Protokol Nr 9912008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 11 sierpnia 2008 r.
Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu - Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Z-ca Naczelnika WEZKiKF - Sylwia Sobczak
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd podjql uchwale Nr 99121412008 powolania na stanowisko Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (4-0-0). Zarzqd na to
stanowisko powdal Paniq Joanne Hanczewskq, ktora zostala wyloniona w
drodze konkursu.
2. Zarzqd zapoznal sic z wnioskiem Naczelnika Wydziah Geodezji i Kartografii w
sprawie zgody na wydatkowanie z funduszu geodezyjnego kwoty 8,2 tys. zl na
uporzqdkowanie ewidencji budynkow miasta Tucholi. Zarzqd wyrazil zgodq.
3. Zarzqd wrocil do sprawy likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego. Zarzqd
rozwaza kwestiq liltwidacji Powiatowego Zakladu Uslug Geodezyjno Dokumentacyjnych. Radca Prawny zbada sprawq przejecia pracownikow
gospodarstwa przez starostwo.
4. Zarzqd zapoznal sic z wyjainieniami dotyczqcymi skargi Pani Teresy Ortmann
dotyczqcej likwidacji barier.
5. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. ~ w i e t e j
Trojcy w Raciqzu w sprawie dofinansowania remontu wiezy, attyk i wymiany
dachu na budynku koSciola. W zwiqzku z brakiem Srodkow finansowych na ww.
cele w biezqcym roku powiat nie moze rozpatrzyc tego wniosku pozytywnie.
Zarzqd bedzie mial na uwadze wniosek przy planowaniu budzetu na rok 2009.
6. Zarzqd zapoznal siq z pismami, ktore wplynely z Agencji Rynku Rolnego i
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zwiqzku z proSbq o
wsparcie gminy Kesowo jak rowniez powiatu w zwiqzku z susza i gradobiciem.
7. Wicestarosta poinfonnowal o nastqpujqcych sprawach:
- dnia 8 sierpnia uczestniczyl w spotkaniu w sprawie utworzenia Rezenvatu
Biosfery. Do konca wrzeSnia musi zostak zlozony wniosek. Obecnie
czekamy na poprawki. Wicestarosta na tym posiedzeniu zwrocil takze
uwagq , aby Stowarzyszenie ,,Rezerwat B ios fery Bory Tucholskie" bylo
informowane o spotkaniach, ktore odbywajq siq w tej sprawie,
- rozmawialem z nadleSnictwami w sprawie Scieiek rowerowych, nalezy
uzupelnic te dane w tym zakresie,
- zostala zalatwiona sprawa odznaczen dla rolnikow,
8. Sekretarz poinformowal o nastqpujqcych sprawach:

- zostal

zlozony wniosek o staz do wydzialu Organizacyjnego (jako pomoc
informatyka),
- zostata zatrudniona osoba w ramach prac intenvencyjnych jako pracownik
gospodarczy .
9. Starosta poinformowal, ze spotkal sic z Poslem na Sejm Jaroslawem Katulskim
w sprawie przekazania Zespolu szko1 LeSnych do Ministerstwa ~rodowiska.Jak
wynika z informacji przekazanych przez Posla bqdq prowadzone dalsze dzialania
majqce na celu przejecie szkol leSnych.
10. W zwiqzku ze zmianq projektu sali sportowej przy Zespole szkol Licealnych i
Technicznych Zarzqd zdecydowal o podpisaniu aneksu z wykonawcq prac
budowlanych w sprawie zmiany terminu realizacji zadania na dzien 31 stycznia
2009 roku..
11. Pani Skarbnik poinformowala, ze:
- przyznano nam Srodki na informatyzacje urzedu w kwocie 280 tys. zl.
- Wplynela informacja o tym, ze wniosek o dofinansowanie programu ,,Zdrowe
Dziecko w Borach Tucholskich" zostal ostatecznie rozpatrzony negatywnie.
12.Starosta poinformowal, ze Prezes Spolki ,,Szpital Tucholski" przedstawil
program dostosowawczy szpitala. Do przygotowanego programu zostanie
przygotowany rowniez w najblizszym czasie kosztorys i montaz finansowy.
Rozpoczecie inwestycji przewidywane jest 2009 rok, a zakonczenie na 20 1 1.
Wicestarosta zwrocil uwagq, ze powinna zostaC powdana osoba, ktora
kierowalaby pracami dostosowawczymi.
Na tym protokol zakonczono
Protokotowala:
Katarzyna Puczynska

Za rzqd Powiatu
Piotr Mowinski ..
Tadeusz Zaborowski .....
Boguslaw Szramka
Piotr Broszkiewicz

.

