 4 uchwały, który wchodzi życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”.
pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa
kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic
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15.

XXXIII/323/18

29.05.2018

16.

XXXIII/324/18

29.05.2018

17.

XXXIII/325/18

29.05.2018

liczby radnych wybieranych w tych okręgach
wyborczych do Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem i zarządzającym jest Powiat
Włocławski udostępnionych dla operatorów i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018

18.

XXXIII/326/18

29.05.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Lubraniec w roku
2018

19.

XXXIII/327/18

29.05.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Baruchowo w roku
2018

20.

XXXIII/328/18

29.05.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Chodecz w roku
2018

29.05.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Choceń w roku
2018

21.

XXXIII/329/18

oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w załączniku nr 1 zmienia się tabelę nr 45 poprzez dodanie 8 przystanków
autobusowych w miejscowościach Barty, Narty I i Kąty – gmina Lubień
Kujawski oraz dodaje się tabelę nr 49, w której określone zostały 2
przystanki autobusowe w miejscowości Kaźmierzewo – gmina Lubanie

zmianie uległ załącznik nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2 i 3 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup kostki
brukowej dla Gminy Lubraniec w wysokości 20 000,00 zł.
z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy pn. „Przebudowa
parkingu w Zgłowiączce”. Zadanie obejmuje utwardzenie miejsc
postojowych przy drodze gminnej Nr 192021C Zgłowiączka.
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Baruchowo w wysokości 162 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191021C
i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 – Kurowo
Babia Góra ”
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Chodecz w wysokości 174 680,00 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy pn. „Przebudowa drogi gminnej Chodecz – Łakno
nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin – Łanięta – Granica Gminy
Chodecz - Przedecz w miejscowości Łanięta, Gmina Chodecz”
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Choceń
w wysokości 120 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy pn. „Roboty bitumiczne na terenie Gminy Choceń w roku
2018”
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22.

23.

24.

XXXIII/330/18

XXXIV/331/18

XXXIV/332/18

29.05.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Choceń w roku
2018

udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Choceń
w wysokości 114.941,66 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C,
190721C

26.06.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za
2017 r.

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Włocławskiego za 2017r. zostało zatwierdzone

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Powiatu Włocławskiego za 2017 r.

po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r., wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku
o tym sprawozdaniu;
2) sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2017r.,
3) informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego,
4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu we Włocławku absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

26.06.2018

25.

XXXIV/333/18

26.06.2018

26.

XXXIV/334/18

26.06.2018

27.

XXXIV/335/18

26.06.2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu
Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za
2017 r.
w sprawie dokonania oceny raportu o sytuacji
ekonomiczno – finansowej Samodzielnego
Publicznego Zespołu Przychodni
Specjalistycznych we Włocławku za 2017 r. i
prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej na
lata 2018- 2020.
w sprawie powierzenia Miastu Kowal
prowadzenia zadania publicznego z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
dotyczącego organizacji Inauguracji obchodów
100 – lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości połączonej z Dożynkami
Powiatowymi pn.: „W 100 - lecie odzyskania

zatwierdzono sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego
Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2017 rok

Sporządzony został raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz
prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2018-2020. Termin
sporządzenia do dnia 31 maja 2018 r.
Miastu Kowal powierzone zostało prowadzenie zadania publicznego
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczącego
organizacji Inauguracji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości połączonej z Dożynkami Powiatowymi w 2018 roku
„W 100-lecie odzyskania niepodległości Ojczyźnie naszej plon niesiemy
plon” - święta nawiązującego do kultury i tradycji ludowej i dziedzictwa
narodowego obejmującego imprezy patriotyczne kulturalne i rekreacyjne
dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego.
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niepodległości Ojczyźnie naszej plon niesiemy
plon”

28.

XXXIV/336/18

26.06.2018

29.

XXXIV/337/18

26.06.2018

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018

30.

XXXIV/338/18

26.06.2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz
należności niepodatkowych, stanowiących
dochody budżetu Powiatu Włocławskiego przy
użyciu instrumentu płatniczego

31.

XXXIV/339/18

26.06.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Włocławskiego

32.

XXXIV/340/18

26.06.2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów
wyborczych

W celu wykonania zadania, Miasto Kowal otrzymało od Powiatu
Włocławskiego dotację celową w wysokości 60.000,00 zł
Zadanie publiczne rozliczone zostało w dniu 14 września 2018 r.
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2, 3, 5 i 7 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Dopuszcza się zapłatę opłat oraz należności niepodatkowych, stanowiących
dochody budżetu Powiatu Włocławskiego za pomocą kart płatniczych
lub podobnego instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003,
z 2018 r. poz. 62, 650, 723, 864, 1000, 1075) w tym instrumentu
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, ustalone zostało dla Pana Kazimierza Kacy – Starosty
Włocławskiego, od dnia 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie miesięczne brutto
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.800,00 zł.,
2) dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100,00 zł.,
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego 2.760,00 zł.,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia
zasadniczego 960,00 zł.
Ogółem wynagrodzenie miesięczne wynosiło 10.620,00 zł.
w uchwale Rady Powiatu we Włocławku Nr XXXVIII/348/02 z dnia
27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. KujPom. z 2002 r., Nr 88, poz. 1834), zmienionej uchwałą Nr XLII/463/06
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2006 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2006 r. Nr 97,
poz. 1500) zmieniony został załącznik, w którym z uwagi na zmiany nazwy
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33.

XXXIV/341/18

26.06.2018

34.

XXXV/342/18

22.08.2018

35.

XXXV/343/18

22.08.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Włocławek w roku
2018
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018

36.

XXXV/344/18

22.08.2018

w sprawie udzielenia dotacji celowej
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi
Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

37.

XXXV/345/18

22.08.2018

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 - 2020

38.

XXXV/346/18

22.08.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Fabianki w roku
2018

39.

XXXV/347/18

22.08.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Boniewo w roku
2018

kilku jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowano opisy granic
okręgów wyborczych, na które podzielony jest powiat
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Włocławek w wysokości 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy w zakresie: „Przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Łagiewniki na odcinku 81,55 mb od km 0+133,45 do km
0+215”
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2, 3 i 5 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
Udzielono dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł. z przeznaczeniem
na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa informatycznej sieci
komputerowej”. Termin wykonania przewidziany został do 31 grudnia
2018 r.
Głównym celem programu na lata 2018 – 2020 jest wsparcie rodziny oraz
zapewnienie dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki, pomocy
w formie pieczy zastępczej. Informacja o sposobie realizacji ujęta jest
w corocznym „Sprawozdaniu z działalności i efektów pracy Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz zestawieniu potrzeb
w zakresie pieczy zastępczej” przekazywanym Radzie Powiatu
we Włocławku
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Fabianki w wysokości 100.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy w zakresie: „Przebudowy dróg gminnych w roku
2018 ”.
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Boniewo w wysokości 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy w zakresie: „Przebudowy dróg gminnych Arciszewo –
Jastrzębiec - Lubomin Rządowy - Sarnowo”.
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40.

41.

XXXV/348/18

XXXV/349/18

22.08.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej jednostkom samorządu
terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego

22.08.2018

w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II
Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych oraz
Szkole Policealnej wchodzącym w skład Zespołu
Szkół w Kowalu

42.

XXXV/350/18

22.08.2018

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie okręgów wyborczych

43.

XXXV/351/18

22.08.2018

w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

44.

XXXV/352/18

22.08.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Miasta Kowal w
roku 2018

udzielono dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na zakup sprzętu, odzieży ochronnej, aparatury oraz
innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczogaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
powiatu włocławskiego na łączną kwotę 74.750,00 zł.
na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Słuchaczy Zespołu
Szkół w Kowalu, Rada Powiatu we Włocławku z dniem 1 września 2018 r.
Szkołom Zespołu Szkół w Kowalu:
Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu
Szkół w Kowalu nadano imię Św. Jana Pawła II oraz Szkole Policealnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Kowalu nadano się imię Św. Jana
Pawła II.
w dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Powiatu we Włocławku podjęła uchwałę
XXXIV/340/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okręgów
wyborczych. W/w uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 5 lipca 2018 r.
W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały Rady
Powiatu we Włocławku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie okręgów wyborczych uwzględniający zmiany wprowadzone
uchwałą Nr XLII/463/06 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 24 maja 2006
r. zmieniającą uchwałę w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Kuj-Pom. z 2006 r., Nr 97, poz. 1500) oraz uchwałą Nr XXXIV/340/18
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2018
r., poz. 3611).
22 sierpnia 2018 r. przekazana została do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego skarga Prokuratora Rejonowego we Włocławku.
20 września wpłynęło do Starostwa wezwanie WSA o nadesłanie odpisu
odpowiedzi na skargę. 23 listopada wpłynęło z WSA zawiadomienie
o terminie rozprawy (termin 18 grudnia – stawiennictwo nieobowiązkowe).
28 stycznia 2019 r. doręczony został odpis wyroku WSA w Bydgoszczy,
który stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta
Kowal w wysokości 175.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy w zakresie: „Przebudowy kanalizacji deszczowej
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na targowisku miejskim w Kowalu u zbiegu dróg powiatowych:
ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej”

45.

XXXVI/353/18

25.09.2018

46.

XXXVI/354/18

25.09.2018

47.

XXXVI/355/18

25.09.2018

48.

XXXVI/356/18

25.09.2018

49.

XXXVI/357/18

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu
we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2018 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018-2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018
w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego
oraz jej wysokość

25.09.2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez
Powiat Włocławski jednostkom samorządu
terytorialnego zadań związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic
leżących w ciągach tych dróg w sezonie
zimowym 2018/2019

50.

XXXVI/358/18

25.09.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski
w roku 2018.

51.

XXXVII/359/18

16.10.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Włocławskiego

przyjęto informację Zarządu Powiatu we Włocławku o:
1) przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze
2018r.,
2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Włocławskiego na lata 2018-2026.
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2, 3, 5 i 7 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6

umowy z podmiotami dotowanymi zawarto w dniu 2 listopada i 21 grudnia
2018 r. Dotacje rozliczono do dnia 31 grudnia 2018 r.
wyrażona została zgoda na przekazanie przez Powiat Włocławski
samorządom gmin: Baruchowo, Chodecz, Fabianki, Lubanie, Choceń,
Miasto Kowal zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym
2018/2019. Ponadto powierzono Gminie Lubraniec prowadzenie zadania
publicznego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
wyłącznie dla ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym
2018/2019.
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Lubień
Kujawski w wysokości 300.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy w zakresie: „Zmiana sposobu użytkowania
budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu dla osób
starszych”
w związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
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52.

XXXVII/360/18

16.10.2018

53.

XXXVII/361/18

16.10.2018

54.

XXXVII/362/18

16.10.2018

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018

55.

XXXVII/363/18

16.10.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Kowal w roku
2018

56.

XXXVII/364/18

16.10.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Lubanie w roku
2018

57.

XXXVII/365/18

16.10.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Izbica Kujawska w
roku 2018

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych zaszła konieczność dostosowania
regulacji aktualnie obowiązującego statutu. Proponowane zmiany obejmują
w szczególności umocowanie w statucie komisji skarg, wniosków i petycji,
urzeczywistnienie kompetencji przewodniczącego rady powiatu wobec
pracowników wykonujących zadania związane z obsługą rady powiatu.
Uregulowana została ustawą kwestia zapytań i interpelacji radnych.
Wprowadzono w statucie przepisy dot. głosowań jawnych i głosowania
pisemnego. Sprecyzowano kwestię reprezentacji klubów radnych
w przypadku braku obowiązywania odpowiednich regulaminów.
straciła moc uchwała nr XXXII/319/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
27 marca 2018 r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
Całość środków tj. 535.959,00 zł. przeznaczona została na rehabilitację
społeczną
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2, 3 i 5 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kowal
w wysokości 42.864,95 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy w zakresie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Czerniewiczki na dz. Nr 51, 56, 63, 71 położonych w obrębie
ewidencyjnym 0002 Czerniewiczki, gmina Kowal na odcinku od km 0+000
do km 1+190”
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Lubanie
w wysokości 130.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy w zakresie: „Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi
190154C w Lubaniu ”
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Izbica
Kujawska w wysokości 35.077,28 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy w zakresie: „Opracowanie dokumentacji
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projektowej i przebudowa drogi gminnej nr 191239C ŚwiszewyZdrojówka”
58.

XXXVIII/366/18

15.11.2018

59.

XXXVIII/367/18

15.11.2018

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018

60.

XXXVIII/368/18

15.11.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Brześć Kujawski
w roku 2018

61.

XXXVIII/369/18

15.11.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Kowal w roku
2018

62.

XXXVIII/370/18

15.11.2018

zmieniająca Uchwałę nr XXXV/352/18 Rady
Powiatu we Włocławku z dnia 22 sierpnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Powiat Włocławski dla Gminy Miasta Kowal w
roku 2018

63.

I/1/18

22.11.2018

w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego
głosowania dla przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku

zmianie uległ załączniki nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2, 3, 5 i 7 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brześć
Kujawski w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację
zadania własnego gminy pn.: „ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych
w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz wraz
z infrastrukturą towarzyszącą”
udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Kowal
w wysokości 250.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania
własnego gminy pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Unisławice na dz.
Nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015
Unisławice, gmina Kowal”
w uchwale nr XXXV/352/18 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
22 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat
Włocławski dla Gminy Miasta Kowal w roku 2018 § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Udziela się w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej
dla Gminy Miasta Kowal w wysokości 245.000,00 zł. z przeznaczeniem
na realizację zadania własnego gminy w zakresie: „Przebudowy kanalizacji
deszczowej na targowisku miejskim w Kowalu u zbiegu dróg
powiatowych: ul. Kołłątaja i Dobiegniewskiej”
przyjęty został regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru
przewodniczącego rady powiatu, stanowiący załącznik do uchwały.
Straciła moc uchwała nr V/54/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminów tajnych głosowań dla
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
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64.

I/2/18

22.11.2018

65.

I/3/18

22.11.2018

66.

I/4/18

22.11.2018

67.

68.

69.

I/5/18

I/6/18

I/7/18

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu we Włocławku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Powiatu we Włocławku
w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego
głosowania dla przeprowadzenia wyboru
wiceprzewodniczącego rady powiatu

22.11.2018

w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego
głosowania dla przeprowadzenia wyboru Starosty
Włocławskiego

22.11.2018

w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego
głosowania dla przeprowadzenia wyboru
wicestarosty i pozostałych członków zarządu
powiatu

22.11.2018

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla
przeprowadzenia procedury tajnych głosowań dla
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu, Starosty Włocławskiego,
Wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu
powiatu

powołano Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku w składzie
5 osób:
1) Karol Matusiak – Przewodniczący komisji,
2) Mariusz Bladoszewski – Członek,
3) Bogdan Domżalski – Członek,
4) Roman Tomaszewski – Członek,
5) Tomasz Jezierski – Członek.
Komisja Skrutacyjna zakończyła swoją działalność z chwilą wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku.
Rada Powiatu we Włocławku wybrała Zygmunta Stanisława
Wierzowieckiego na Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku.
przyjęto regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru
wiceprzewodniczącego rady powiatu
przyjęto Regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru
Starosty Włocławskiego, stanowiący załącznik do uchwały. Straciła moc
uchwała nr I/7/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 27 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu tajnego głosowania dla przeprowadzenia
wyboru Starosty Włocławskiego.
przyjęto regulamin tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru
wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu, stanowiący
załącznik do uchwały. Straciła moc uchwała nr V/57/15 Rady Powiatu
we Włocławku z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
tajnego głosowania dla przeprowadzenia wyboru wicestarosty
i pozostałych członków zarządu powiatu.
powołano Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia procedury tajnych
głosowań dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu, Starosty Włocławskiego, Wicestarosty oraz pozostałych
członków zarządu powiatu w składzie:
1) Karol Matusiak – Przewodniczący,
2) Pan Wojciech Rudziński – Członek,
3) Pan Bladoszewski Mariusz – Członek,
4) Pan Jezierski Tomasz – Członek,
5) Pan Tomaszewski Roman – Członek.
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w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu we Włocławku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu we Włocławku

70.

I/8/18

22.11.2018

71.

I/9/18

22.11.2018

72.

I/10/18

22.11.2018

w sprawie wyboru Starosty Włocławskiego

73.

I/11/18

22.11.2018

w sprawie wyboru na stanowisko Wicestarosty

74.

I/12/2018

22.11.2018

75.

I/13/18

22.11.2018

76.

I/14/18

22.11.2018

77.

II/15/18

15.12.2018

78.

II/16/18

15.12.2018

79.

II/17/18

15.12.2018

80.

II/18/18

15.12.2018

w sprawie wyboru na członka Zarządu Powiatu
we Włocławku
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu we
Włocławku
w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu we
Włocławku
w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Powiatu Włocławskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego na 2019 rok”
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na
lata 2018 – 2026
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we
Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Włocławskiego na rok 2018
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg
położonych na obszarze powiatu włocławskiego
na parking strzeżony oraz wysokości kosztów

Komisja skrutacyjna zakończyła swoją działalność z chwilą podjęcia przez
Radę Powiatu we Włocławku uchwał stwierdzających wynik głosowań.
Rada Powiatu we Włocławku wybrała Jadwigę Zofię Błaszkiewicz
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku
Rada Powiatu we Włocławku wybrała Annę Sławę Kozłowską
na Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku
w wyniku wyboru, w głosowaniu tajnym, na Starostę Włocławskiego został
wybrany Pan Roman Gołębiewski.
na wniosek Starosty, w głosowaniu tajnym, na stanowisko Wicestarosty
został wybrany Jan Ambrożewicz
na wniosek Starosty, w głosowaniu tajnym, na Członka Zarządu Powiatu
we Włocławku został wybrany Agata Marta Wojtkowska
Rada Powiatu we Włocławku, na wniosek Starosty wybrała Pana Jacka
Romana Jabłońskiego na członka Zarządu Powiatu we Włocławku.
Rada Powiatu we Włocławku, na wniosek Starosty wybrała Pana Grzegorza
Śledzińskiego na członka Zarządu Powiatu we Włocławku.
program obejmuje zakres planowanych przedsięwzięć i zadań, ze sfery
zadań publicznych, należących do zadań własnych powiatu,
przewidzianych do realizacji w 2019 roku przez organy powiatu i jego
jednostki organizacyjne, skierowanych głównie na rozwijanie współpracy
z organizacjami i innymi podmiotami, a także wskazuje podmioty
bezpośrednio odpowiedzialne za ich realizację lub koordynację
ich realizacji
zmianie uległ załącznik nr 1 i 2

zmianie uległ § 1, 2, 3, 5 i 7 oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 6
opłaty ustalono w oparciu o analizę kosztów holowania i przechowywania
na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Powiatu
Włocławskiego została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych
z Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku, kosztów obsługi
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powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia
pojazdu na 2019 r.

81.

II/19/18

15.12.2018

82.

II/20/18

15.12.2018

83.

II/21/18

15.12.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Włocławskiego

w sprawie delegowania radnych do składu
Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu
Włocławskiego oraz określenia zasad zwrotu
członkom i osobom powołanym do udziału w jej
pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w
związku z udziałem w jej pracach na lata 20182021
w sprawie desygnowania delegata na
Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów
Polskich

84.

II/22/18

15.12.2018

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego
Rady Powiatu we Włocławku do określania
wobec przewodniczącego rady zakresu i sposobu
wykonywania zadań związanych z podróżą
służbową

85.

II/23/19

15.12.2018

w sprawie powołania stałych komisji rady

administracyjnej oraz informacji z P.U.H. „Automobil” – jednostki
wyłonionej w drodze przetargu
ustalono miesięczne wynagrodzenie brutto dla Starosty Włocławskiego
w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.800,00 zł.;
2) dodatek funkcyjny w wysokości: 2.100,00 zł.;
3) dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego: 2.760,00 zł.;
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 19% wynagrodzenia
zasadniczego: 912,00 zł. - od dnia 01 września 2019 r. dodatek
za wieloletnią pracę będzie wynosił 20%.
Ogółem wynagrodzenie miesięczne brutto wynosi: 10.572,00 zł
do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta
Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego oddelegowani
zostali: Pan Mariusz Bladoszewski i Pan Tomasz Jezierski. Członkom
Komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach przysługuje zwrot
wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem w pracach
Komisji.
Rada Powiatu desygnowała pana Romana Gołębiewskiego – Starostę
Włocławskiego na delegata Powiatu Włocławskiego na Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów Polskich
upoważniono Wiceprzewodniczącego p. Annę Sławę Kozłowską
do określenia dla Przewodniczącego Rady Powiatu we Włocławku
w poleceniu wyjazdu służbowego wszystkich czynności związanych
ze wskazaniem terminu i miejscu wykonywania zadania oraz miejscowości
rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środka transportu
właściwego do jej odbycia. Traci moc uchwała nr II/28/14 Rady Powiatu
we Włocławku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
wiceprzewodniczącego rady do określania wobec przewodniczącego rady
zakresu i sposobu wykonywania zadań związanych z podróżą służbową.
powołano 8 stałych komisji ustalając przedmiot ich działania oraz skład
liczbowy:
1) Komisja Rewizyjna licząca 5 radnych’
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86.

II/24/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Administracji,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i jej
przewodniczącego

87.

II/25/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Budżetu i Finansów i
jej przewodniczącego

88.

II/26/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Edukacji, Kultury i
Sportu i jej przewodniczącego

89.

II/27/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Infrastruktury i
Rozwoju i jej przewodniczącego

90.

II/28/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej i jej
przewodniczącego

91.

II/29/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska i jej przewodniczącego

2) Komisja Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, licząca
5 radnych,
3) Komisja Budżetu i Finansów, licząca 7 radnych,
4) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, licząca 5 radnych,
5) Komisja Infrastruktury i Rozwoju, licząca 5 radnych,
6) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska licząca 5 radnych,
7) Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych licząca 5 radnych,
8) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji licząca 5 radnych.
Straciła moc uchwała nr II/19/14 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania stałych komisji rady.
wybrano Pana Mariusza Bladoszewskiego na funkcję Przewodniczącego
Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Pana
Marka Jaskulskiego, Pana Jacka Jabłońskiego, Pana Tomasza Jezierskiego
i Panią Jadwigę Błaszkiewicz na członków komisji.
wybrano Pana Włodzimierza Bogdana Kaczmarka na funkcję
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Pana Kazimierza
Kacę, Pana Mariusza Bladoszewskiego, Pana Wojciecha Zawidzkiego,
Pana Romana Gołębiewskiego, Pana Grzegorza Śledzińskiego i Pana
Zygmunta Wierzowieckiego na członków Komisji Budżetu i Finansów.
wybrano Pana Karola Matusiaka na funkcję Przewodniczącego Komisji
Edukacji, Kultury i Sportu oraz Pana Dawida Dalmanna, Pana Jacka
Jabłońskiego, Pana Wojciecha Rudzińskiego i Pana Jerzego Pawłowskiego
na członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
wybrano Pana Bogdana Domżalskiego na funkcję Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury i Rozwoju oraz Panią Annę Kozłowską, Pana Jana
Ambrożewicza, Pana Kazimierza Kacę oraz Pana Wojciecha Zawidzkiego
na członków Komisji Infrastruktury i Rozwoju.
wybrano Panią Barbarę Wałęsa na funkcję Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej oraz Pana Jerzego Pawłowskiego, Pana Włodzimierza
Kaczmarka, Panią Ewę Kończyńską i Pana Karola Matusiaka na członków
Komisji Rewizyjnej.
wybrano Pana Wojciecha Rudzińskiego na funkcję Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Pana Romana
Tomaszewskiego, Pana Jana Ambrożewicza, Pana Grzegorza
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92.

II/30/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji i jej przewodniczącego

93.

II/31/18

15.12.2018

w sprawie wyboru Komisji Zdrowia i Spraw
Społecznych i jej przewodniczącego

Śledzińskiego oraz Pana Zygmunta Wierzowieckiego na członków Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
wybrano Pana Tomasza Jezierskiego na funkcję Przewodniczącego Skarg,
Wniosków i Petycji oraz Pana Marka Jaskulskiego, Pana Dawida
Dalmanna, Pana Bogdana Domżalskiego oraz Panią Barbarę Wałęsa
na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
wybrano Panią Ewę Kończyńską na funkcję Przewodniczącego Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Pana Romana Tomaszewskiego, Panią
Jadwigę Błaszkiewicz, Pana Romana Gołębiewskiego i Panią Annę
Kozłowską na członków Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
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V. Dotacje, inwestycje oraz pozyskane środki pozabudżetowe
1. W roku 2018 udzielono następujących dotacji:
1) zimowe utrzymanie dróg – kwota 229.258,19 zł.,
2) pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota
1.536.748,07 zł. na zadania:
− dla Gminy Baruchowo - „Utwardzenie drogi wewnętrznej nr dz.76/1 i 76/3
w miejscowości Skrzynki”,
− dla Gminy Chodecz - „Przebudowa drogi gminnej Chodecz – Łakno nr 191326C
i drogi gminnej nr 191327C Gawin -Łanięta -Granica Gminy Chodecz -Przedecz
w miejscowości Łanięta”,
− dla Gminy Baruchowo - „Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C
na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 – Kurowo Babia Góra”,
− dla Gminy Choceń - „Przebudowa dróg gminnych nr 1907762C, 190705C,
190721C”,
− dla Gminy Choceń - „Roboty bitumiczne na terenie gminy Choceń w 2018”,
− dla Gminy Kowal - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerniewiczki
na dz. Nr 51,56,63,71 położonych w obrębie ewidencyjnym 0002
Czerniewiczki”,
− dla Gminy Fabianki - „Przebudowa dróg gminnych w roku 2018”,
− dla Gminy Boniewo - „Przebudowa dróg gminnych Arciszewo-JastrzębiecLubomin Rządowy -Sarnowo”,
− dla Gminy Kowal - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Unisławice
na dz. Nr 70/1, 70/2, 144/4 położonych w obrębie ewidencyjnym 0015
Unisławice”,
− dla Gminy Izbica Kujawska - „Opracowanie dokumentacji projektowej
i przebudowa drogi gminnej nr 191239C Świszewy-Zdrojówka”,
− dla Gminy Lubanie - „Utwardzenie ciągu pieszego w Lubaniu wzdłuż gminnej
drogi nr 190154C”,
− dla Gminy Brześć Kujawski - „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych
w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”,
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− dla Gminy Włocławek - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Łagiewniki”,
− dla Gminy Lubraniec - „Przebudowa parkingu w Zgłowiączce”.
3) dofinansowanie do zakupu dwóch radiowozów z przeznaczeniem dla Posterunku Policji
w Lubrańcu oraz Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – kwota 60.000,00 zł.,
4) wymiana instalacji i remont zasilania awaryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego we Włocławku dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej we Włocławku – kwota 10.000,00 zł.,
5) zakup klimatyzatora na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
we Włocławku dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku –
kwota 20.000,00 zł.,
6) zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczogaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
włocławskiego – kwota 74.743.81 zł.,
7) dotacja dla Stowarzyszenia Wsparcia Obywatelskiego z przeznaczeniem
na prowadzenie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Powiatu Włocławskiego – kwota
60.722,00 zł.,
8) dotacja dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji
Gminy Choceń (branżowe szkoły I i II stopnia) – kwota 180.169,28 zł.,
9) dotacja dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji
Gminy Choceń (licea ogólnokształcące) – kwota 337.325,18 zł.,
10) współfinansowanie teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych
pracowników (uczniów z klas wielozawodowych) – kwota 45.130,00 zł,
11) dotacja dla szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji
Gminy Choceń (Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Choceniu) – kwota
394.332,70 zł.,
12) dotacje dla szkół prowadzonych przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji
Gminy Choceń na realizację zadań związanych z kształceniem uczniów wymagających
specjalnych warunków i metod pracy – kwota 98.880,36 zł.,
13) dotacja na zakup aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej oraz na realizację
zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej” –
kwota 145.000,00 zł.,
14) dotacja na prowadzenie Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej w Izbicy
Kujawskiej – kwota 1.530.101,00 zł.,
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15) środki finansowe na pokrycie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób
będących mieszkańcami powiatu włocławskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami
– kwota 16.596,18,00 zł.,
16) środki finansowe na pokrycie badań i wydawanie orzeczeń dla dzieci niewidomych
i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz z autyzmem – kwota 21.540,00
zł.,
17) dotacje na pokrycie świadczeń z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej – kwota
128.272,73 zł.,
18) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu włocławskiego
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych
powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami – kwota 234.983,91 zł.,
19) dotacja celowa na realizację zadania własnego pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej
na targowisku miejskim w Kowalu u zbiegu dróg powiatowych: ulicy Kołłątaja
i Dobiegniewskiej” – kwota 245.000,00 zł.,
20) dotacja dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej na prowadzenie zadań Powiatowej
Biblioteki Publicznej dla Powiatu Włocławskiego – kwota 3.000,00 zł.,
21) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Powiatu Włocławskiego – kwota
273.000,00 zł. na zadania:
− „Remont konserwatorski elewacji wschodniej i szczytu miedzy prezbiterium
a nawą kościoła p.w. Św. Prokopa w Kłóbce- etap V”,
− „Prace konserwatorskie na części elewacji południowej kościoła Parafialnego
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim”,
− „Kościół p.w. św. Stanisława BM (XIV w.) remont elewacji północnej – etap II”
w Brześciu Kujawskim,
− „Remont konserwatorski ściany południowej kościoła parafialnego” w Izbicy
Kujawskiej,
− „Remont pokrycia dachu nad kruchtą oraz wnętrz drewnianego kościoła
parafialnego p.w. Św. Stanisława B.M. w Modzerowie”,
− „Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu”,
− „Wymiana pokrycia dachu kościoła - dach nad ołtarzem” w Kowalu,
− „Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny
w Grabkowie ściana południowa i dokończenie ściany wschodniej”,
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− „Remont drogi procesyjnej (chodnika) wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja
w Lubaniu- kontynuacja – etap III”,
−

„Remont drogi procesyjnej (chodnika) wokół kościoła p.w. Św. Mikołaja
w Lubaniu- kontynuacja – etap II”,

− „Remont więźby i stropu nad nawą główną kościoła parafialnego św. Józefa
w Szpetalu Górnym”,
− „Remont wnętrza drewnianego kościoła filialnego pw. Św. Marka w Nakonowie”.
22) organizacja Dożynek Powiatowych pod nazwą „100-lecie Odzyskania Niepodległości
Ojczyźnie Naszej Plon Niesiemy Plon” – kwota 60.000,00 zł.,
23) dotacje dla stowarzyszeń – kwota 44.900,00 zł. na zadania:
− Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji gminy Choceń - I Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim „Po Bogu Najbardziej
Umiłowałem Ojczyznę”,
− Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Powiatu Włocławskiego –
Rewietka „Kolorowa Kurtyna”,
− Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim - III Festiwal Zespołów
Folklorystycznych im. Tadeusza Zielińskiego,
− Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” - V Powiatowy SamorządowoOświatowy Turniej Miast i Gmin w Piłce Ręcznej w Choceniu,
− Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” – I Powiatowy Turniej Szkół o profilu
Klas Mundurowych w Futsalu z Okazji Obchodów Święta Niepodległości
w Choceniu,
− Uczniowski Klub Sportowy „Lubienianka” - XII Mistrzostwa Woj. KujawskoPomorskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tenisie Stołowym,
− Uczniowski Klub Sportowy „START” – V SPLLUWA czyli Sportowe
Powitanie Lata Ludzi Umiejących Wypoczywać Aktywnie,
− Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec ZHP Włocławek Mistrzostwa w Biegach na Orientację Powiatu Włocławskiego,
− Uczniowski Klub Sportowy „Cyprianka” - XIX Powiatowy Mityng
Lekkoatletyczny „Nadzieje Olimpijskie”,
− Klub Sportów Siłowych Husaria Lubraniec – II Memoriał im. Jana
Wojnowskiego w Podnoszeniu Ciężarów,
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− Gminny Klub Sportowy „Łokietek” – IV Memoriał im. Czwesława
Wasilewskiego w Brześciu Kujawskim. Biegi Memoriałowe dla Dzieci
i Młodzieży do 16 roku życia,
− Gminny Klub Sportowy „Łokietek” - XIX Turniej Miast Królewskich w Boksie
w Brześciu Kujawskim,
− Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - „Licealiada” - Finały Powiatowe,
− Uczniowski Klub Sportowy „MAT” – Powiatowy Samorządowy Turniej Miast
i Gmin w Piłce Siatkowej w Choceniu,
− Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - III Powiatowe Mistrzostwa Udzielania
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
− Uczniowski Klub Sportowy „MAT” - VIII Powiatowy Samorządowy Turniej
Miast i Gmin Tenisa Stołowego w Choceniu,
− Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie - Młodzieżowy Turniej Łucznicy –
D.D. Lubień Kujawski,
− Miejsko-Gminny Klub Sportowy „KUJAWIAK” – I Mistrzostwa Powiatu
Włocławskiego w Szachach w Kowalu,
− Uczniowski Klub Sportowy „TEST” - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- Finały Powiatowe,
− Akademia Mieszanych Sztuk Walki – V Otwarte Mistrzostwa Polski Thratlonu
Sztuk Walki,
− Gminny Klub Jeździecki „BOGUCIN” - Zawody Jeździeckie w Skokach przez
Przeszkody.
2. Zadania inwestycyjne zrealizowane i prowadzone w roku 2018:
1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice)” –
kwota 9.578.709,38 zł, w tym środki własne powiatu 4.539.729,63 zł.,
2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” – kwota
6.137.031,78 zł., w tym środki własne powiatu 2.057.542,15 zł.,
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo –
etap Ia od km 4+897 do km 5+878” – kwota 565.745,82 zł., w tym środki własne
powiatu 393.400,80 zł.,
4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo - Kaliska - Kamienna etap III
od km 7+950 do km 9+372” – kwota 668.668,91 zł., w tym środki własne powiatu
464.418,64 zł.,
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5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2921C Śmiłowice - Wilkowiczki w m.
Wilkowice długość 0,930 km” – kwota 457.093,90 zł.,
6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski
o długości 995 mb” – kwota 312.746,24 zł., w tym środki własne powiatu
217.589,67 zł.,
7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn - etap II
od km 1+342 do km 2+51” – kwota 1.033.927,67 zł., w tym środki własne powiatu
717.550,42 zł.,
8) „Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek od km 6+225 do km 11+254 (etap II)”
– kwota 12.300,00 zł.,
9) dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku
biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych
realizowanych przez Powiat Włocławski” – kwota 46.300,00 zł.,
10) inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych
realizowanych przez Powiat Włocławski” – kwota 59.040,00 zł.,
11) „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań
publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” – kwota 5.767.470,00 zł.,
12) inspektor nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu
Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą” – kwota 77.490,00 zł.,
13) „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej
Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą” – kwota 12.915.000,00 zł.,
14) „Montaż monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”
– kwota 27.000,00 zł.,
15) „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej w Samodzielnym Publicznym
Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” – kwota 121.266,90 zł.,
w tym środki własne powiatu 100.000,00 zł.,
16) „Zakup aparatury medycznej – Lampy RTG. dla Samodzielnego Publicznego
Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” – kwota 50.037,48 zł.,
w tym środki własne powiatu 45.000,00 zł.,
17) „Modernizacja mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków typu SG na terenie
Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie” – kwota 42.435,00 zł.
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3. Zadania remontowe zrealizowane i prowadzone w roku 2018:
1) remont odcinków dróg powiatowych - ułożenie warstwy ścieralnej w PZD – kwota
2.360.247,31 zł.,
2) remont odcinków dróg powiatowych - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
emulsją i grysami w PZD – kwota 897.986,95 zł.,
3) remont systemów odwodniania, przepustów, odtwarzanie rowów przydrożnych
w PZD – kwota 32.063,40 zł.,
4) usuwanie nieprzewidzianych awarii dla Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku
z siedzibą w Jarantowicach - kwota 17.466,00 zł.,
5) zadania remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie – kwota 54.639,59
zł., w tym dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 30.750,00 zł.,
6) zadanie remontowe w Zespole Szkół w Lubrańcu – kwota 17.201,00 zł.,
7) zadania remontowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu
Kujawskim – kwota 18.020,50 zł.,
8) zadanie remontowe w Liceum Ogólnokształcącym w Kowalu – kwota 12.240,00 zł.,
9) zadanie remontowe w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lubrańcu – kwota
4.000,00 zł.
4. Środki pozabudżetowe pozyskano przez powiat w roku 2018 na następujące zadania:
1) „Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej
Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą” - dofinansowanie ze środków unijnych
w wysokości 10.531.836,83 zł.,
2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz – gr. woj. – (Dąbrowice)” - kwota
9.593.469,38 zł. (dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2018) w wysokości
3.000.000,00 zł oraz pomoc finansową z budżetu Miasta i Gminy Chodecz w wysokości
2.053.739,75 zł.),
3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” – kwota
6.151.791,78 zł. (dotacja z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2018) w wysokości
2.988.395,00 zł oraz pomoc finansową z budżetu Gminy Izbica Kujawska w wysokości
930.854,63 zł.),
4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś – Smólsk – Kruszyn – etap II
od km 1+342 do km 2+518” – kwota 1.038.227,67 zł. (dotacja z budżetu państwa
w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
Strona | 49

poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 415.291,00 zł oraz
pomoc finansową z budżetu Gminy Izbica Kujawska w wysokości 193.296,47 zł.),
5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2819C Torzewo – Lubraniec w m. Kolonia Piaski
o długości 995 mb” – kwota pomocy finansowej z budżetu Gminy Lubraniec 97.757,33
zł.,
6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna etap III
od km 7+950 do km 9+372” - kwota pomocy finansowej z budżetu Gminy Lubień
Kujawski 208.837,36 zł.,
7) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal – Dobrzelewice – Baruchowo – etap
Ia od km 4+897 do km 5+878” - kwota pomocy finansowej z budżetu Gminy Kowal
176.962,20 zł.
VI. Realizacja polityk, programów i strategii.
Zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym raport obejmuje
podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii. Poniżej opisane zostały zatem wszystkie polityki, programy
i strategie realizowane przez powiat w 2018 roku.

Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gmin Powiatu
Włocławskiego na lata 2016-2020.
Główny cel strategii to efektywne wykorzystanie potencjału i wzrost jakości kapitału
społecznego dla przyśpieszenia rozwoju gospodarczego południowej części powiatu
włocławskiego. Realizacji celu głównego służyć będą cele rozwojowe, które to jednoznacznie
wskazują działania służące z jednej strony przeciwdziałaniu zdiagnozowanym problemom,
z drugiej strony wykorzystaniu wskazanego potencjału.
Do celów rozwojowych zalicza się:
1) konkurencyjną gospodarkę zbudowaną na racjonalnym wykorzystaniu walorów
środowiska przyrodniczego i kulturowego – cel ten obejmuje działania umożliwiające
wykorzystanie korzystnych uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych do rozwoju
przedsiębiorczości, utworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju szeroko rozumianej
działalności gospodarczej,
2) kreatywne społeczeństwo korzystające z usług na najwyższym poziomie – cel
ten obejmuje działania zmierzające do dostosowania infrastruktury społecznej
do zmieniających się potrzeb mieszkańców obszaru w celu osiągnięcia jak najwyższego
jej poziomu, w tym usług zdrowia, edukacji, spędzania wolnego czasu ale również usług
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transportu publicznego umożliwiającego łatwy dostęp do ośrodków regionalnych
i wojewódzkich w celu skorzystania z usług wyższego rzędu,
3) rozwiniętą infrastrukturę techniczną i komunalną funkcjonującą na rzecz ochrony
przyrody i krajobrazu – cel ten zawiera działania zmierzające do maksymalnego
wyposażenia w nowoczesną infrastrukturę techniczną i komunalną, w tym
przywrócenia ładu przestrzennego, wyeliminowania negatywnego wpływu
na środowisko warunkującą pożądany poziom życia mieszkańców i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Powyższe cele rozwojowej wpisują się w cele zapisane w dokumentach poziomu
wspólnotowego, krajowego, regionalnego i lokalnego.
Strategia uchwalona została w roku 2016 i obowiązuje do roku 2020.

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
Program przyjęty został uchwałą nr XXXV/345/18 Rady Powiatu we Włocławku w dniu
22 sierpnia 2018 r. Głównym celem niniejszego programu na lata 2018 – 2020 jest wsparcie
rodziny oraz zapewnienie dzieciom pozbawionym prawidłowej opieki, pomocy w formie
pieczy zastępczej. Natomiast cele szczegółowe to:
1) doskonalenie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
− prowadzenie działalności edukacyjnej i upowszechniającej rodzinną pieczę
zastępczą,
− szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez organizowanie pikników, imprez
okolicznościowych,
− organizowanie szkoleń dla kandydatów na różne formy pieczy zastępczej,
− szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych podwyższających
ich umiejętności i kompetencje w zakresie opieki i wychowania,
− zapewnienie rodzinom zastępczym pomocy
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

psychologicznej

i

prawnej

− zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci,
w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
− utworzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych,
− wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
2) doskonalenie instytucjonalnego systemu pieczy zastępczej poprzez:
− doskonalenie metod pracy z dzieckiem,
− zintensyfikowanie działań w zakresie powrotu dziecka do rodziny naturalnej,
umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej lub rodzinie przysposabiającej poprzez
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m.in. przygotowanie i realizację programów pracy z rodzina naturalną dziecka,
zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego.
3) wspomaganie w procesie usamodzielniania wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej
pieczy zastępczej poprzez:
− kształtowanie motywacji i kompetencji zawodowych
umożliwiających młodzieży uzyskanie zatrudnienia,

i

społecznych

− działania edukacyjno-wychowawcze umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie
w dorosłym życiu,
− udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
po opuszczeniu pieczy zastępczej – organizowanie mieszkań chronionych,
− wsparcie specjalistyczne osób usamodzielnianych po opuszczeniu pieczy zastępczej
– psycholog, pedagog, prawnik itp.,
− wypłatę świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz ustawą o pomocy społecznej.
4) tworzenie systemu
wsparcia rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez:
− budowanie sieci współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
− organizowanie spotkań z gminami w celu wypracowania systemu współpracy
w ramach ustawy.
5) doskonalenie zawodowe kadry,
6) podejmowanie działań umożliwiających dziecku powrót do rodziny naturalnej tj.:
− wspieranie rodzin dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcjami w prawidłowym
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
− współpraca lokalnych służb na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025.
Program przyjęty został uchwałą nr XV/145/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
12 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2016-2025. Program wyznacza założenia polityki samorządu
powiatu włocławskiego w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnianiu oraz
przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych. Tym samym stanowi uporządkowany zbiór
celów tworzących system wspierania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Jest on
wyznacznikiem kierunków działania i może stanowić podstawę do tworzenia bardziej
szczegółowych projektów działań.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są zadaniem ogólnospołecznym oraz ważnym
elementem polityki i pomocy społecznej realizowanej przez powiat. Prowadzone są przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku w zakresie:
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− kształtowania i rozwijania świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych,
− zwiększania dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny,
− likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
− zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do dóbr i usług umożliwiających
pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
− zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do kultury, sportu,
rekreacji i turystyki,
− zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
− zapewnienia konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób
niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji z samorządną
reprezentacją środowiska,
2) Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w zakresie:
− poradnictwa i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
− opracowania i rozpowszechniania ulotek i broszur informacyjnych dla
pracodawców mogących zatrudnić osoby niepełnosprawne,
− organizację szkoleń zawodowych i przekwalifikowujących,
− objęcia szerokiej grupy osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP formą
warsztatową z zakresu nauki umiejętności poszukiwania pracy i utrzymywania
zatrudnienia,
− włączenia organizacji pozarządowych w realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych,
− promowania wśród pracodawców zatrudniania osób niepełnosprawnych,
− realizacji na rzecz osób niepełnosprawnych studiów podyplomowych i staży,
− wspierania działań integrujących środowisko osób niepełnosprawnych,
− bieżącego informowania osób niepełnosprawnych o działaniach do nich
kierowanych,
− wspierania inicjatyw, dotyczących osób niepełnosprawnych, wnoszonych przez
reprezentację środowiska,
− promocji pracy społecznej osób działających w organizacjach pozarządowych.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włocławskim
na lata 2016-2025
Strategia została przyjęta uchwałą nr XII/118/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Włocławskim na lata 2016-2025.
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Włocławskim
na lata 2016-2025 została przygotowana w oparciu o dane statystyczne przekazane przez
ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Powiatowy Urząd Pracy
we Włocławku, Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku,
Starostwo Powiatowe we Włocławku. Zostały wykorzystane także dane z Głównego Urzędu
Statystycznego. Analizą objęto informacje, sprawozdania i opracowania, na podstawie których,
dokonano oceny ogólnej sytuacji społecznej w powiecie, a następnie identyfikacji głównych
problemów społecznych.
Do jej opracowania Zarząd Powiatu we Włocławku uchwałą Nr 70/15 z dnia 16 lipca
2015 r. powołał Zespół ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Powiecie Włocławskim na lata 2016-2025, w skład którego wchodził: Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy we Włocławku, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni
Specjalistycznych oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego we Włocławku.
Głównym celem na lata 2016 – 2025 jest doskonalenie systemu pomocy społecznej,
zatrudnienia, oświaty i służby zdrowia w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla
rodziny, jej prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych
społecznych ról.
Cele strategiczne:
1) wzmocnienie roli Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, jako instytucji wsparcia
społecznego, kreującej lokalny rynek pracy w partnerstwie z pracodawcami,
samorządem lokalnym i instytucjami rynku pracy poprzez:
− edukację dla potrzeb rynku pracy,
− kreowanie współpracy instytucjonalnej w celu uzyskania efektu synergii w zakresie
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
− aktywizację lokalnego rynku pracy,
2) doskonalenie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem poprzez rozwój różnorodnych
form wsparcia i opieki, w tym:
− rozwój i wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej,
− doskonalenie instytucjonalnego systemu pieczy zastępczej,
− wspieranie
zastępczej,

procesu

usamodzielniania

pełnoletnich

wychowanków

pieczy

− tworzenie systemu wsparcia rodzin zastępczych oraz dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Strona | 54

3) zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym
powiatu włocławskiego poprzez wyrównywanie szans w korzystaniu z praw
i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom,
4) zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych piciem
alkoholu,
5) wspieranie i rozwijanie działań na rzecz osób i rodzin będących ofiarami przemocy bądź
znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.

Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie w Powiecie Włocławskim na lata 2016-2020.
Program przyjęty został uchwałą nr XVII/170/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań KorekcyjnoEdukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Włocławskim na lata
2016-2020. Głównym celem programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu
jej stosowania.
Cel ten realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:
1) powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem
przemocy,
2) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
3) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy
w rodzinie,
4) uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności
za stosowanie przemocy,
5) zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie,
6) zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie
bez stosowania przemocy,
7) uzyskanie przez osoby stosujące przemoc w rodzinie informacji o możliwościach
podejmowania działań terapeutycznych.
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2016-2020.
Program przyjęty uchwałą nr XVII/169/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia
2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020. Celem programu jest zwiększenie
skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu
włocławskiego, a także ograniczenie skali problemu i skutków przemocy domowej. Istotnym
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jest podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar
przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc oraz korygowanie agresywnych
postaw i zachowań.
Cel programu realizowany będzie poprzez:
1) działania z zakresu poradnictwa tj. wsparcie i profesjonalna pomoc,
2) zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie
i skuteczności obrony ich praw,
3) oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie,
4) szkolenie służb zajmujących się przemocą w rodzinie,
5) systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie,
6) wzrost świadomości i wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie.

Rodzina w Centrum
Projekt realizowany w oparciu o umowę o partnerstwie w ramach części RPO WKP na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawartą na podstawie
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-20120 w dniu 22 września 2016 r.
Projekt realizowany był od 22 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Jego celem było
zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych,
opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.
W projekcie realizowane były następujące zadania:
1) wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako
element procesu aktywizacji społecznej,
2) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności
poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczowychowawczych dla 14 dzieci,
3) utworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczowychowawczych dla 14 dzieci.
W ramach w/w zadań dostępne były następujące formy wsparcia:
1) terapia rodzinna grupowa i indywidualna,
2)
3)
4)
5)

mediacje rodzinne,
bony edukacyjne,
warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających
kompetencje,
6) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
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7) superwizje rodzin zastępczych,
8) spotkania edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz
placówek opiekuńczo-wychowawczych dla 14 dzieci.

Rodzina w Centrum 2
Program realizowany w oparciu o umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu
Rodzina w Centrum 2 w ramach RPO WKP2 014-2020 współfinansowany w z Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
zawartą w dniu 23 stycznia 2018 r. na okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W projekcie ,,Rodzina w Centrum 2” uczestnicy korzystają z następujących form wsparcia:
1) specjalistycznego poradnictwo rodzinno-prawnego, pedagogicznego, psychologicznego,
2) terapii rodzinnej i indywidualnej,
3) superwizji rodzin zastępczych,
4) warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie,
5) zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców biorących udział warsztatach,
6) spotkani edukacyjnych dotyczących rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek
opiekuńczo wychowawczych do 14 dzieci.

Aktywny samorząd
Umowa nr AS3/000044/02/D na realizację programu podpisana została dnia 7 maja 2018 r.
z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie
i obowiązuje od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym zawodowym i dostępie do edukacji.
W 2018 roku do Centrum w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
wpłynęły 34 wnioski na łączną kwotę 141.254 zł. Zawarto 32 umowy na kwotę 118.290 zł.
Program cieszył bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza w module I:
1) obszar A zadanie 1 (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu) – zawarta została 1 umowa na kwotę 7.480 zł.,
2) obszar B zadanie 1 (pomoc z w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania) – zawarte zostały 4 umowy na łączną kwotę 26.755 zł.,
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3) obszar C, zadanie 2 ( pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – zawarto 5 umów na kwotę 14.700 zł.,
4) obszar C zadanie 3 ( pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości) –
zawarto 2 umowy na kwotę 29.562 zł.,
W module II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, podpisanych
zostało 20 umów na kwotę 39.793 zł.

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 20142020.
Program przyjęty został uchwałą nr XXXIII/319/14 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
24 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy na lata 2014- 2020.
Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014-2020
systematyzuje działania i określa priorytety lokalnej polityki rynku pracy mającej na celu
poprawę sytuacji osób bezrobotnych, wpisując się jednocześnie w realizację priorytetów
i celów zawartych w regionalnych dokumentach strategicznych.
Program na lata 2014–2020 sporządzony został w oparciu o analizę sytuacji
na włocławskim rynku pracy w ostatnich latach, z uwzględnieniem zapisów i wytycznych
zawartych w strategicznych dokumentach odnoszących się do rynku pracy na szczeblu
krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Program ten jest zgodny również z priorytetami,
o których mowa w dokumentach programowych określających kształt europejskiej polityki
wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.
Niniejszy Program na lata 2014–2020 jest kontynuacją dotychczas realizowanego
Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy z roku 2003
oraz Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008–
2013, które mimo zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, miały na celu zmniejszenie
bezrobocia, wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej.
Celem nadrzędnym jest wzmocnienie działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy we Włocławku wspólnie z partnerami rynku pracy w celu doprowadzenia do wzrostu
rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, zmniejszenia zjawiska bezrobocia oraz
wykluczenia społecznego.
Cele strategiczne i operacyjne oraz zadania programu:
1) edukacja na potrzeby rynku pracy, w tym:
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− diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje oraz promowanie dostosowania oferty
edukacyjnej szkół i placówek kształcenia zawodowego do sytuacji na rynku pracy
i potrzeb pracodawców,
− promowanie i wdrażanie edukacyjnych form aktywizacyjnych, takich jak
przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenia, studia podyplomowe w celu
poprawy kompetencji osób bezrobotnych,
− propagowanie i rozwój poradnictwa zawodowego, w tym szkolenia z zakresu
aktywnego poszukiwania zatrudnienia, jako formy podnoszącej motywację
uczestników oraz przynoszącej poprawę kompetencji osób bezrobotnych.
2) kreowanie współpracy instytucjonalnej w celu uzyskania efektu synergii w zakresie
aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym:
− rozwijanie współpracy PUP z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych,
− opracowanie koncepcji i wdrażanie współpracy z instytucjami rynku pracy,
w szczególności z OHP, agencjami zatrudnienia oraz instytucjami dialogu
społecznego,
− rozwijanie usług dla pracodawców w oparciu o znowelizowane zadania
pośrednictwa pracy (szczególnie funkcję pośrednika pracy – doradcy klienta),
− określenie współdziałania w ramach struktury samorządu lokalnego pomiędzy PUP
a wydziałami ds. promocji i rozwoju w celu pozyskiwania inwestorów.
3) aktywizacja lokalnego rynku pracy, w tym:
− opracowanie i wdrożenie nowego modelu aktywizacji w oparciu o profilowanie
pomocy osobom bezrobotnym,
− wspieranie rozwoju gospodarczego,
− wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz samozatrudnienia przez osoby bezrobotne,
− promowanie ekonomii społecznej oraz wspieranie jej podmiotów,
− utrzymywanie relacji z przedsiębiorcami oraz instytucjami w zakresie pozyskiwania
i dystrybucji miejsc pracy,
− zwiększanie potencjału instytucjonalnego i oddziaływania na lokalny rynek,
poprzez opracowywanie i wdrażanie projektów.

Program współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Program przyjęty uchwałą nr XXIX/286/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2018 rocznego „Programu współpracy
Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego”.
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Program obejmuje zakres planowanych przedsięwzięć i zadań, ze sfery zadań publicznych,
należących do zadań własnych powiatu, przewidzianych do realizacji w 2018 roku przez organy
powiatu i jego jednostki organizacyjne, skierowanych głównie na rozwijanie współpracy
z organizacjami i innymi podmiotami, a także wskazuje podmioty bezpośrednio
odpowiedzialne za ich realizację lub koordynację ich realizacji.
Za cel główny programu przyjęto dążenie do budowania partnerstwa pomiędzy powiatem
i organizacjami pozarządowymi oraz doskonalenie współpracy w działaniach na rzecz
optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu włocławskiego, a także rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
Celami szczegółowymi są:
1) bieżące rozpoznawanie potrzeb społecznych, a w konsekwencji zwiększanie zakresu
działań podejmowanych przez powiat w sferze zadań publicznych,
2) aktywizowanie społeczności powiatu do podejmowania inicjatyw w sferze zadań
publicznych,
3) poprawa jakości i efektywności świadczenia usług publicznych.
W programie przyjmuje się następujące formy współpracy:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w formie
powierzenia lub wsparcia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach podejmowanych działań,
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli powiatu lub jego
jednostek organizacyjnych,
5) promowanie organizacji pozarządowych poprzez publikowanie, na stronie internetowej
powiatu, informacji na temat prowadzonej przez nie działalności.

Program Ochrony Środowiska dla powiatu włocławskiego na lata 2016 - 2019
z perspektywą na lata 2020 - 2024
Program przyjęty został uchwałą nr XXI/219/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Włocławskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2020-2024”.
Program ochrony środowiska jest opracowaniem planistycznym, którego obowiązek
opracowania wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.
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Program ma na celu stworzenie efektywnych warunków niezbędnych do realizacji zadań
związanych z ochroną środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Program ochrony środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki
ochrony środowiska na terenie powiatu. Program Ochrony Środowiska określa przede
wszystkim zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji
ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W programie:
1) dokonano analizy oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem
dziesięciu obszarów przyszłej interwencji,
2) zdefiniowano zagrożenia i problemy dla poszczególnych obszarów przyszłej
interwencji (analiza SWOT),
3) uwzględniono cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu
środowiska,
4) zamieszczono harmonogram rzeczowo – finansowy, osobno dla zadań własnych
i zadań monitorowanych.
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016 - 2019
z perspektywą do roku 2024” jest kontynuacją zadań określonych w poprzedniej „Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2008 – 2015” przyjętej
Uchwałą nr XXXIV/376/10 Rady Powiatu z dnia 27 września 2010 r. w sprawie „Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla powiatu włocławskiego na lata 2008 – 2015”.

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2018.
Program przyjęty uchwałą nr XIII/133/16 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 9 lutego
2016 r. w sprawie programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego na lata
2016-2018 w części dotyczącej Powiatu Włocławskiego. Program ten jest programem
otwartym. Każda nowa inicjatywa sformułowana w postaci programu kierunkowego lub
działania inwestycyjnego może poszerzać zakres programu i po akceptacji obu samorządów,
być wdrażana do realizacji. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć oraz ich długofalowość,
program należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na lata 2016-2018.
Przedmiotowy program stanowi płaszczyznę współdziałania wszystkich podmiotów –
służb, straży, inspekcji, instytucji oraz mieszkańców miasta i powiatu na rzecz szeroko
rozumianego bezpieczeństwa obywateli naszego regionu.
W ramach programu podejmowane są działania mające na celu:
1) ograniczenie przestępczości,
2) zmniejszenie poczucia zagrożenia mieszkańców,
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3) poprawę ochrony bezpieczeństwa mieszkańców.
Przywiązuje się także duże znaczenie do przeciwdziałania drobnym wykroczeniom
i przestępstwom o tzw. niskiej szkodliwości, wychodząc z założenia, że bierna postawa wobec
tych wykroczeń i przestępstw przyczynia się do wzrostu liczby ciężkich przestępstw oraz
do usuwania przyczyn zagrożeń. Wymaga to podejmowania, obok działań wykrywczych,
długofalowych działań prewencyjnych i wychowawczych. Tylko wspólne, systematyczne
i skoordynowane działania wszystkich służb, samorządów, różnych instytucji i organizacji oraz
mieszkańców, mogą doprowadzić do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego.

VII. Podsumowanie
Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za rok 2018 jest pierwszym tego typu dokumentem
przedłożonym Radzie Powiatu Włocławskiego oraz zaprezentowanym Mieszkańcom.
Stanowić on ma podstawę do oceny działalności organu wykonawczego, jakim jest w tym
przypadku Zarząd Powiatu we Włocławku.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest
rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu
przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu głos zabierają:
1) radni - bez ograniczeń czasowych,
2) mieszkańcy powiatu - mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150
osób (w powiecie poniżej 100 000 mieszkańców). Zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być
przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według
kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu
tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu
zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum
zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum
zaufania. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
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