Protokot Nr 11812008
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Tucholskiego
odbytego w dniu 24 listopada 2008 r.

Obecni:
Starosta Tucholski- Piotr Mowinski
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Czlonek Zarzqdu- Boguslaw Szramka
Czlonek Zarzqdu - Piotr Broszkiewicz
Sekretarz Powiatu - Marek Wolski
Skarbnik Powiatu - Krystyna Sinilo
Dyrektor ZDP - Zenon Poturalski
Radca Prawny - Agnieszka Toczko
Z-ca Naczelnika WEZKiKF - Sylwia Sobczak
Podinspektor - Krzysztof Szulczyk

Starosta powital zebranych i otworzyl posiedzenie Zarzqdu Powiatu Tucholskiego.
1. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Wojta Gminy ~ l i w i c e w sprawie
partycypowania w kosztach budowy I etapu drogi gminnej ~ l i w i c e- Sarnia
Gora i podpisania umowy partnerskiej dotyczqcej wspolnej realizacji tej drogi
w przypadku pozyskania Srodkow z ,,Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-201 1". Zarzqd podpisal porozumienie w tej sprawie z gminq
~liwice.
2. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Burmistrza Tucholi w sprawie
partycypowania w kosztach budowy nawierzchni ul. Podmiejskiej w Tucholi i
podpisania umowy partnerskiej dotyczqcej wspolnej realizacji tej drogi w
przypadku pozyskania Srodkow z ,,Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-20 11". Zarzqd podpisal porozumienie w tej sprawie z gminq
3. Zarzqd podjql uchwalq Nr 118124512008 w sprawie zmian budzetu Powiatu
Tucholskiego (4-0-0). Zmiany dotyczq zwiqkszenia dochodow w wyniku
decyzji Wojewody oraz przeniesie Srodkow pomiqdzy tj wydatkow.
4. Zarzqd podjql uchwalq Nr 118124612008 w sprawie w sprawie zmiany
harmonogramu dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Tucholskiego na 2008
rok (4-0-0).
5. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Firmy Inwestor Konin w sprawie wydania
opinii o przebudowie drogi powiatowej nr 1026 w Cekcynie. Zarzqd podjql
uchwalq Nr 1181247/2008 w sprawie wyrazenia opinii dotyczqcej przebudowy
drogi powiatowej nr 1026 C w miejscowoSci Cekcyn (4-0-0). Zarzqd
zaopiniowal pozytywnie projekt przebudowy.
6. Zarzqd zapoznal siq z pismem Ministra Infrastruktury w sprawie mozliwoSci
skladnia wnioskow o Srodki z rezenvy subwencji ogolnej. W tym roku
preferowane bqdq wnioski na obiekty inzynieryjne. Wnioski nalezy skladac do
dnia 31 stycznia 2009 i w tym terminie bqdzie mozliwe zlozenie wniosku o
dofinansowanie przebudowy mostu drogowego w Bruchniewie i w tyrn
zakresie Dyrektor ZDP bqdzie przygotowywal dokumentacjq.

7. Zarzqd zapoznal siq z pismem Urzqdu Marszalkowskiego u.Toruniu M- sprawie
mozliwosci realizacji pro-jektu "Modernizacja i rozbudowa Szpitala
Tucholskiego" przez beneficjenta. jakim jest Spolka ,.Szpital Tucholski"
Sp. 0.0. w partnershvie z Powiatem Tucholskim. W opinii Departamentu
Wdrazania Regionalnego Programu Operacyjnego powiat moze by6 partnerem
proj ektu.
8. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Firmy Kaszub w sprawie przesuniqcia
terminu realizacji zadania pn. Mo-je Boisko ,.Orlik 2012" w zwiqzku warunkami
pogodowymi. Zarzqd wyrazil zgodq na przedluzenie terminu do dnia
30 kwietnia 2009 roku.
9. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Komisji Polityki Spo#ecznej i Zdrowia w
sprawie uzgodnienia tresci umowy najmu budynkow, w ktorych znajduje siq
szpital. Radca Prawny Agnieszka Toczko poinformowala, ze projekt umowy
przekazano do szpitala do zatwierdzenia przez Prezesa Spolki.
10.Zarzqd zapoznal siq z interpelacjami Radnych Powiatu Tucholskiego. Zarzqd
zdecydowal o tresci udzielonych odpowiedzi.
9. Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w sprawie ustanowienia tnvalego zarzqdu obejmujqcego
pienvsze piqtro budynku przy ul. Plac WolnoSci 23. Z uwagi na brak takich
mozliwoSci prawnych Zarzqd zdecydowal o udzieleniu odpowiedzi negatywnej
w tym zakresie. Zarzqd zdecydowal o skierowaniu do Powiatowej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej propozycji podpisania umowy uzyczenia tych
pomieszczen na czas nieokreSlony. Zarzqd skieruje na sesjq Rady Powiatu
projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na podpisanie ww. umowy.
10.Zarzqd zapoznal siq z wnioskiem Zwiqzku Kombatantow Rzeczypospolitej
Polskiej i Bylych Wiqzniow Politycznych w Tucholi w sprawie dofinansowania
spotkania ,,oplatkowego". Zarzqd zdecydowal, ze nie bqdzie dofinansowywal
spotkan oplatkowych, z uwagi na duzq liczbq wniosk6w w tym zakresie, jak
rowniez z uwagi na to, ze powiat nie ma przewidzianych Srodkow finansowych
na takie cele. Zarzqd poinformuje rowniez o mozliwoSci ubiegania siq
o dofinansowanie w grantach w ramach konkursow.
11.Zarzqd ponownie rozpatrzyl wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tucholi w sprawie wspolfinansowania ulotek w ramach
akcji ,,Tatuaz - Moda a zdrowie". Zarzqd zdecydowal, ze moze to zostac
zrealizowane przez dyrektorow szkol w ramach profilaktyki.
12. Wicestarosta poinformowal, ze rozmawial z Dyrektorem Powiatowego Urzqdu
Pracy w sprawie stanu budynku przy pl. WolnoSci 23. Pani Dyrektor zglosila,
ze ma problem z wilgociq w pomieszczeniach, gdzie mieSci siq archiwum. Stan
ten grozi zawilgoceniem dokumentow. Dyrektor PUP powinna pilnie zakupic
urzqdzenia do osuszania pomieszczen. Naleiy sprawdziC czy przyczynq wilgoci
nie sq chodniki dochodzqce az do murow budynku, czy jest inna przyczyna.
13.Zarzqd zdecydowal o przeniesieniu ksiqgowoici z PZO do trzech jednostek
(ZDP, PCPR i SOWOPR). Nalezy rozpoznac z kierownikami tych jednostek
czy majq pomieszczenia, gdzie ta ksiqgowosc moglaby by6 prowadzona.

14. Sekretarz poinformowal. ze do Starostwa wplynql wniosek a. sprawie zgody na
zbiorkq Smieci na terenie naszego powiatu przez Przedsiqbiorstwo Komunalne
a ~wieciu.Firma ta wygrala przetarg na odbi6r smieci z posterunk6a policji.

Na tym protokol zakonczono.

Zarzqd Powiatu
Piotr Mowinski ....
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