Protokół Nr 198/2010
Zarządu Powiatu Tucholskiego
z dnia 5 marca 2010 r.
Obecni:
Starosta Tucholski – Piotr Mówiński
Wicestarosta Tucholski - Tadeusz Zaborowski
Członek Zarządu – Bogusław Szramka
Członek Zarządu – Piotr Broszkiewicz
Skarbnik Powiatu – Krystyna Siniło
Sekretarz Powiatu – Marek Wolski
Inspektor w WIiZP – Anna Grzeca
Inspektor w WIiZP – Katarzyna Affeldt
Starosta powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu.
1. Pani Anna Grzeca przedstawiła informację na temat wartości przygotowanego
wniosku dotyczącego projektu „Bory Tucholskie – w labiryntach natury” –
informacja w załączeniu do protokołu.
p. A. Grzeca – w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu i kursu EURO
zmieniła się wartość całkowita projektu. Został przeliczony budżet i przy
przeliczeniu wyszło, ze dofinansowanie będzie na poziomie 60%. Należy
zdecydować czy obcinamy do 24 mln. Gminy Lubiewo, Kęsowo i Tuchola nie
mogą już zwiększać budżetu.
Wicestarosta – co obcinamy w ramach tych 4 mln zł?
p. K. Affeldt – zostały zmniejszone koszty na dokumentację, gdyż tu jest szansa na
uzyskanie oszczędności, zostały zmniejszone koszty audytu przy uwzględnieniu,
ze wykona to audytor starostwa, zostały obcięte koszty na promocję projektu
(rezygnujemy z promocji telewizyjnej). Zmniejszono wartość ścieżki o 800 tys. zł.
Wicestarosta – czy obcięcie kosztów wpływa na zakres rzeczowy projektu?
p. A. Grzeca – zmiana zakresu rzeczowego jest w przypadku Gminy Tuchola i
dotyczy zagospodarowania Jeziora Głęboczek, pozostałe gminy nie zmieniły
zakresu rzeczowego.
Zarząd zdecydował o ograniczeniu wartości projektu do kwoty 24 988 035,69
zgodnie z wykazem załączonym do oryginału protokołu.
Ponadto Pani Anna Grzeca poinformowała, że dnia 8 marca br. zostanie złożony
wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej.
2. Wicestarosta poinformował, że została uzgodniona z dyrektorami Domu Dziecka i
Zespołu Szkół Ogólnokształcących kolorystyka elewacji budynków tych jednostek
i zostanie to przygotowane do 9 marca br. dokumentacja dotycząca Zespół Szkół
Ogólnokształcących, a do 12 marca br. dokumentacja dotycząca Domu Dziecka.
Ponadto Pan Zbigniew Klinicki przygotował zakres prac, które są do
przygotowania w dokumentacji na dostosowanie Domu Dziecka do wymogów
przepisów przeciwpożarowych. Pan Zbigniew Klinicki zgodził się na wykonanie
ww. dokumentacji w kwocie 20 tys. zł, jak również wyraził zgodę na
przygotowanie dokumentacji wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych w Domu
Dziecka. Ponadto zostało uzgodnione, że Pan Klinicki wykona dokumentację

Zarząd Powiatu określił ostateczny termin przekazania środków do dnia
15 marca 2010 r.
b) Gmina Lubiewo podpisała porozumienie w tej sprawie. Termin przekazania
środków został określony na 15 marca 2010 r.
c) Gmina Cekcyn przesłała pismo, że zabezpieczyła środki na ten cel
i podtrzymuje stanowisko w sprawie przekazania środków po realizacji
zadania.
Zarząd podtrzymuje swoje stanowisko, że zapłata ma nastąpić przed
realizacją.
11. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Gminy Lubiewo w sprawie wsparcia
VII Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko – Malarskiego w Bysławiu
organizowanego w dniach 21-30 maja 2010 r. Zarząd Powiatu zdecydował o
przekazaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych drewna na ten cel.
12. Zarząd zapoznał się z pismem przesłanym, do wiadomości przez Stowarzyszenie
BUKO, skierowanym do Wójta Gminy Gostycyn w sprawie wystąpienia Gminy
Gostycyn o środki z programu „Odnowy i Rozwoju Wsi” na budowę ścieżki
rowerowej.
13. Zarząd zapoznał się z wnioskiem Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w
sprawie zwiększenia środków w budżecie placówki z przeznaczeniem na remont
obiektu B szkoły.
Zarząd zdecydował o zwiększeniu budżetu w kwocie 100 tys. zł.
14. W sprawie inwestycji rozbudowy szpitala tucholskiego Pan Krzysztof Szulczyk
poinformował, że wpłynęła informacja Pana Kazimierza Żarskiego w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę materiału do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania poprzez zastosowanie rur z tworzywa (w projekcie zostały
przewidziane rury stalowe). Przewidywany wzrost kosztów w tym zakresie może
wynosić do 10%.
Wicestarosta zwrócił uwagę, że wykonawca powinien dostarczyć dokładne
wyliczenie kosztów tej zmiany.
Zarząd zwróci się o przygotowanie dokładnego wyliczenia kosztów realizacji
instalacji centralnego ogrzewania w obydwu technologiach.
15. Pani Skarbnik przedstawiła oferty, które wpłynęły na obsługę bankową budżetu
Powiatu Tucholskiego. Wpłynęły 4 oferty: Bank Millenium, Bank Gospodarki
Żywnościowej, Powszechna Kasa Oszczędności S. A. oraz Bank Spółdzielczy
w Tucholi.
Zarząd po przeanalizowaniu ofert zdecydował o wyborze oferty Banku
Millennium. (4-0-0)
16. Wicestarosta poinformował o następujących sprawach:

uczestniczył we wręczeniu nagród i dyplomów w konkursie ortograficznym
pióro Starosty Tucholskiego, które odbyło się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących,

dnia 2 marca 2010 r. odbyły się oględziny w sprawie oznakowania dróg z
udziałem przedstawicieli ZDW i Urzędu Marszałkowskiego oraz z powiatu
Pan Bogdan Ryl z ZDP - była rozpatrywana kwestia przestawienia znaku
informującego o terenie zabudowanym w miejscowościach Gostycyn
i Płazowo (zgodnie w wnioskiem Zarządu Powiatu) i te kwestie
zaopiniowano pozytywnie oraz kwestia wprowadzenia na skrzyżowaniu
ulic Nowodworskiego i Warszawskiej zakazu skrętu w lewo z

