Protokol Nr 12412008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 5 stycznia 2009 r.

Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szrarnka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk
Pan Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. W zwiqzku z przekazaniem ZSL do prowadzenia Ministrowi Srodowiska z dniem
1 stycznia br. do wykonania pozostaly:
przygotowanie protokolow przekazania w uzytkowanie odnoinie obiektow
ZSL i przygotowanie umowy uzyczenia,
nalezy podjqt dzialania w celu wlaiciwego wystawiania faktur dotyczqcych
energii i mediow,
Wicestarosta zwrocil uwagq, ze nalezy przygotowad jak najszybciej dokumenty i
ponownie zlozyd wniosek o komunalizacjq obiektow, w kt6rych sq prowadzone
szkoly ZSL i ZSLiA w zwiqzku z wystqpieniem nowych okolicznoSci.
Radca Prawny Agnieszka Toczko potwierdzila, ze zlozenie wniosku moze nastqpid
na innej podstawie prawnej niz to bylo w poprzednim postqpowaniu.
Wicestarosta przypornnial takze, ze roku 1997 zostala uydana decyzja okreSlajqca
listq koniecznych remontow i zabezpieczenia przeciwpozarowego. Nalezy to mieC
na uwadze.
2. Pani Skarbnik poinforrnowala, ze w zwiqzku z podpisaniem umowy dzierzawy
obiektbw szpitala tucholskiego nalezy ustalid z Urzqdem Skarbowym w jaki
spos6b majq by6 wystawiane faktury: czy jako powiat, czy jako starostwo.
3. Starosta zwr6cil uwagq na to, ze nalezy monitorowad wydatkowanie Srodk6w na
biezqco w ciqgu roku, zeby uniknqd sytuacji, ze wiqkszoSC wydatk6w jest
dokonywana na koniec roku.
Pani Skarbnik poinformowala, ze w ubieglym roku taka sytuacja miala miejsce w
starostwie, a jednostki dokonywaly wydatk6w systematycznie.
4. W zwiqzku z wnioskiem OSP w Linsku w sprawie dofinansowania zakupu
samochodu Zarzqd zdecydowal, ze decyzja zostanie podjqta, gdy bqdzie juz znana
ostateczna wart056 pojazdu, ktory ma zostad zakupiony.
Na tym protok61 zakonczono.
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