Protok61 Nr 11312008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 27 pazdziernika 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
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1 . Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Powiatu Chojnickiego w sprawie opinii
dotyczqcej pozbawienia drog kategorii dr6g powiatowych. Zarzqd zaopiniowal
wniosek pozytywnie i podjql uchwalq Nr 113123812008 w sprawie wyrazenia
opinii dotyczqcej pozbawienia wymienionych drog kategorii dr6g powiatowych
(4-0-0).
2. Zarzqd podjql uchwalq Nr 113/239/2008 w sprawie zmiany uchwaly Nr
109/232/2008 w sprawie organizacji, skladu, trybu pracy oraz obowiqzkow
czlonkow komisji przetargowej (4-0-0). Zmiana dotyczy zmiany skladu komisji
przetargowej .
3. Zarzql zapoznal sic z wnioskiem Powiatowej Rady ds. Os6b
Niepelnosprawnych w sprawie utworzenia punktu doradztwa specjalistycznego
dla niepelnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Starosta
poprosil o sprawdzanie, kto finansuje prowadzenie takiego punktu.
4. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Powiatowego Urzqdu Pracy w sprawie
uregulowania sytuacji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, ktora
zajmuje pomieszczenia w budynku przy pl. WolnoSci 23. Prawnicy sprawdzq
jaka jest sytuacja prawna dotyczqca pomieszczen zajmowanych przez PSSE.
5. Wicestarosta poinformowal, 2e prowadzil rozmowy dotyczqce uwag jakie
zostaly zgloszone do projektu rozbudowy szpitala. Jest to kilkanaScie punktow
i dotyczq m.in. ciqg6w komunikacyjnych.
6. Zarzqd zapoznal sic z wnioskami Hufca ZHP w Tucholi i Kola towieckiego nr
100 ,,KiczWw sprawie wyraienia zgody na umieszczenie na sztandarze tych
organizacji emblematu z herbem Powiatu Tucholskiego. Radca Prawny
Agnieszka Toczko poinformowala Zarzqd, ze uchwala w sprawie uzywania
insygniow powiatowych i protokolu flagowego nie przewiduje takiej
ewentualnoici, a nie moze byC zmieniona i musi zostaC przyjqta na nowo, gdyz
akt taki podlega publikacji, a aktualna uchwala nie byla publikowana.
W zwiqzku z powyzszym Zarzqd zaopiniowal pozytywnie wnioski, ale zgodq
moze wyraziC po przyjqciu uchwaly przez Rade Powiatu Tucholskiego, ktora
zostanie skierowana na sesjq grudniowq.

7. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Przedszkola Nr 1 o ufundowanie nagrody na
IV Przeglqd Teatrzykow Szkolnych pod nazwq ,,Zabawa w teatr". Zarzqd
wyrazil zgodq na ufundowanie nagrody.
8. W zwiqzku z budowq boiska wielofunkcyjnego ,,Orlik 2012" zostaty rozebrane
garaze przy Zespole szkd Ogolnoksztalcqcych. Zarzqd rozpatrywal kwestiq
przedhzenia parkingu, kt6ry jest obecnie przy ogrodzeniu boiska ZSO
i zdecydowal o wystqpieniu do Burmistrza Tucholi o uwzglednienie tego
w projekcie organizacji ruchu.
9. Wicestarosta poinformowal ze wplynqly 2 oferty na przetarg na zadanie pn.
Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym w
ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 - Zadanie nr 2. Jedna z ofert jest
niekompletna i oferent poinformowal, 2e nie jest w stanie uzupelnik tej
dokumentacji. W zwiqzku z powyzszym pozostala nam jedna oferta firmy
KASZUB. Zarzqd zdecydowal o wyborze tej oferty.
JednoczeSnie jest mokliwoSC wykonania prac przygotowawczych pod biezniq.
Koszt takiej biezni to 230 tys. zl. Zarzqd zdecydowal o wykonaniu tych prac
i zaplanowaniu Srodk6w na ten cel w budkecie na rok 2009.
10.Zarzqd przeanalizowal projekt umowy najmu nieruchomoSci, w ktorych
obecnie q prowadzone zespoly szk6l: Zespol Szkol Licealnych i
Agrotechnicznych i Zesp6l szk6l LeSnych. W umowie nie sq jeszcze okreSlone
kwoty. W najblizszych dniach musi to zostaC ustalone. Nalezy takze wystqpic
do Burmistrza Tucholi o zwolnienie z podatku od nieruchomoSci w zwiqzku z
tym, ze obiekty te sq uzytkowane na cele oiwiatowe.
Wicestarosta zaproponowat aby w przyszlym roku rozwazyC kwestiq
wysttpienia o przekazanie tych obiektow na rzecz powiatu.
1 1. Zarzqd wstepnie przeanalizowal projekt zalqcznika do budzetu dotyczqcego
inwestycji. Wicestarosta zwrocil uwagq, zeby rozwaByC kwestiq przygotowania
dokumentacji na plywalniq.
12.Zarzqd zdecydowal o wypowiedzeniu umowy najmu Wyzszej Szkole
Zarzqdzania ~rodowiskiem w zwiqzku z rozwiqzaniem umowy uiyczenia
nieruchomoici przy ul. Pocztowej i Nowodworskiego zawartej z
NadleSnictwem Tuchola.
Na tym protokbl zakonczono.
Protokolowala:
Katarzyna Puczynska
Zarzqd Powiatu
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Boguslaw Szramka .
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