Protok6t Nr 10312008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 28 sierpnia 2008 r.
Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd podjql uchwalq Nr 103121912008 w sprawie zmiany budzetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok (3-0-0). Zmiany dotyczq przeniesien miqdzy 8
wydatkow.
2. Zarzqd podjql uchwalq Nr 103122012008 w sprawie przyjqcia sprawozdania z
przebiegu wykonania budzetu Powiatu Tucholskiego za I p&rocze 2008 roku (30-0).
3. Zarzqd podjql uchwalq Nr 103122112008 w sprawie przekazania sprzqtu
i oprogramowania komputerowego nalezqcego do Starostwa Powiatowego
wTucholi
(3-0-0). Uchwala
dotyczy przekazania
senvera wraz
z oprogramowaniem do Zarzqdu Drog Powiatowych.
4. Zarzqd podjql uchwalq Nr 103122212008 w sprawie zmiany harmonogramu
dochodow i wydatkow Powiatu Tucholskiego (3-0-0).
5. Starosta poinfbrmowal, ke w tej chwili tnva kontrola dotyczqca ujawniania
dzialek Skarbu Panstwa w ksiqgach wieczystych. Jest to problem
ogolnokrajowy, gdyk wiele spraw jest bardzo skomplikowanych pod wzglqdem
sytuacji prawnej i proces ten jest dlugotnvaly.
6. Zarzqd zapoznal siq z wnioskami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej
dotyczqcymi stowarzyszen. Komisja wnioskuje o pomoc w znajdowaniu lokali
dla stowarzyszen. Starosta poinformowal, ze takie dzialania byly podejmowane,
jednakie powiat nie dyfonuje lokalami, ktore moglby udostqpnik. Wiqksze
mozliwoSci w tym zakresie posiada Burmistrz Tucholi.
7. Zarzqd ponownie rozpatrzyl sprawq porozumienia z MOPS-em w Gdyni.
Porozumienie to zostanie podpisane po zabezpieczeniu Srodkow na ten cel, czyli
po sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
Na posiedzenie Zarzqdu przybyl Pan Zenon Poturalski Dyrektor Zarzqdu Drog
Powiatowych.
8. Pan Zenon Poturalski poinformowal, ze prowadzil rozmowy z Wojtem Gminy
Gostycyn w sprawie w sprawie Sciezki porozumienia o wspolnym finansowaniu
tej inwestycji. Zarzqd ustalil, ze porozumienie w tej sprawie ma uwzglqdniak
nastqpujqce warunki:
powiat bqdzie odpowiedzialny za przygotowanie projektu inwestycji,
gmina przeprowadzi wykup gruntow,
udzial w kosztach wlasnych powiatu i gminy bqdzie wynosil 50%,

inwestycja bqdzie realizowana w ww. zasadach tylko wtedy, gdy zostanie
pozyskane dofinansowanie z zewnqtrz.
9. Pan Zenon Poturalski poinformowal, i e zostalo podpisane porozumienie
z Gminq Lubiewo w sprawie wspolnej realizacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej w miejscowoSci Trutowo. Zgodnie z porozumieniem inwestycja ma
byi. realizowana wspolnie w przyszlym roku.
10. Pan Krzysztof Szulczyk poinformowal, i e realizacja boisk sportowych w ramach
programu ,,Moje boisko - Orlik 2012" moze zakonczyi. siq w przyszlym roku.

Na tym protokol zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska
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