Protokol Nr 10812008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 29 wrzeSnia 2008 r.

Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Dyrektor ZDP - Zenon Poturalski
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Starosta poprosil radcq prawnego Paniq Agnieszkq Toczko o przedstawienie
projektu umowy dzierzawy budynkow szpitala.
Umowa przewiduje, ze szpital placilby czynsz za uzytkowanie budynkow
szpitala, co byloby rozlozonym na lata wkladem szpitala w realizacje programu
dostosowawczego. Zarzqd zaakceptowal wstqpnie projekt umowy, ale musi on
by6 uzupehiony o dane dotyczqce powierzchni obiektow szpitala.
Na posiedzenie przybyl Pan Zenon Poturalski - Dyrektor ZDP w Tucholi.
2. Pan Zenon Poturalski przedstawil projekt uchwaly dotyczqcy zimowego
utrzymania dr6g.
Starosta - jak to bqdzie realizowane, bqdzie przetarg?
p. Z. Poturalski - bqdzie przetarg na zewnqtrznego wykonawcq tych prac,
a oprocz tego jest unimog, ktory rowniez bqdzie do tego wykorzystany jak co
roku. Zasada jest taka, ze w pienvszej kolejnoici finna zewnqtrzna, a nasz
sprzqt na intenvencje pod calodobowym dyzurem.
Zarzqd przyjql uchwalq Nr 108/228/2008 w sprawie zimowego utrzymania
dr6g powiatowych utrzymywanych przez Zarzqd Drog Powiatowych w Tucholi
w sezonie zimowym 2008-2009 (4-0-0).
3. Pojawil siq nowy program tzw. ,,schetynowek, ktory ma dotyczyk budowy
dr6g lokalnych. Na dzien dzisiejszy nie wiadomo jakie procedury bqdq
obowiqzywaly w ubieganiu siq o Srodki z tego programu.
Wicestarosta - bylo pismo infonnujqce o tym programie. Pan Dyrektor bqdzie
Sledzil rozwoj wydarzen w tym zakresie. Mamy projekty przygotowane.
Starosta - uczestniczylem w otwarciu boiska sportowego w ~liwicachi
rozmawialem z Przewodniczqcym Sejmiku Wojewodztwa, ktory nazwal drogq
1015C trasq ,,transborowiack$' i stwierdzil, ze ona prqdzej czy pozniej bqdzie
musiala by6 realizowana.
Pojawil siq takze znowu temat wqzla w Warlubiu. Mowi siq tam o zjazdach z
autostrady .
p. Z. Poturalski - chcialbym poinfonnowaC, ze koleje zaczynajq remontowak
przejScia przez tory i m.in. bqdzie realizowane przejicie przez tory w Cekcynie

i pojawia siq szansa, ze uda siq wyremontowak przejScie przez tory
w ~liwicach.Po bardzo dhgim czasie przyszla decyzja od PKP do Gminy
~ l i w i c eo mozliwoSci nabycia tych gruntow.
4. Starosta poinformowal, ze do starostwa wplynqlo pismo w sprawie wyrazenia
chqci zakupu czqici budynku w Bialej na Swietlicq wiejskq. Pismo to zostalo
przekazane do Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej, ktore obecnie ma
trwaly zarzqd nad tq nieruchomosciq. Byloby to korzystne dla powiatu, gdyz
dziqki temu bylby s t a b nadzor nad tymi obiektami. Nalezy przeanalizowak tq
propozycjq.
5. Starosta poinformowal, ze dnia 2 paidziernika br. bqdzie uczestniczyl
w Konwencie Starostow Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego, ktory bqdzie
poSwiqcony zmianom systemowym w shzbie zdrowia i zwiqzanym z tym
zagadnieniom w kontekicie RPO.
Na spotkaniu bqdzie tez poruszona kwestia obchodow 10-ciolecia powiatowych
jednostek samorzqdowych.
U nas rowniez planowane sq obchody zwiqzane z tym faktem, w ramach
ktorych planowany jest uroczysty koncert, jubileuszowe wydanie biuletynu o
historii powiatu i wainiejszych wydarzeniach. Przewidywany jest takze
wiqkszy akcent w czasie Dni Borow Tucholskich.
W Tygodniku Tucholskim pojawil siq telegram dotyczqcy organizowanych
obchodow X-lecia powiatu, w ktorym uzyto herb i wzor pieczqci powiatu bez
uzgodnienia z Zarzqdem Powiatu, co jest niezgodne z uchwalq Rady Powiatu
regulujqcq kwestie uzywania herbu i pieczqci powiatu jako symbolu powiatu.
W tej sprawie zostanie skierowane pismo do autorow tego telegramu.
6. Zarzqd podjql uchwalq Nr 108/229/2008 w sprawie zmian budzetu Powiatu
Tucholskiego na 2008 rok. Zmiany dotyczq przeniesien miqdzy 5 wydatkow
oraz przyjqcia Srodkow w wyniku zwiqkszenia dotacji przez wojewodq (4-0-0).
7. Zarzqd podjql uchwalq Nr 108/230/2008 w sprawie zmiany harmonogramu
realizacji dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok (40-0).
8. Zarzqd podjql uchwalq Nr 108/231/2008 w sprawie powolania Komisji do
spraw stypendium naukowego Starosty Tucholskiego dla wybitnie
uzdolnionych uczniow ksztalcqcych siq w szkolach prowadzonych przez Powiat
Tucholski (4-0-0). Zarzqd powolal komisjq w skladzie Pani Malgorzata Oller Przewodniczqca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej i Pani Sylwia
Sobczak - Zastqpca Naczelnika Wydziah Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury
Fizycznej.
9. Pani Skarbnik przedstawila ponownie wniosek Dyrektora DPS w sprawie
wyrazenia zgody na zakup lenteksu do pokoi mieszkalnych domu. Zarzqd
wyrazil zgodq na zakup, ale Srodki na ten cel mogq zostak zwiqkszone dopier0
uchwalq Rady Powiatu Tucholskiego na sesji.
10. Zarzqd rozpatrywal kwestiq zmiany godzin pracy urzqdu. Zarzqd rozwazal czy
nie rozszerzyk liczby godzin, w ktorych urzqd bylby czynny poprzez
wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy urzqdu. Sprawa zostanie
przedyskutowana z naczelnikami wydzialow.

11. Pani Skarbnik przedstawila projekt aneksu do porozumienia z Powiatem
Bydgoskim w sprawie wspolfinansowania funkcjonowania promu na zalewie
przedhzenie
okresu
Koronowskim.
Powiat
Bydgoski
proponuje
funkcjonowania o miesiqc pazdziernik i w zwiqAu z tym prosi o udzial
w kosztach. Zarzqd przychylil siq do tej prosby, ale srodki na ten cel mogq
zostac przekazane po sesji w listopadzie.
12. Wicestarosta poinformowal, ze przyszlo pismo dotyczqce wymogow
bezpieczenstwa, jakie powinny byc zapewnione w pomieszczeniach, w ktorych
odbywa siq obshga systemu CEPiK. Wiqkszosc z tych wymogow jest u nas
spelniona na dzien dzisiejszy. W tej sprawie zostanie przekazana informacja do
MSWiA.
13. Wicestarosta zwrocil uwagq na problem dotyczqcy orzekania o uprawnieniu do
korzystania z karty parkingowej dla dzieci. Komisje nie chcq wpisywac takiego
uprawnienia w orzeczenia o niepelnosprawnosci dla dzieci i rodzice majq
problem z dotarciem z tymi dzieimi do roznych miejsc ze wzglqdu na brak
mozliwo~ci zaparkowania przy roznych obiektach uzytecznoSci publicznej
i innych. Zostanie to przeanalizowane i zostanie skierowane pismo o opiniq
w tej sprawie do radcy prawnego.
14. Wicestarosta poinformowal, ze mial informacjq, ze w tyrn tygodniu moze miek
miejsce podpisanie aktu notarialnego dotyczqcego przekazania uzytkowania
budynkow szkoly lesnej .
Na tym protokol zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska
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